
 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 

 

I. Datele de identificare ale întreprinderii 

Denumirea întreprinderii ………………………………………………………………………………… 

Adresa sediului social ……………………………………………………………………………………. 

 

Cod unic de înregistrare ………………………………………………………………………………….. 

 

Numele şi funcţia .………………………………………………………………………………………… 
(Preşedintele Consiliului de Administraţie, Director general sau echivalent)

 

II. Tipul întreprinderii 

 

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 

 Întreprindere autonomă  În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din  

situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără  

anexa nr. 6 – la procedură. 

 Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor  

efectuate conform anexei nr. 6 – la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se  

vor ataşa la declaraţie. 

 Întreprindere legată  Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor  

efectuate conform anexei nr. 6 – la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se  

vor ataşa la declaraţie. 

 

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii
1
 

 

Exerciţiul financiar de referinţă
2
 

Numărul mediu anual 

de salariaţi 

Cifra de afaceri anuală netă 

(mii lei/mii  €) 

Active totale (mii lei/mii €) 

   

   

 

Important: Precizaţi dacă, faţă de 

exerciţiul financiar anterior, datele 

financiare au înregistrat modificări care 

determină încadrarea întreprinderii într-o 

altă categorie (respectiv micro-

întreprindere, întreprindere mică, mijlocie 

sau mare). 

   Nu 

   Da (în acest caz se va completa şi se va 

ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul 

financiar anterior) 

 

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. 

Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic       

 

Numele...........................................................                                                  Ştampila 

Funcţia:……………………………….......... 

Semnătura ......................................................  

Data semnării:……………………........…… 

                                                 
1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările și 

completările ulterioare. 
2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile 

financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală 

netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere. 


