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LISTA DE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI 

08.09.2015 

 

Nr. 
crt. 

Întrebare  Răspuns  

1 Ma numesc…………, 
absolvent al cursului de 
croitorie.  
Am intocmit un plan de 
afaceri, pentru a participa la 
concursul " De la vorbe la 
fapte".  
M-am hotarat sa infiintez o 
Intreprindere individuala.  
Am cateva nelamuriri la 
capitolul Buget din Planul de 
afaceri la care va rog sa ma 
ajutati. 
La rubrica< salarii>nu stiu ce 
suma sa trec la <salariu net> 
si la <bugete stat angajat si 
angajator>,luand in calcul 
salariul minim pe 
economie,eu fiind unicul 
angajat. 
La rubrica<impozite,taxe si 
varsaminte asimilate, altele 
decat cele salariale>,trebuie 
sa trec ceva? 
Daca ma puteti ajuta, astept 
raspunsul d-voastra. 
Va multumesc .Va doresc o zi 
buna. 
   

În planul de afaceri – modelul draft – format 
editabil publicat pe site-ul de proiect 
www.strategii.asvd.ro,  pus la dispoziție de 
organizatori, ce trebuie utilizat în cadrul 
concursului, cele două rubrici din buget, 
respectiv cea de salariu net și bugete stat 
angajat și angajator sunt completate cu sumele 
estimate conform normelor legale în vigoare. 
 
Atenție: Structura pe care o înființați trebuie să 
vă permită să vă oferiți statutul de angajat. În 
cazul unei întreprinderi individuale, conform 
textului din lege, acest lucru nu este posibil. 
Altfel spus în cadrul unei întreprinderi 
individuale puteți angaja alte persoane (terțe 
persoane) dar nu pe dumneavoastră ca și 
titular. 
 
Astfel conform OUG 44/2008 

 
ART. 22 
"Întreprinderea individuală nu dobândeşte 
personalitate juridică prin înregistrarea în 
registrul comerţului. 
ART. 23 
Întreprinzătorul persoană fizică titular al 
întreprinderii individuale este comerciant 
persoană fizică de la data înregistrării sale în 
registrul comerţului. 
ART. 24 
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 

http://www.strategii.asvd.ro/


 
Investeşte în oameni ! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” 
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 
Titlul proiectului „Strategia ocupării” 
Contract  POSDRU/183/5.1/S/151891 

 

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. 
ART. 25 
(1) Întreprinzătorul persoană fizică titular al 
unei întreprinderi individuale nu va fi 
considerat un angajat al unor terţe 
persoane cu care colaborează potrivit art. 
24, chiar dacă colaborarea este exclusivă. 
(2) 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 
economică decât cel în care şi-a organizat 
întreprinderea individuală.  
(3) Întreprinzătorul persoană fizică titular al 
unei întreprinderi individuale 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, în condiţiile 
prevăzute de lege." 
 
 
La rubrica <impozite, taxe si varsaminte 
asimilate, altele decat cele salariale>, se trec, 
după caz diverse alte impozite, precum: 

 Impozitul pe profit  
 Impozitul pe venitul microîntreprinderii 
 etc. 

 

2 Imi puteți detalia ce ar trebui 
să scriu la:  

 Codul CAEN Rev. 2 – 
4 cifre 

 aria geografică de 
acoperire a 
produsului/serviciului 

Codul CAEN Rev.2 este compus din patru cifre 
și reprezintă codul pentru activitatea 
economică pe care urmează să o autorizați și 
derulați, conform clasificării activităților 
economice din România. La Regulament aveți 
atașată Anexa  5 în care sunt detaliate codurile 
CAEN ce pot fi incluse în planul de afaceri. 
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 descrieți 
produse/servicii 
viitoare și planificarea 
dezvoltării acestora… 

La ultima parte cu bugetul 
trebuie completat doar 
tabelul? 

Dacă doriți informații suplimentare privind ce 
reprezintă Codul CAEN vizat vă puteți informa 
la Oficiul Registrului Comerțului. 
 
Aria geografică de acoperire face referire la 
zona, orașul, județul, regiunea în care veți 
presta serviciile sau vă veți desface produsele. 
 
La descrierea produselor și serviciilor trebuie 
să detaliați ce doriți să faceți în cadrul afacerii 
dumneavoastră, ce servicii veți oferi, ce 
produse veți realiza,  modul în care veți presta 
activitatea economică în cadrul firmei astfel 
încât să obțineți profit și să vă dezvoltați ținând 
cont și de piața economică existentă. 
 
La buget veți completa tabelul dar el este 
corelat cu secțiuni anterioare din planul de 
afaceri, adică acele sume sunt rezultatul unor 
estimări și previziuni anterioare, de la alte 
capitole cum ar spre exemplu – investiții, 
politica de preț. 

 

 

Întocmit, 

Specialist Resurse umane 

Tamara Sirotencu 


