ORGANIZAREA UNITATII ECONOMICE
CLASA A IX-A
PROF. DRAGAN OANA

CONSTITUIREA SOCIETATILOR COMERCIALE

Definitie!!!
Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui
contract de societate şi beneficiind de personalitatea juridică, în care asociaţii se înţeleg
să pună în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comerţ, în scopul
realizării şi împărţirii beneficiilor rezultate
SOCIETATILE COMERCIALE

Grupari de persoane (=asociati)

Constituite pe baza unui
CONTRACT DE SOCIETATE

Au personalitate
juridica

Pun in comun
BUNURI

Pentru exercitare de
fapte de comert
(vanzari, cumparari)

In vederea obtinerii de
beneficii (profit)
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Etapele infiintarii unei societati comerciale:
1. Stabilirea obiectului de activitate


obiectul de activitate se alege conform clasificarii din noul COD CAEN – Codul
Activitatilor Economiei Nationale (= o lege privind codificarea obiectului de
activitate al unei societati comerciale)

Exemple Coduri Caen:

Fabricarea lemnului si si a
produselor dinn lemn si pluta cu
exceptia mobilei
Comert cu
autovehicule

Comert cu ridicata al
florilor si al plantelor


se poate stabili un singur obiect de activitate principal si un numar nelimitat
de obiecte secundare de activitate

2. Alegerea fomei juridice a societatii
Legea 31/1990 prevede urmatoarele forme ale persoanei juridice (= societate):
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societate in nume colectiv – SNC
societate in comandita simpla – SCS
societate in comandita pe actiuni - SCS

Cele mai des intalnite forme de organizare a societatii comercilae sunt:
 societate cu raspundere limitata – SRL
► cea mai des intalnita forma de organizare a activitatii comerciale in Romania;
► capitalul societatii este de minimum 200 Ron
► capitalul social este divizat (= impartit) in parti sociale cu o valoare minima de 10
lei fiecare parte.
► societatea este condusa de Adunarea Generala a Asociatilor
► administrarea societatii se va face de catre administratori
► se poate constitui si cu un singur asociat numindu-se Societate cu Raspundere
Limitata cu Asociat Unic.
 societate pe actiuni – SA
► numarul minim de actionare = 2
► capitalul societatii este de minimum 90.000 Ron
► capitalul social este impartit in actiuni
► valoarea unei actiuni nu poate fi mai mica de 0.1 Ron.
3. Stabilirea sediului social
Sediu social = locul unde societatea isi va desfasura activitatea.
4. Incheierea actului constitutiv al societatii
► pentru a putea functiona fiecare societate trebuie sa intocmeasca un ACT
CONSTITUTIV.
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ACT CONSTITUTIV

Obiect principal de activitate

Obiecte secundare de
activitate

Denumire firma

Numele asociatilor + aportul
la capital al fiecaruia

Numele Administratorului +
perioada pentru care detine
aceasta functie

5. Depunerea capitalului social la banca
Capitalul social se depune la banca intr-un cont special = “cont de capital social”.
6. Specimenul de semnatura
Persoana care va fi desemnata drept Administrator al Societatii Comercial va merge
la un notar pentru a da specimenul de semnatura ce va fi depus la dosarul de infiintare
al societatii.
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Specimenul de semnatura este un fomular unde Administratorul semneaza pentru
certificarea semnaturii sale pentru toate actele viitoare ale respectivei societati.

7. Depunerea actelor si inregistrarea la Registrul Comertului

Cand dosarul societatii este complet, acesta se depune la Registrul Comertului pentru
efectuarea inmatricularii societatii.
8. Ridicare acte
Registrul Comertului va elibera urmatoarele acte care vor atesta infiintarea societatii:


Certificatul de inregistrare al societatii



hotararea tribunalului judecatoresc de pe langa Oficiul National al Registrului
Comertului



certificate constatator
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9. Etape ulterioare


confectionarea stampilei societatii




deschiderea contului bancar
confectionare tipizate: facturier, chitantier



declaratia de inregistrare fiscala care se va depune la Administratia Financiara

10. Avize si autorizatii de functionare
Toate avizele sau autorizatiile vor si solicitate autoritatilor publice in functie de obiectul
de activitate al societatii.

6

Sa recapitulam impreuna!
1. Definiti “actul constitutiv”.
Raspuns:
Actul constitutiv reprezinta actul prin care sunt infiintate societatile comerciale.
In actul constitutive sunt cuprinse informatii referitoare la:
- obiectul principal de activitate
- obiectele secundare de activitate
- denumirea societatii
- numele asociatilor si aportul fiecaruia dintre ei la constituirea capitalului social al
societatii comerciale
- numele administratorului si perioada pentru care detine aceasta functie
2. Care sunt tipurile de societati cel mai des intalnite in Romania? Prezentati
caracteristicile lor.
Raspuns:
Cele mai des intalnite tipuri de societati comerciale din Romania sunt:
- societate cu raspundere limitata – SRL
* cea mai des intalnita forma de organizare a activitatii comerciale in Romania;
* capitalul societatii este de minimum 200 Ron
* capitalul social este divizat (= impartit) in parti sociale cu o valoare minima de 10
lei fiecare parte.
* societatea este condusa de Adunarea Generala a Asociatilor
* administrarea societatii se va face de catre administratori
* se poate constitui si cu un singur asociat numindu-se Societate cu Raspundere
Limitata cu Asociat Unic.
- societate pe actiuni – SA
* numarul minim de actionare = 2
* capitalul societatii este de minimum 90.000 Ron
* capitalul social este impartit in actiuni
* valoarea unei actiuni nu poate fi mai mica de 0.1 Ron.
3. Cate obiecte de activitate poate avea o societate comerciala?
Raspuns:
O societate comerciala poate avea un singur obiect principal de activitate si unul sau
mai multe obiecte secundare de activitate.
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Si acum singuri………..!
1. Care sunt etapele infiintarii unei societati comerciale?
2. Definiti “societatea comerciala”.
3. Prezentati caracteristicile Societatii cu Raspundere Limitata.
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