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CUVÂNT ÎNAINTE

Proiectul „Formare şi asistenţă în domeniul managerial - 
antreprenorial pentru mici şi viitori  întreprinzători, manageri 
şi angajaţi din cadrul IMM-urilor din regiunile Nord-Est, 
Nord-Vest, Centru şi Sud-Est” POSDRU/ 92/ 3.1/ S/ 62459, 
elaborat şi implementat de Ernst & Young SRL şi finanţat 
de Autoritatea de Management a Programului Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane prin Fondul Social 
European, vizează creşterea capacităţii de integrare a 
indivizilor (inclusiv a tinerilor absolvenţi) pe piaţa muncii prin 
iniţierea de noi activităţi independente, urmare a dezvoltării 
competenţelor şi aptitudinilor şi implicit a gradului acestora 
de flexibilitate în angajare.

Proiectul „Formare şi asistenţă în domeniul managerial – 
antreprenorial pentru mici şi viitori  întreprinzători, manageri 
şi angajaţi din cadrul IMM-urilor din regiunile Nord-Est, 
Nord-Vest, Centru şi Sud-Est” POSDRU/ 92/ 3.1/ S/ 62459, 
promovează:

 » Creşterea gradului de conştientizare faţă de alternativa 
antreprenorială şi cultura managerială prin iniţierea în 
management, promovarea spiritului antreprenorial şi 
prezentarea de bune practici şi idei de succes naţionale 
şi internaţionale pentru 2400 de persoane în cadrul a 24 
seminarii regionale

 » Furnizarea de formare specifică privind conceptele, 
metodele şi tehnicile manageriale, noi soluţii 
organizaţionale, sisteme IT pentru un management 
modern, fezabilitatea investiţiilor, identificarea şi 
accesarea surselor de finanţare în cadrul a 24 sesiuni 
de formare  modulare şi 24 ateliere tematice la nivel 
regional, pentru aproximativ 1440 de persoane

 » Acordarea de servicii de asistenţă pentru iniţierea afacerii 
şi activităţilor independente, (re)organizare afacerii şi 
dezvoltarea proiectelor de investiţii, implementarea de 
sisteme IT pentru managementul afacerii pentru 72 de 
IMM-uri şi 40 persoane ce doresc sa iniţieze o afacere 
sau activitate independentă

Proiectul urmăreşte promovarea culturii antreprenoriale 
şi dezvoltarea cunoştinţelor, aptitudinilor, deprinderilor 
antreprenorial - manageriale în rândul a 2880 de persoane 
(mici  întreprinzători  şi viitori întreprinzători sau persoane 
ce doresc să iniţieze activităţi independente, manageri şi 
angajaţi din cadrul IMM-urilor) din regiunile NE, NV, C şi SE 
pentru iniţierea de noi afaceri şi (re)organizarea afacerilor 
existente în scopul creşterii competitivităţii acestora pe piaţă.

 » Crearea unei reţele de învăţare şi cooperare pentru 
transferul de bune practici în domeniul managementului 
şi antreprenoriatului prin crearea unui portal web şi a unei 
aplicaţii eLearning

Despre consultant

Ernst & Young S.R.L. este unul dintre liderii mondiali din 
cadrul firmelor de servicii profesionale de asistenţă în afaceri 
şi audit financiar. Compania oferă servicii bazate pe cele mai 
bune practici internaţionale şi adaptate specificului pieţei 
locale. Portofoliul de servicii include: audit şi certificare, 
asistenţă în afaceri, asistenţă fiscală, asistenţă în tranzacţii, 
asistenţă juridică - prin firma de avocaţi afiliată. 

 

Procedura de înregistrare şi de autorizare a  
întreprinzătorilor persoane fizice

Înregistrarea şi autorizarea întreprinzătorilor persoane fizice 
presupune parcurgerea unor etape şi întocmirea şi/sau 
prezentarea anumitor documente, precum şi îndeplinirea 
unor condiţii, prezentate în cele ce urmează. 

Obiectivele proiectului
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ETAPE

Orice activitate economică (reprezentând acea activitate 
agricolă, industrială, comercială, desfăşurată pentru 
obţinerea unor bunuri sau servicii - a căror valoare poate 
fi exprimată în bani - destinate vânzării sau schimbului în 
scopul obţinerii unui profit) desfăşurată permanent, ocazional 
sau temporar pe teritoriul României trebuie înregistrată şi 
autorizată, indiferent de modul de organizare.

Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008 privind desfăşurarea 
activităţilor economice de către persoane fizice autorizate, 
Întreprinderi Individuale şi Întreprinderi Familiale defineşte 
trei tipuri de organizare în vederea derulării de activităţi 
economice după cum urmează:   

 » Persoană Fizică Autorizată - persoană care a fost 
autorizată pentru a desfăşura orice formă de activitate 
economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa 
de muncă

 » Întreprindere Individuală - întreprinderea economică, fără 
personalitate juridică, organizată de un întreprinzător 
persoană fizică

 » Întreprindere Familială - întreprinderea economică, fără 
personalitate juridică, organizată de un întreprinzător 
persoană fizică împreună cu familia sa

A.   Definirea formelor de desfăşurare a activităţii economice
B.   Stabilirea formei de desfăşurare a activităţii economice
C.   Îndeplinirea condiţiilor de înregistrare şi autorizare
D.   Stabilirea sediului profesional
E.   Pregătirea dosarului cuprinzând documentele necesare 
      înregistrării şi autorizării şi depunerea acestuia la Registrul Comerţului

A.  Definirea formelor de desfăşurare a activităţii economice

Obs. Ordonanța de urgență 44/2008 nu se aplică profesiilor liberale, precum și acelor activități economice a căror    
         desfășurare este organizată și reglementată prin legi speciale
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2.   Ca întreprinzător persoană fizică titular al unei    
       Întreprinderi Individuale 

În ceea ce priveşte regimul juridic al întreprinzătorului 
persoană fizică titular al unei Întreprinderi Individuale, acesta:

 » Poate colabora cu persoane fizice autorizate, cu alţi 
întreprinzători persoane fizice titulari de Întreprinderi 
Individuale, cu reprezentaţi ai unor Întreprinderi Familiale, 
cu persoane fizice şi cu persoane juridice în scopul 
efectuării activităţilor economice

 » Poate angaja terţe persoane cu contract individual de 
muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă

 » Poate cumula calitatea de persoană fizică titular al unei 
Întreprinderi Individuale cu cea de salariat al unei terţe 
persoane (indiferent de domeniul de activitate), fără a 
fi considerat angajat al acesteia, chiar în condiţiile unei 
colaborări exclusive

 » Este asigurat 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

Obs. Conform legislaţiei în domeniu (Anexa nr.1),            
    Întreprinderea Individuală nu dobândeşte personalitate   
    juridică prin înregistrarea la Registrul Comerţului.

1.   Individual şi independent, ca Persoană Fizică Autorizată   
(PFA), folosindu-şi în principal forţa sa de muncă şi 
aptitudinile sale profesionale 

În ceea ce priveşte regimul juridic al Persoanei Fizice 
Autorizate, aceasta:

 » Poate colabora cu alte Persoane Fizice Autorizate, cu  
întreprinzători  persoane fizice titulari de Întreprinderi 
Individuale, cu reprezentanţi ai unor Întreprinderi 
Familiale, cu persoane fizice şi cu persoane juridice în 
scopul efectuării activităţilor economice

 » Poate angaja, în calitate de angajator, terțe persoane cu 
contract individual de muncă, încheiat în condițiile legii

 » Poate cumula calitatea de Persoană Fizică Autorizată 
cu cea de salariat al unei terţe persoane (indiferent de 
domeniul de activitate), fără a fi considerat angajat al 
acesteia, chiar în condiţiile unei colaborări exclusive

 » Poate cumula calitatea de Persoană Fizică Autorizată cu 
cea de membru al unei Întreprinderi Familiale

 » NU poate cumula calitatea de Persoană Fizică Autorizată 
cu cea de titular al unei Întreprinderi Individuale, dar, 
dacă doreşte, poate solicită schimbarea acestui statut şi 
autorizarea ca întreprinzător persoană fizică titular al unei 
Întreprinderi Individuale

 » 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

B.  Stabilirea formei de desfăşurare a activităţii economice  
      şi regimul juridic al fiecărei forme de organizare

Orice persoană fizică, cetăţean român sau cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic 
European, poate desfăşura activităţile economice după cum urmează: 

5



Constituirea Întreprinderii Familiale

Întreprinderea Familială se constituie prin acordul de voinţă 
al membrilor familiei implicaţi, încheiat în formă scrisă (este o 
condiţie de valabilitate).

Acest acord de voinţă va conţine, sub sancţiunea nulităţii 
absolute, date despre:

 » Numele şi prenumele membrilor implicaţi

 » Numele şi prenumele reprezentantului Întreprinderii 
Familiale (reprezentantul este acel membru al familiei 
care va gestiona interesele Întreprinderii Familiale)

 » Data întocmirii

 » Participarea fiecărui membru la întreprindere

 » Condiţiile participării

 » Cotele procentuale în care vor împărţi veniturile nete ale 
întreprinderii

 » Raporturile dintre membrii Întreprinderii Familiale

 » Condiţiile de retragere

Desemnarea reprezentantului care va gestiona interesele 
Întreprinderii Familiale se realizează prin semnarea de către 
toţi membrii implicaţi a unei procuri speciale, sub forma unui 
înscris sub semnatură privată.

3.  Ca membru al unei Întreprinderi Familiale 

Regimul juridic al Întreprinderii Familiale:

 » Întreprinderea familială este constituită din doi sau mai 
mulţi membri ai unei familii

 » Poate cumula calitatea de membru al unei Întreprinderi 
Familiale cu cea de Persoană Fizică Autorizată sau cu 
cea de titular al unei Întreprinderi Individuale

 » Poate cumula calitatea de membru al unei Întreprinderi 
Familiale cu cea de salariat al unei terţe persoane 
(indiferent de domeniul de activitate)

 » NU poate angaja terţe persoane cu contract individual 
de muncă

 » Este asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi 
de asigurări sociale şi are dreptul de a fi asigurat în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor 
pentru şomaj
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Criteriile de diferenţiere între cele trei forme de organizare detaliate 
mai sus sunt:

 » Din punct de vedere al numărului de persoane:

1. Persoană Fizică Autorizată - o singură persoană
2. Întreprinderea Individuală - o singură persoană
3. Întreprinderea Familială - doi sau mai mulţi membrii ai unei familii (prin familie se înţelege: 

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)

 » Din punct de vedere al contabilităţii:

Persoană Fizică Autorizată, Întreprinderea Individuală şi Întreprinderea Familială ţin 
contabilitatea în partidă simplă

 » Din punct de vedere al răspunderii întreprinzătorului:

1. Persoana Fizică Autorizată - răspunde pentru obligațiile sale cu patrimoniul de 
afectațiune, dacă acesta a fost constituit, și, în completare, cu întreg patrimoniul, iar în 
caz de insolvență, va fi supusă procedurii simplificate (faliment) prevăzute de Legea nr. 
85/2006 cu privire la procedura insolvenței 

2. Întreprinderea Individuală - persoana fizică titulară a Intreprinderii Individuale răspunde 
pentru obligațiile sale cu patrimoniul de afectațiune, dacă acesta a fost constituit, și, 
în completare, cu întreg patrimoniul, iar în caz de insolvență, va fi supusă procedurii 
simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006 cu privire la procedura insolvenței

3. Întreprinderea Familială - membrii întreprinderii răspund solidar și indivizibil pentru datoriile 
contractate de reprezentant în exploatarea intreprinderii cu patrimoniul de afectațiune, 
dacă acesta a fost constituit, și, în completare, cu întreg patrimoniul, corespunzător 
cotelor de participare

 » Din punct de vedere al sistemului de impozitare:

Persoana Fizică Autorizată, Întreprinderea Individuală şi Întreprinderea Familială plătesc 
impozit pe venitul anual

DE REȚINUT
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1.  Au împlinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor fizice 
care solicită autorizarea pentru desfăşurarea de activităţi 
economice conform punctelor a) şi b) de mai sus şi al 
reprezentantului Întreprinderii Familiale, respectiv vârsta 
de 16 ani, în cazul membrilor Întreprinderii Familiale

2.  Nu au săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, 
vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală, de 
natura celor care se înscriu în cazierul fiscal

Persoanele Fizice Autorizate, Întreprinderile Individuale 
şi Întreprinderile Familiale trebuie să-şi stabilească sediul 
profesional pe teritoriul României.

Cererea de înregistrare în Registrul Comerţului şi de 
autorizare a funcţionării se depune la Registrul Comerţului de 
pe lângă tribunalul din judeţul în care solicitantul îşi stabileşte 
sediul profesional. 
 
Conform O.U.G. nr. 44/2008, Cererea de înregistrare în 
Registrul Comerţului şi de autorizare a funcţionării va fi 
însoţită de documentele enumerate alăturat:

3. Au un sediu profesional declarat (deţin drept de folosinţă 
asupra imobilului la adresa căruia este declarat sediul)

4. 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 / oricare membru al 
Întreprinderii Familiale să deţină un drept de folosinţă asupra 
imobilului la adresa căruia acesta este declarat. 

 » Carte de identitate sau paşaport - fotocopie certificată 
olograf de către titular privind conformitatea cu originalul 

 » Document care sa ateste drepturile de folosinţă asupra 
sediului profesional, precum contract de închiriere, 
comodat, certificat de moştenitor, contract de vânzare-
cumpărare, declaraţie de luare în spaţiu sau orice alt 
act juridic care conferă dreptul de folosinţă etc. - copie 
legalizata 

C.  Îndeplinirea condiţiilor de înregistrare şi autorizare

D.  Stabilirea sediului profesional

E.  Pregătirea dosarului cuprinzând documentele necesare  
     înregistrării şi autorizării şi depunerea acestuia la 
     Registrul Comerţului
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 » Declaraţie pe propria răspundere care sa ateste 
îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de 
legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, 
protecţiei mediului şi protecţiei muncii 

 » Fotocopii certificate olograf de pe documentele care 
atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este ceruta, 
potrivit unor prevederi legale speciale 

 » Fotocopii certificate olograf de pe documentele care 
atestă experienţa profesională, dacă este cazul 

 » Documentaţia de susţinere a cererii de înregistrare 
în Registrul Comerţului şi de autorizare a funcţionării 
Întreprinderii Individuale 

 » Document care sa ateste drepturile de folosinţă asupra 
sediului profesional, precum contract de închiriere, 
comodat, certificat de moştenitor, contract de vânzare-
cumpărare, declaraţie de luare în spaţiu sau orice alt 
act juridic care conferă dreptul de folosinţă etc. - copie 
legalizată

 » Documentaţia de susţinere a cererii de înregistrare 
în Registrul Comerţului şi autorizare a funcţionării 
Întreprinderii Familiale 

 » Acordul de constituire şi procură specială, menţionată în 
cadrul etapei a II-a, de stabilire a formei de organizare

Documente care atestă pregătirea sau 
experienţa profesională

Pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, 
cu documente cum sunt: 

 » Diploma, certificatul sau adeverinţa, prin care se 
dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ

 » Certificatul de calificare profesională sau de absolvire 
a unei forme de pregătire profesională, organizată în 
condiţiile legii, în vigoare la data eliberării acestuia

 » Certificatul de competenţă profesională / cartea de 
meşteşugar / carnetul de muncă al solicitantului / 
declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a 
desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, 
eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit 
în cazul meseriilor tradiţionale artizanale / atestatul de 
recunoaştere şi/sau de echivalare pentru persoanele 
fizice care au dobândit calificarea în străinătate / atestatul 
de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în 
afara sistemului de învăţământ / orice alte dovezi care sa 
ateste experienţa profesională

În plus față de documentele menționate mai sus, conform 
Normelor metodologice din privind modul de ținere a 
registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de 
eliberare a informațiilor, pentru înregistrarea la Registrul 
Comerțului a Persoanelor Fizice Autorizate, Întreprinderilor 
Individuale și a Întreprinderilor Familiale, următoarele 
documente mai trebuie depuse:

 » Informațiile din cazierul fiscal, în original

 » Specimenul de semnătură, certificat în condițiile legii de 
către directorul ORCT sau de către înlocuitorul acestuia 
ori legalizat de notarul public, în original

 » Dovada rezervării firmei și, după caz, a emblemei, în 
original

 » Dacă este cazul, cererea de reprezentare de către 
birourile de asistență și reprezentare din cadrul primăriilor, 
în copie certificată de acestea

 » Alte acte prevăzute de lege

 » Dovada achitării taxelor legale, în original

Pentru Întreprinderea Familială se va depune și acordul de 
constituire care va cuprinde toate elementele prevăzute de 
lege, în original, precum și procura specială de reprezentare, 
în copie certificată de parte. 

Dacă odată cu cererea de înregistrare în Registrul Comerțului 
și de autorizare a funcţionării se declară și patrimoniu de 
afectațiune, vor fi depuse declarația dată anume în acest 
sens și documentele care să ateste efectuarea vărsămintelor 
sau calitatea de proprietar, după caz, în copii certificate de 
parte privind conformitatea cu originalul. În cazul Întreprinderii 
Familiale, patrimoniul de afectațiune este declarat prin 
acordul de constituire. 
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Anexa nr. 1 

 » O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către Persoanele Fizice Autorizate, 
Întreprinderile Individuale şi Întreprinderile Familiale

 » Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor 
la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor 
fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, 
înregistrarea fiscală a acestora precum şi la autorizarea 
funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi 
completările ulterioare

 » Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 » Ordinul Ministerului Justitiei nr. 2594/2008 pentru 
aprobarea normelor metodologice din privind modul 
de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a 
înregistrărilor și de eliberare a informațiilor

Cadrul legislativ - Acte normative ce reglementează 
înregistrarea Persoanei Fizice Autorizate (PFA)
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