JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN

UNIUNEA EUROPEANĂ

Fii informat!
Alege cariera care ţi se potriveşte!

Titlul proiectului: „Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii
unei Scheme de Garantare pentru Tineri în judeţul Alba”

Newsletter nr.1
Un om informat e un om puternic!
John Davison Rockefeller

Proiectul „Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de
Garantare pentru Tineri în judeţul Alba, România” isi propune pe de o parte
sa informeze si sa consilieze tinerii in alegerea carierei iar pe de alta parte sa
ofere informatii privind antreprenoriatul.
Ti-ai pus vreodata una
din urmatoarele
intrebari:
o Vrei sa te
angajezi pentru
prima oara si iti
intrebi prietenii
ce fel de job ti sar potrivi?
o Iti e greu sa iti
alcatuiesti CVul?
o Vrei o parere
avizata legata de
capacitatile tale?

Proiectul va ofera:
o Consiliere in cariera: Informare si consiliere
profesionala
Informatii privind piata muncii, salarizare, legislatie,
oportunitati de cariera, tehnici de prezentare la interviu si pasii
pe care trebuie sa-i urmezi in vederea angajarii
In urma analizei aptitudinilor veti primi sugestii privind viitorii
pasi in cariera profesionala
( detalii suplimentare veti primi in cadrul Job-cluburilor din
fiecare scoala )
Vei primi asistenta in alegerea celor mai bune cai de educatie
pentru dezvoltarea ta personala si profesionala.
Suplimentar vei primi informatii cu privire la drepturile si
oportunitatile de a studia inafara tarii si de a-ti gasi un loc de
munca in tara sau in alte tari ale UE

o Informatii despre cum sa-ti deschizi propria
afacere
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Formalitatile necesare infiintarii unei firme

1. Alegerea formei de organizare a firmei
Vrei sa stii
cum sa incepi, cum sa
Primul pas in vederea initierii unei activitati economice
continui si cum sa-ti dezvolti consta in alegerea formei de organizare a firmei.
propria afacere?
Un intreprinzator poate opta pentru urmatoarele forme de organizare a afacerii:
Organizare

Caracteristici

Cadrul legal este stabilit de Legea nr. 300/2004 privind Autorizarea Persoanelor Fizice si a
Asociatiilor Familiale care desfasoara activitati economice in mod independent
Persoanafizicaautorizata
( PFA )

Asociatiafamiliala( AF )

PFA-ul este definit de lege ca fiind persoana fizica autorizata sa
desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in
principal forta sa de munca.
Daca doriti sa infiintati un PFA , ar trebui sa stiti ca exista o serie de
conditii pe care trebuie sa le respectati. In primul rand trebuie sa aveti
minim varsta de 18 ani si mai apoi sa aveti pregatirea sau calificarea
profesionala necesara pentru activitatea pe care o doriti sa o desfasurati. O
alta cerinta este fie sa dispuneti de un sediu proprietate personala pe
teritoriul Romaniei fie sa incheiati un contract de comodat pentru folosirea
unui spatiu ca sediu social al PFA-ului. Cu acordul parintilor sau al altor
membri ai familiei acest sediu poate fi stabilit chiar in locuinta acestora .
Este obligatoriu sa nu fi fost vreodata condamnat penal pentru faptele
sanctionate de legile financiare si vamale.
Nu are personalitate juridica.
Asociatia familiala poate fi infiintata la initiativa unei persoane fizice si se
constituie din membrii familiei acesteia care locuiesc in aceeasi localitate.
Legea nu se aplica in cazul persoanelor care practica profesii reglementate
de legi speciale (arhitect, avocat, cadru didactic, consultant fiscal, expert
contabil, farmacist, medic, notar, traducator etc.).
Nu are personalitate juridica

ASOCIATIA ACTIUNI
SOCIALE PRIN METODE
EDUCATIVE ACTIVE

ASOCIAŢIA ATITUDINI
ŞI ALTERNATIVE

JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN

UNIUNEA EUROPEANĂ

Organizare

Caracteristici

Cadrul legal este stabilit de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale rep., cu
modificarile si completarile ulterioare
SocietateaComerciala

Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale rep., cu modificarile si
completarile ulterioare normeaza in art.2 cinci forme juridice societare:
1.
2.
3.
4.
5.

Societatea in nume colectiv ( SNC )
Societatea in comandita simpla ( SCS )
Societateapeactiuni( SA )
Societatea in comandita pe actiuni ( SCA )
Societatea cu raspundere limitata ( SRL )

Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica de la data
inregistrarii in registrul comertului.
Constituite cu scopul de a efectua acte de comert.

Deosebiri intre formele de societati prevazute de Legea nr.31/1990 privind societatile
comerciale, republicata
Criteriu
SNC
SCS
SA
SCA
SRL
Numarul de
persoane
asociate

minim 2
persoane
asociate

minim 2 persoane
asociate

minim 5
actionari

minim 5 actionari

Capital minim

nu exista limita
minima de
capital
parti de interes
raspundere
nelimitata

nu exista limita
minima de capital

25.000
EURO

25.000 EURO

parti de interes
comaditatii, daca
sunt doi sau mai
multi raspund
nemarginit si
solidar,
comanditarii
raspund in limita
aportului lor sau a
valorii actiunilor
subscrise

actiuni
raspundere
limitata

actiuni
comaditatii, daca
sunt doi sau mai
multi raspund
nemarginit si
solidar,
comanditarii
raspund in limita
aportului lor sau a
valorii actiunilor
subscrise

Impartire
Intinderea
raspunderii
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minim 1
asociat;
maxim 50
asociati
200 RON

parti sociale
raspundere
limitata
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Actul
constitutiv

Contract de
societate

Contract de
societate

Contract de
societate +
statut

Contract de
societate +
statut

SRL – mai multi
actionari:
Contract de societate
+ statut
SRL – asociat unic:
Statut

Studiu de caz

De foarte mult timp ma gandesc ca ar trebui sa incep o afacere.Am o idee foarte buna de a face bani, de
a fi propriul meu stapan si de a lucra pentru mine. Am ideea, am o parte din banii necesari, dar simt ca m-am
impotmolit aici. Nu stiu de unde sa incep. Nici nu am inceput si prin cap incep sa-mi curga o multime de
intrebari : pot oare sa lucrez fara sa fiu organizat cumva ? Dar cum as putea sa ma organizez ? Si daca as stii in
ce forma sa ma organizez, ce am de facut ? De unde sa incep ? Am auzit ca as putea sa infiintez o persoana
fizica autorizata sau o asociatie familiala. Dar ce am de facut?
Vi se pare un inceput cunoscut ? Este al multora dintre noi .Acesta este si motivul pentru care, intr-un
studiu scurt, concis si pe intelesul tuturor vom incerca sa raspundem intrebarilor dumneavoastra .

SA PRESUPUNEM ca te-ai hotarat si vrei sa iti
deschizi (fara costuri de consultanta) propria ta afacere ! FOARTE BINE!!
UNA din PRIMELE decizii care va trebui sa o iei la etapa lansarii unei afaceri
este determinarea statutului juridic sub care o sa desfasori activitatea de
antreprenoriat.
Deoarece nu exista o forma juridica buna si alta rea, este necesar, pentru a lua o
decizie corecta sa tii cont de domeniul de activitate ales, de resursele
disponibile, precum si de asteptarile proprii de la afacere!! Mai intai de toate
trebuie sa cunoasti foarte bine LEGISLATIA.
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Site-uri recomandate:


www.immromania.ro



www.onrc.ro



www.anaf.ro
Pagini gratuite unde poti gasi legislatia in vigoare

LET’S DO IT!
Ai ales sa-ti infiintezi un PFA?
Ce ai de facut?


Unde mergem pentru infiintarea PFA?
Primul lucru care trebuie sa-l faci este sa mergi la biroul Registrului Comertului de
care aparti (acceseazawww.onrc.ro )



Ce avem de facut la Registrul Comertului?

In primul rand mergi la biroul de informare unde o sa primesti o serie de documente
care trebuie completate. Aceste documente se gasesc insa si online astfel ca le poti completa
de acasa.
Documente din partea Registrului Comertului le gasesti la ANEXE:
1. Anexa nr.1 - Cerere verificare disponibilitate si rezervare firma persoane
fizice - trebuie sa completezi o cerere de rezervare de nume, iar numele rezervat
pentru PFA este numele tau urmat de particula P.F.A.
2. Anexa nr.2 - Cerere de inregistrare – persoane fizice- Pe cererea de inregistrare
trebuie trecute si codurile CAEN corespunzatoare activitatii dorite. Astfel, fiecare
activitate economica poate fi incadrata in una din rubricile din registrul codurilor
CAEN – trebuie cautate exact codurile de care ai nevoie si trebuie trecute corect pe
cerere. Se poate alege o activitate principala si mai multe activitati secundare.
Codurile CAEN le poti gasi aici (static.anaf.ro)
3. Anexa nr.3 – Inregistrare fiscala
4. Anexa nr.4 - Declaratie pe propria raspundere
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5. Anexa nr.5 - Aviz / accept din partea asociatiei de proprietari/locatari (daca
sediul va fi la bloc)
6. Anexa nr.6 – Specimen de semnatura
7. Anexa nr.7 - Lista cu documentele necesare pentru inregistrarea in registrul
comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii a PFA

Daca nu te descurci sa completezi aceste documente nu uita ca
exista si optiunea sa apelezi la biroul de asistenta din cadrul
Registrului de Comert contra cost.
Sau Gratuit aici 

Te intelegi bine cu parintii? Implica-i in afacerea ta!
8. De asemenea vei avea nevoie de Contractul de vanzare – cumparare al locuintei
unde va fi sediul social al PFA-ului, adica sediul care apare in acte. Daca locuinta
nu este proprietate, atunci trebuie facut un contract de comodat intre proprietar si
tine. ( Anexa nr.8 – Contract de comodat )
9. Este important de precizat ca daca doresti sa te inregistrezi ca o persoana fizica
trebuie sa demonstrezi, cu documente relevante, calificarea pe care o ai in
domeniul in care urmeaza sa desfasoari activitatea.
De exemplu:
Ai absolvit cursul ECDL?
Sau
Cursul pentru lucratori comerciali?
Poti dovedi acest lucru cu ajutorul diplomei obtinute in urma absolvirii cursului!

Nu ai o calificare??
Daca vrei sa stii cum poti sa te califici gratuit, chiar daca ai doar 16 ani, nu
pierde nici un numar din urmatoarele NEWSLETTERE!!!
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Cat te costa sa infiintezi un PFA?

Infiintarea unui PFA presupune costuri ( taxe la Registru Comertului ) in valoare de
aproximativ 250-300 RON, iar inregistrarea la Registrul Comertului dureaza aproximativ trei
zile.
CE AM DE FACUT IN CONTINUARE?!




Dupa ce inregistrezi PFA-ul la Registrul Comertului ( ONRC ) trebuie sa mergi sa-ti
realizezi stampila . Stampila o poti realiza la orice chiosc unde se comercializeaza
stampile si trebuie sa ai la tine toate documentele primite de la ONRC.
Dupa ce este inregistrat PFA-ul la Registrul Comertului, trebuie sa mergi la ANAF
(Agentia Nationala de Administrare Fiscala) pentru inregistrarea acestuia si acolo, si
pentru dobandirea chitantierului, facturierului, a registrului de intrare – iesire si celui
de inventar. Aici va trebui sa depui cererea 220 cu privire la estimarea venitului si al
cheltuielilor. Pe baza acestei cereri vei plati impozitul pe profit, asigurarea de sanatate
si asigurarea de sanatate si pensie

 Ce avantaje am daca infiintez un PFA?

1. Costurile cu infintarea sunt mai mici decat cele pentru infintarea unei societati
comerciale;
2. Nu este necesar un capital social;
3. Documentatia pentru obtinerea Certificatului de inregistrare este mult mai simpla;
4. Gestionarea este mult mai simpla decat la o societate comerciala;


Ce dezavantajesunt daca infiintez un PFA?

1. Datoriile PFA-ului pot fi recuperate din averea proprie a persoanei fizice.
2. La infintare, este necesara justificarea experientei/pregatirii profesionale pentru fiecare
cod CAEN ales.

Mult succes pe drumul care vrei sa pornesti!!!!
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Ce urmeaza?!

o Pregatim o platforma interactiva online www.cvact.ro ( Centrul Vocational de
Asistenta in Cariera a Tinerilor ) unde veti putea gasi informatii utile referitoare
la cerere si oferta de locuri de munca, calificare si formare profesionala si
dezvoltarea competentelor si a spiritului antreprenorial.
o 4 Job-Cluburi organizate in scoli ( unde veti gasi resursele, informatiile,
materiale de documentare privind alegerea profesiei si a locului de munca )
o Curs practic de educatie anteprenoriala – start-up-uri virtuale
o Stagiu de practica in colaborare cu mediul de afaceri
o
o implicate:
Scoli
o LiceulTehnologic - OcnaMures
o LiceulTehnologic “ TimoteiCipariu” - Blaj
o ColegiulTehnic I.D. Lazarescu - Cugir
o Colegiul Economic “ – Dionisie Pop Martian” – Alba Iulia
Perioada de implementare:1 Ianuarie 2014 – 31 Decembrie 2014
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