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Octombrie 2016 

Newsletter 

Un an de la finalizarea proiectului – rezultate si activitati! 

Realizat în cadrul perioada de post-implementare a 

proiectului Program de interventii integrate pentru someri – 

certitudinea unui viitor durabil implementat de Consiliul Judetean 

Buzau in parteneriat cu Asociatia Four Change, SC Centrul de 

Consultanta si Studii Europene SRL, RD Global Project Consulting 

SRL, Consiliul Judetean Mures, Tecseo SRL si SC Dechiro Consulting 

SRL , newsletter-ul de față aduce în atenția tuturor celor 

interesați informații utile despre care sunt pasii si ce trebuie sa stii in momentul in care te hotarasti sa infiintezi 

un PFA sau un SRL-D, cum sa realizezi un Comunicat de presa corect, locurile de muncă disponibile la nivelul 

Uniunii Europene prin intermediul rețelei EURES, precum si informatii despre afacerile infiintate in cadrul 

concursului cu premii „Sunt antreprenor!” .  

 

Proiectul s-a adresat unui numar de 1227 persoane (1043 -regiunea Sud-Est si 184 regiunea Centru) dintre 

care: 244 persoane inactive, 159 aflate in cautarea unui loc de munca, 611 someri si 67 persoane care au parasit 

timpuriu scoala. Cele 1227 persoane au participat la un program de interventii integrate privind angajarea care a 

constat in programe de orientarea in cariera (informare,consiliere grup si individuala, medierea muncii) si formare 

profesionala ( au fiecare persoane a participat la cate 2 programe de formare profesionala de scurta durata, in 

functie de planul individual de orientare in cariera).  

 

Numărul de față al newsletter-ului Un an de la finalizarea proiectului – Rezultate si activitati! aduce în 

atenția dumneavoastră următoarele informații: 

 

1 Un an de la finalizarea proiectului – rezultate! 

 

Pagina 2 

2 Informatii utile infiintare PFA Pagina 3 - 6 

3 SRL-D: definitii,  caracteristici  si informatii Pagina 7 - 10 

4 Comunicatele de presa – instrumente diseminare informatii 

 

Pagina 11 – 14  

5 Locuri de munca in Uniunea Europeana  Pagina 15 - 16 

 



 
 

 

P
ag

e2
 

 

Un an de la finalizarea proiectului – rezultate! 

In cadrul concursului cu premii „Sunt antreprenor!” organizat in perioada de implementare a proiectului a 

fost sustinuta dezvoltarea a 10 idei de afaceri din domeniul: consultanta in cariera, saloane de 

infrumusetare, producerea jucariilor din lemn, a mobilierului si a altor produse de artizanat, dezvoltarea 

unor crescatorii de arbusti goji sau zmeura, construirea unei baze sportive, infiintarea unui centru de zi, 

precum si cresterea albinelor si producerea de miere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarii premiilor au intalnit cateva obstacole in vederea unei dezvoltari mai active a afacerilor, printre 

care enumeram:  

 lipsa fondurilor europene pentru dezvoltarea unei entitati juridice nou infiintate 

 lipsa finantarilor bancare si lipsa de incredere a bancilor in afacerile noi 

 lipsa finantarii de catre Stat.  
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INFORMATII UTILE NECESARE INFIINTARII PFA  

 

Pasi necesari pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării a 

persoanei fizice autorizate 

Pasul 1:  

 Cererea de verificare disponibilitate şi/sau 

rezervare firmă (original), completă cu 3 denumiri, 

în ordinea preferinţelor - formular; dacă este 

cazul, se va bifa şi pct. 7 din cerere; 

 Dovada privind plata taxei de registru - detalii:  

 45 lei – taxa de registru; 

 27 lei, reprezentând un procent 

aplicat taxei de registru - 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de 

Legea nr. 85/2014. 

Notă privind alegerea denumirii:  

 Firmele vor fi scrise cu caractere latine, în primul rând în limba română (art. 30 alin. (3) din Legea nr. 

26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare). Firmele vor cuprinde, după caz, menţiunile 

prevăzute de art. 31-37 din Legea nr. 26/1990, republicată sau de legile speciale. 

 Este interzisă înscrierea unei firme care conţine cuvintele "ştiinţific", "academie", "academic", "universitate", 

"universitar", "şcoală", "şcolar" sau derivatele acestora (art. 39 alin. (2) din Legea nr. 26/1990, republicată). 

 Înscrierea unei firme care conţine cuvintele "naţional", "român", "institut" sau derivatele acestora ori cuvinte 

sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale se realizează numai cu acordul 

Secretariatului General al Guvernului. Înscrierea unei firme care conţine cuvinte sau sintagme caracteristice 

autorităţilor şi instituţiilor publice locale se realizează numai cu acordul prefectului judeţului, respectiv al 

municipiului Bucureşti, în circumscripţia teritorială în care solicitantul şi-a stabilit sediul social. Procedura de 

obținere a acordului prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată şi înscrisurile în susţinerea 

acesteia, menţionate în opisul anexat la cerere, se depun la biroul unic din cadrul oficiului registrului 

comerţului de pe lângă tribunal în a cărui rază teritorială se află sediul social al persoanei juridice solicitante. 

 Firmele radiate din registrul comerţului nu sunt disponibile pentru o perioadă de 2 ani de la data radierii, cu 

excepţia cazurilor prevăzute la art. 41 din Legea nr. 26/1990, republicată. 

 Firma se înstrăinează numai împreună cu fondul de comerţ (art. 42 din Legea nr. 26/1990, republicată). 

http://www.onrc.ro/templates/site/formulare/11-10-181.pdf
http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-fizice/persoane-fizice-autorizate-pfa?id=43
http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-fizice/persoane-fizice-autorizate-pfa?id=365
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 În vederea rezervării, firma este supusă operaţiunii de verificare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor 

generale şi speciale de legalitate, de disponibilitate şi de distinctivitate faţă de firmele înregistrate în 

registrul comerţului sau rezervate în vederea înregistrării (art. 29 alin. (1) din Normele metodologice privind 

modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor). 

 Nu reprezintă elemente de distinctivitate, fără ca enumerarea să fie limitativă (art. 29 alin. (4) din Normele 

metodologice): 

 articularea cuvintelor; 

 inversarea ordinii cuvintelor care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate; 

 dublarea uneia sau mai multora dintre literele ori cifrele care au intrat în componenţa unei firme; 

 adăugarea sau eliminarea adverbelor, prepoziţiilor, conjuncţiilor, numerelor, semnelor de punctuaţie 

şi a altor particularităţi similare, având o semnificaţie vagă, precum şi a abrevierilor care nu sunt de 

natură să schimbe înţelesul denumirii; 

 utilizarea unor cuvinte diferite din punct de vedere semantic, dar identice fonetic; 

 folosirea unor prescurtări ale cuvintelor care intră în componenţa unei firme înregistrată sau 

rezervată; 

 utilizarea simbolurilor echivalente literelor şi cuvintelor (ex.: @, #, % etc.); 

 utilizarea/neutilizarea diacriticelor; 

 adăugarea, eliminarea sau înlocuirea unei părţi din denumire, dacă adăugarea, eliminarea sau 

înlocuirea nu schimbă înţelesul firmei sau utilizarea cuvintelor „grup”, „holding”, „company”, „trust”, 

„com”, „trans” etc.; 

 adăugarea cuvântului „România” indiferent de limba în care este redat. 

 Verificarea şi rezervarea firmei se realizează la nivel naţional înainte de întocmirea actelor constitutive sau, 

în cazul schimbării denumirii, a actelor modificatoare ale acestora. 

 Rezervarea firmei este valabilă pentru o perioadă de cel mult 

3 luni de la data înregistrării cererii. 

Pasul 2 

 Cererea de înregistrare, original - formular;  

 Anexa 1 privind înregistrarea fiscală - formular; 

 Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că nu 

desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii secundare 

sau în afara acestora (model 1) sau care să ateste 

 îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de 

legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, 

protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 2); 

 Cartea de identitate sau paşaportull titularului PFA (fotocopie 

certificată olograf de către titular privind conformitatea cu 

http://www.onrc.ro/templates/site/formulare/11-10-180.pdf
http://www.onrc.ro/templates/site/formulare/anexa_1_inregistrare_fiscala.pdf
http://www.onrc.ro/templates/site/formulare/11-10-141.pdf
http://www.onrc.ro/templates/site/formulare/11-10-167.pdf
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originalul); 

 Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie 

legalizată) - detalii; 

 Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original) - detalii; 

 Dacă este cazul: 

o avizul asociaţiei de proprietari/locatari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim 

de locuinţă, prevăzut de  Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip - original); 

o precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa 

spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraţie, etc.); 

o declaraţia privind desfăşurarea activităţii de către soţ/soţie - formular; 

o documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere); 

o documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf) şi/sau 

o documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf) - detalii; 

 Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale - detalii: 

o 90 lei – taxa de registru; 

o 54 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru - 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de 

buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014. 

Legislaţie PFA 

Legile care reglementează actele şi paşii necesari pentru 

obţinerea PFA sunt ordonanţele de urgenţă OUG 44/2008 şi 

OUG 46/2011, care a modificat câteva articole din legea 

precedentă. Capitalul minim pentru înfiinţarea PFA este de 200 

de lei. Spre deosebire de SRL, unde proprietarii firmei răspund 

în caz de insolvenţă doar cu patrimoniul înregistrat al 

companiei, persoanele fizice autorizate răspund şi cu averea 

proprie.           

Contabilitate PFA 

Pentru păstrarea contabilităţii PFA nu este nevoie de angajarea unui contabil, însă obligaţia ţinerii evidenţei 

veniturilor cade pe proprietar.  

În funcţie de activitate, cheltuielile PFA se împart în patru categorii: cheltuielile în interesul direct al activităţii, 

cheltuielile de sponsorizare, cheltuielile de protocol şi alte cheltuieli deductibile. Cheltuielile pot fi deduse dacă sunt 

efectuate în scopul obţinerii venitului şi justificate cu documente şi să aparţină anului financiar în care au fost 

efectuate. 

http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-fizice/persoane-fizice-autorizate-pfa?id=18
http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-fizice/persoane-fizice-autorizate-pfa?id=19
http://www.onrc.ro/templates/site/formulare/11-10-160.pdf
http://www.onrc.ro/templates/site/formulare/declaratie%20de%20participare%20sot%20-%20sotie.doc
http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-fizice/persoane-fizice-autorizate-pfa?id=20
http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-fizice/persoane-fizice-autorizate-pfa?id=43
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Exemple de cheltuieli deductibile ar fi taxele de telecomunicaţii, energie, apă, transport etc. Nu sunt deductibile 

cheltuielile care ţin de uzul personal şi nu generează un venit. 

Registrele care trebuie actualizate de PFA, necesare contabilităţii, sunt: Registru de încasări şi plăţi (se înregistrează 

operaţiunile), Registru inventar (pentru bunurile cumpărate sau produse), Registru de evidenţă a salariaţiilor (în 

cazul în care aceştia există), şi Registrul unic de control, chitanţier, facturi şi alte documente specifice fiecărui tip de 

activitate, conform legii contabilităţii.  

Impozit PFA 

Pentru plata impozitelor şi a taxelor, PFA 

trebuie să se înregistreze la Fisc. Pentru 

înregistrare sunt necesare două formulare-

tip, Declaraţia de înregistrare fiscală 

(Formularul 020) şi Declaraţia de venit 

estimat (Formularul 221), copie după 

autorizaţia de funcţionare obţinută şi copie 

după buletin, conform site-ului ANAF. 

Administraţia fiscală calculează, pe baza 

declaraţiei estimative depusă, un impozit 

anual care trebuie plătit trimestrial, în rate 

egale. 

Pentru a calcula impozitul, se poate alege între a ţine o contabilitate simplă, sau a fi impus pe baza normei de venit, 

situaţie în care nu sunteţi obligat să completaţi registre.  Norma de venit reprezintă o sumă fixă, stabilită anual de 

autorităţile fiscale regionale, în funcţie de specificul şi de zona în care vă desfăşuraţi activitatea, potrivit ANAF. 

În cazul în care aţi optat pentru calcularea impozitului în sistem real, trebuie să păstraţi toate documentele 

justificative – chitanţe, facturi, contracte, extrase de cont ş.a. – pe o perioadă de 10 ani. 

Formularul 200, în care va fi completat venitul obţinut din activitatea independentă (medici, avocaţi, notari, 

comercianţi, proiectanţi, etc), trebuie depus până la data de 15 mai a anului următor celui în care a fost desfăşurată 

activitatea trebuie ca PFA. 

 

ATENTIE!!! Dacă nu se respectă termenele de depunere a declaraţiilor de venit, amenda este 

între 10 lei şi 100 lei, iar în cazul declaraţiei de înregistrare, de 1.500, până la 3.000 lei. 

http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/1481/21333/12525783/2/formular-020.pdf
http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/1481/21333/12525783/6/formular-221.pdf
http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/1481/21333/12525783/7/formular-200.pdf
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SRLD-ul – definitii, caracteristici si informatii 

 

Infiintare SRL- D 

Pentru majoritatea persoanelor înfiinţarea 

unui SRL reprezintă primul pas în lumea 

afacerilor, de cele mai multe ori, 

reprezentând şi prima lor societate 

comercială. 

 

Înfiinţarea unui SRL-D este recomandat tuturor tinerilor de până la 35 de ani, care-şi deschid prima lor afacere. 

Actele necesare deschiderii unui SRL-D, documentele pe care trebuie să le aibă tânărul întreprinzător, paşii ce 

urmează a fi făcuţi dar şi costurile sau cheltuielile înfiinţării unui SRL-D le puteţi vedea în rândurile în care urmează. 

De precizat că înfiinţarea unui SRL-D este similară cu înfiinţarea oricărui SRL şi ar trebui să nu dureze mai mult de 3 

zile. Actele necesare înfiinţării unui SRL-D sunt: contract de comodat pentru sediul social, actul constitutiv, 

rezervarea de nume pe care o obţii de la Registrul Comerţului, chitanţa care atestă depunerea capitalului social 

(minimum 200 de lei) şi o serie de formulare pe care le vei primi şi completa pe loc la Registrul Comerţului. Şi pentru 

că vrem să te ajutăm cu documentele necesare înfiinţării firmei, mai jos ai ataşate şi două modele de contract de 

comodat, respectiv de act constitutiv. Costurile sau taxele pentru înfiinţarea unui SRL-D sunt zero. Costuri 

necesare: timbru fiscal de 4 lei, necesar a fi adăugat la dosarul (cu şină) depus la Registrul Comerţului. 

 

Paşii de urmat pentru înfiinţare a unui SRL-D sunt următorii: 

pasul 1: 

-Deplasare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul judeţului în care va fi sediul social al firmei, pentru 

rezervarea numelui firmei. Recomandam sa fiti pregatiti cu cel puţin 5-10 variante de nume. De obicei, veti obţine 

rezervarea de nume pe loc. 

-se completează şi încheie contractul de comodat şi actul constitutiv (nu uita că nu ai voie să alegi mai mult de 5 

grupe CAEN) şi împreună cu rezervarea de nume te duci la orice bancă pentru depunerea capitalului social. 

-Cu chitanţa care atestă plata capitalului social, dar şi cu celelalte documente(act constitutiv, contract de comodat, 

copie dupa actul de proprietate al celui cu care a fost incheiat contractul de comodat) va deplasatoi la Registrul 

Comerţului, unde se completeaza formularele necesare dosarului de înfiinţare. Acestea se primesc la biroul de 

Informaţii al Registrului Comerţului. De asemenea, în orice oficiu al Registrului Comerţului veti găsi toate aceste 

formulare şi completate sub formă de exemplu, fiind relativ facilă completarea acestora de către oricine. De 

asemenea, nu uitati sa atasati si o dovada de proprietate a spatiului pe care s-a facut contractul de comodat. 
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-Cu dosarul completat, va prezentati la ghişeul destinat depunerii acestuia. Şi cam asta a fost. Într-o zi, în cel mai bun 

caz, actele înfiinţării unei firme au fost rezolvate. 

Pasul 2: 

Infiinţarea firmei. 

Pasul 3: 

-Teoretic, în a 3-a zi, dacă nu sunt probleme în dosar, actele 

oficiale ale firmei ar trebui să fie gata, putând ridica de la Registrul 

Comerţului, Certificatul de Înregistrare. Odată acesta obţinut, se 

poate merge la orice magazin specializat pentru a-ţi realiza prima 

ştampilă. 

Nu uitati, că una din obligaţiile SRL-D-ului, este ca în termen de 10 

zile de înfiinţare, să înştiintati Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri printr-un 

email către Oficiul teritorial de care aparţine noua firmă. Acesta trebuie să conţină o copie după CI a 

întreprinzătorului, copie a Certificatului de Înregistrare şi o notificare scrisă, de înştiinţare, semnată şi stampilată. 

Modelul il regăsiţi mai jos. 

De precizat că şi în cazul înfiinţării unui SRL normal, procedura este în mare parte la fel, diferenţa principală 

constând în plata unor taxe de înfiinţare (de aproximativ 400-500 de lei). De asemenea, durata de înfiinţare poate să 

fie un pic mai mare în cazul unor evenimente neprevăzute sau dacă de exemplu, sediul social va fi la bloc, unde va fi 

necesară obţinerea acordului din partea tuturor vecinilor. 

 

http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/societati-cu-raspundere-limitata-debutant-srl-d  

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 microîntreprinderilor de către întreprinzătorii 

debutanți în afaceri, acestea pot fi înfiinţate de întreprinzători cu capacitate de exerciţiu deplină, care îndeplinesc 

condiţiile - detalii. 

  

 

 

 

http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/societati-cu-raspundere-limitata-debutant-srl-d
http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/societati-cu-raspundere-limitata-debutant-srl-d?id=47
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Operaţiuni prealabile 

Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) - formular, completată cu 3 denumiri -detalii, în 

ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă - formular. 

  

Înregistrare 

1. Cererea de înregistrare (original) -

 formular; 

2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală -

 formular;  

3. Declaraţia-tip pe propria răspundere 

semnată de asociaţi sau de administratori 

din care să rezulte că persoana juridică 

îndeplineşte condiţiile de funcţionare 

prevăzute de legislaţia specifică în 

domeniul sanitar, sanitar-veterinar, 

protecţiei mediului şi protecţiei muncii 

pentru activităţile precizate în declaraţia-

tip (model 2 - original); 

4. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original); 

5. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare (original); 

6. Actul constitutiv (original) - detalii (Modele acte constitutive: SRL asociat unic, SRL mai mulți asociați); 

7. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (copie) - detalii; 

8. Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care 

certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru 

înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit  - formular; 

9. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul 

social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 8, rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia 

financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu 

destinaţie de sediu social - detalii; 

10. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii) -detalii; 

11. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care 

printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate); 

http://www.onrc.ro/templates/site/formulare/11-10-181.pdf
http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/societati-cu-raspundere-limitata-debutant-srl-d?id=45
http://www.onrc.ro/templates/site/formulare/11-10-182.pdf
http://www.onrc.ro/templates/site/formulare/11-10-150.pdf
http://www.onrc.ro/templates/site/formulare/anexa_1_inregistrare_fiscala.pdf
http://www.onrc.ro/templates/site/formulare/11-10-167.pdf
http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/societati-cu-raspundere-limitata-debutant-srl-d?id=46
http://www.onrc.ro/documente/acte_constitutive/model%20AC%20SRL%20AS.%20UNIC%20MODIFICAT.doc
http://www.onrc.ro/documente/acte_constitutive/MODEL%20AC%20SRL%20MM%20ASOCIATI%20MODIFICAT.doc
http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/societati-cu-raspundere-limitata-debutant-srl-d?id=18
http://www.onrc.ro/templates/site/formulare/formular_anaf.pdf
http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/societati-cu-raspundere-limitata-debutant-srl-d?id=39
http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/societati-cu-raspundere-limitata-debutant-srl-d?id=40
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12. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane 

fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că 

îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) - detalii; 

13. Declaraţiile date pe propria răspundere de către fondatori, din care să rezulte că, anterior datei 

înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar sau asociat 

în cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european (original) - formular; 

14. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie); 

15. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original) - detalii; 

16. Dacă este cazul: 

 avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 

230/2007 (completat pe formular-tip, original); 

 avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie); 

 împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate 

să îndeplinească formalităţile legale (original). 

Notă:  

 În cazul societăţilor cu răspundere limitată constituite cu 

asociat unic dacă există aporturi în natură se solicită, în 

prealabil, numirea de către directorul oficiului registrului 

comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau 

persoanele desemnate a unui expert pentru evaluarea 

acestora. Cererea se depune la oficiul registrului 

comerţului. 

 Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului 

oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau 

persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot 

dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât 

cele enumerate. 

 Formularele se distribuie la sediul ORC. 

 Cererea de înregistrare şi înscrisurile prevăzute de lege, 

îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de 

către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin 

mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată 

semnătura electronică extinsă. 

 

http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/societati-cu-raspundere-limitata-debutant-srl-d?id=41
http://www.onrc.ro/templates/site/formulare/declaratie%20OUG%206.doc
http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/societati-cu-raspundere-limitata-debutant-srl-d?id=42
http://www.onrc.ro/templates/site/formulare/11-10-160.pdf
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Comunicatele de presa – instrumente diseminare informatii 

 Un comunicat de presă  (în engleză news release, media 

release, press release sau press statement) este 

o comunicare scrisă sau înregistrată, care se adresează 

membrilor comunității de jurnaliști de știri cu scopul declarat de 

a anunța că anumite informații au valoare de știri. 

Comunicatul de presa este:  

 Doar unul dintre numeroasele instrumente pe care 

organizatia le foloseste pentru publicitate  

 O importanta unealta de Comunicare pentru a explica 

pozitia organizatiei in probleme publice majore  

 O modalitate de a ajuta media sa inteleaga corect faptele si pozitia unei societati privind o problema sau 

situatie.     

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_englez%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comunicare
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tire
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 Titlu  

Titlul comunicatului de presă este esențial în decizia unui cititor de a deschide sau nu comunicatul, de aceea trebuie 

sa i se acorde o atenție deosebită. 

Recomandări:  

 Folosește cel mai important cuvânt cheie în titlul comunicatului, cât mai la începutul acestuia 

 Folosește verbe la diateza activă, modul indicativ, precum și numele companiei sau al persoanelor 

menționate în comunicat 

 Menține titlul comunicatului de presă în limita a 8 cuvinte 

 Asigură-te că titlul exprimă conținutul comunicatului de presă 

Introducere (Lead) 

Este format din paragraful introductiv sau din primele doua si este cea mai importanta parte a comunicatului. Nu 

puteti scrie un comunicat de presa bun fara o introducere buna si nu puteti scrie o introducere buna daca nu ati 

stabilit aspectul cel mai semnificativ al subiectului de care va ocupati. 

Recomandări pentru paragraful introductiv al comunicatului de presă: 

 Include în paragraful introductiv 1-2 fraze în care rezumi subiectul comunicatului 

 Folosește 2-3 cuvinte cheie pentru a optimiza aparițiile comunicatului în motoare de căutare 

 Răspunde la obiect la întrebările: Cine? Ce? Unde? Când? De ce? 

Continut 

Format dintr-un ansamblu de informatii secundare, ce intregesc 

datele continute in paragraful initial. Spre deosebire de 

informatiile principale (cele inscrise in partea introductiva), 

acestea nu trebuie sa fie inedite, dar nu total lipsite de interes.  

Intai vor fi prezentate faptele noi si importante, apoi 

circumstantele, motivele, explicatiile si consecintele. Paragrafele 

care contin informatii trebuie sa fie scurte, avand la inceputul 

lor elemente noi, iar spre final elementele considerate deja 

cunoscute  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Diatez%C4%83_(gramatic%C4%83)
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Textul trebuie sa fie direct, adica sa prezinte faptele mergand de la particular la general, de la concret la abstract, de 

la exemple la principia, astfel incat sa fie pe intelesul cititorului obisnuit.  

Ideile trebuie prezentate in ordinea descrescatoare a importantei, respectand regula:  

O singura idee = un singur mesaj = un singur paragraf 

  Paragrafele trebuie sa fie scurte, de maxim patru randuri. Trebuie sa fie clar. Se va evita, pe cat posibil, limbajul de 

specialitate. Nu trebuie insa  ca frazele sa fie exagerat de scurte, eliptice sau cu sens ambiguu. 

 Tonul comunicatului trebuie sa fie factual si neutru.  

 Se vor  elemente stilistice care pot sugera o pozitie partinitoare sau o anumita stare emotiva.  

 Nu se vor face judecati de valoare, nu se vor da calificative, se vor evita superlativele sau comparatiile 

flatante, adica tot ceea ce ar putea da sentimental unui text publicitar. 

Recomandări pentru conținutul comunicatului de presă: 

 Detaliază răspunsurile la întrebările Cine? Ce? Unde? Când? De ce? si Cum? 

 Încearcă să folosești de cât mai multe ori fiecare cuvânt cheie important pentru tine, fără însă a 

sacrifica mesajul sau coerența comunicatului de presă 

 Prezintă faptele de la cele mai importante, la cele mai puțin importante 

 

Linkuri  

Include linkuri către pagini relevante cu informații care vin în completarea celor incluse în 

comunicat. 

Recomandări pentru includerea linkurilor in comunicatul de presă: 

 Pune linkurile pe cuvintele cheie din comunicat, încât motoarele de căutare să identifice rapid 

informația relevantă 

 Inserează linkuri către pagini optimizate pe aceleași cuvinte cheie 

Informatii despre companie  

Se va descrie, pe scurt compania care a emis comunicatul de presa  
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Recomandări pentru sectiunea de informatii generale din comunicatul de presă: 

 Include informații despre activitatea companiei și de ce este aceasta relevantă pentru piață 

 Adaugă pe scurt alte informații importante despre companie: premii sau certificări obținute, număr de 

angajați 

Persoana de contact  

Se vor da datele de contact a persoanei care poate furniza mai multe informatii privind comunicatul de presa  

Recomandări pentru datele de contact dintr-un comunicat de presa: 

 Oferă date de contact valide la finalul comunicatului 

 Include număr de telefon și e-mail, pentru ca jurnaliștilor să le fie ușor să ia legătura cu persoana de contact 

responsabilă pentru transmiterea comunicatului 

Informatii generale 

 Comunicatele de o pagina au mai multe sanse de a fi tiparite si difuzate, dar daca este nevoie, puteti scrie pe 

mai multe pagini. In acest caz nu uitati sa scrieti “- continua – “ in partea de jos a fiecarei pagini, in afara de 

ultima. 

 Dupa terminarea redactarii comunicatului se va verifica daca materialul reflecta exact subiectul abordat, 

daca sunt scoase in evidenta aspectele, ideile, nuantele cerute, daca textul raspunde la toate intrebarile pe 

care reprezentantii presei le-ar putea pune si daca este sufficient de clar. 

Monitorizarea de presa 

Pentru a putea vedea care a fost “succesul” unui comunicat 

de presa, se elaboreaza o monitorizare de presa.  

Monitorizarea de presa se poate realiza prin cautarea titlului 

comunicatului de presa prin intermediul motorului de 

cautare GOOGLE (atunci cand vorbim despre presa online) 

sau prin verificarea ziarelor tiparite pentru a vedea daca a 

fost publicat sau nu comunicatul respectiv. 
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Locuri de muncă în Uniunea Europeană 

Numeroase locuri de muncă vacante la nielul Uniunii Europene sunt puse 

la dispoziția celor interesați prin intermediul rețelei EURES. EURES este o 

rețea de cooperare între serviciile publice de ocupare europene și a fost 

creată pentru facilitarea liberei circulații a lucrătorilor în cadrul Spațiului 

European și Elveția.  

Locurile de muncă disponibile în prezent pe platforma rețelei EURES sunt: 

Țara: Germania  

Localitatea: Bitterfeld - Wolfen 

Ocupația: Operator CNC 

Număr de posturi: 3 

Firma: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, ca reprezentant al angajatorului german, o companie cu activitate in domeniul 

prelucrarii metalelor 

Limbi străine: Cunostinte de limba germana - nivel A2 de conversatie 

Cerințe: Calificare profesionala incheiata in domeniu; Experienta in prelucrarea metalelor; Cunostinte de metrologie; 

Capacitatea de a interpreta planuri si desene; Disponibilitate de a lucra in 3-4 schimburi; Permis de conducere categoria B si 

automobil propriu; Fiabilitate si corectitudine 

Salariu: Salariul oferit este de 11,20 euro brut/ora, conform contractului colectiv de munca in domeniu. 

Mod de aplicare: Se transmite C.V -ul model Europass (Lebenslauf), cu fotografie, completat la calculator, DOAR in limba 

germana, cu specificarea "CNC Fachkraft", la adresa de e-mail munca-germania@randstad.de, in atentia dnei. Melinda Kekessy 

si doar pentru monitorizare (fara feedback) la ab_eures@ab.anofm.ro 

Tel.: - 

Termen limită: 10.12.2016 

 

Țara: Germania 

Localitatea: Kospoda 

Ocupația: Operator masini 

Număr de posturi: 3 

Firma: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, ca reprezentant al angajatorului german, o companie cu activitate in domeniul 

reciclarii si productiei 

Limbi străine: Cunostinte de limba germana - nivel A2 de conversatie 

Cerințe: Studii finalizate in domeniul tehnic; Experienta in operarea masinilor; Disponibilitate de a lucra in schimburi. 

Salariu: Salariul oferit este de 11 euro brut/ora, conform contractului colectiv de munca in domeniu.. 

Mod de aplicare: Se transmite C.V -ul model Europass (Lebenslauf), cu fotografie, completat la calculator, DOAR in limba 

germana, cu specificarea "Maschinen und Anlagenfuhrer", la adresa de e-mail munca-germania@randstad.de, in atentia dnei. 

Melinda Kekessy si doar pentru monitorizare (fara feedback) la ab_eures@ab.anofm.ro. 

Tel.: -  

Termen limită: 10.12.2016 

Țara: Slovacia 
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Localitatea: Bratislava 

Ocupația: Sofer camion de mare tonaj 

Număr de posturi: 50 

Firma: Dabeda s.r.o., Stavite¾ská 1 B, 83104 Bratislava, Slovakia 

Limbi străine: Limba engleza (mediu)/limba maghiara (mediu)/limba slovaca (mediu) 

Cerințe: 1 an experienta in conducerea de camioane de mare tonaj (camion de 40 de tone); Permis de conducere C + E (card 

tahograf), cazier judiciar, adeverinta medicalã și aviz psihologic 

Salariu: 1700-2050 € net lunar; depinde numarul zilelor lucrate; 

Mod de aplicare: CV EUROPASS în limba englezã / maghiara / slovacã trimis la adresa de e-mail: miroslav.suhaj@dabeda.sk si la 

consilierul EURES din judetul Tulcea la adresa de e-mail: elena.diaconu@tl.anofm.ro pentru monitorizare. Pentru mai multe 

informații referitoare la locul de munca: d-nul Miroslav Suhaj, telefon: 42194418877 si d-na Stupariu Dorada, telefon: 

40740120989. 

Tel.: -  

Termen limită: 10.12.2016 

 

Țara: Germania 

Localitatea: Schonebeck 

Ocupația: Operator CNC 

Număr de posturi: 3 

Firma: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, ca reprezentant al angajatorului german, o companie cu activitate in domeniul 

prelucrarii metalelor 

Limbi străine: Cunostinte de limba germana - nivel A2 de conversatie  

Cerințe: Calificare profesionala incheiata si experienta in domeniu (programare si operare); Disponibilitate de a lucra in 4 

schimburi si in weekend.. 

Salariu: Salariul oferit este de 11 euro brut/ora, iar dupa 5 luni se ofera 13,50 euro brut/ora. 

Mod de aplicare: Se transmite C.V -ul model Europass (Lebenslauf), cu fotografie, completat la calculator, DOAR in limba 

germana, cu specificarea "CNC Bediener", la adresa de e-mail munca-germania@randstad.de, in atentia dnei. Melinda Kekessy 

si doar pentru monitorizare (fara feedback) la buc_eures@buc.anofm.ro 

Tel.: -  

Termen limită: 10.12.2016 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la d-na Stanescu Monica - consilierul EURES din cadrul Agenţiei Judeţene 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzau la tel.: 0238/722540 sau la adresa de email: 

monica.stanescu@bzl.anofm.ro  

Periodic, pe site-ul www.eures.anofm.ro sunt publicate oportunități de locuri de muncă din străinătate.  

 

 

 

 

mailto:monica.stanescu@bzl.anofm.ro
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