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CONSTITUIREA UNEI SOCIETĂŢI 
* 

Cadru general  
Actul Societatea în nume colectiv sau în comandită simplă se Societatea cu răspundere limitată se poate Contractul de societate şi 

statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, denumit act Când se încheie numai contract de societate sau numai statut, aces-
tea pot fi denumite, de asemenea, act În cazurile în care contractul de societate şi statutul Actul a) printre bunurile subscrise ca 

aport la capitalul social se află un imobil;  
b) se c) societatea pe acţiuni se Actul  

Semnatarii actului Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni 
contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, 
infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, sau pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege.  

Actul Actul a) datele de identificare a asociaţilor; la societatea în comandită simplă se vor arăta şi asociaţii comanditaţi;  
b) forma, denumirea şi sediul social;  
c) obiectul de activitate al societăţii, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale;  
d) capitalul social, cu menţionarea aportului fiecărui asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură şi modul evaluării. 
La societăţile cu răspundere limitată se vor preciza numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, precum şi numărul părţilor sociale 
atribuite fiecărui asociat pentru aportul său;  
e) asociaţii care reprezintă şi administrează societatea sau administratorii neasociaţi, datele lor de identificare, puterile ce li s-au 
conferit şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;  
e^1) în cazul societăţilor cu răspundere limitată, dacă sunt numiţi cenzori sau auditor financiar, datele de identificare ale primilor 
cenzori, respectiv ale primului auditor financiar;  
f) partea fiecărui asociat la beneficii şi la pierderi;  
g) sediile secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, atunci când se înfiinţează 
o dată cu societatea, sau condiţiile pentru înfiinţarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înfiinţare;  
h) durata societăţii;  
i) modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii.  
Actul Actul a) datele de identificare a fondatorilor; la societatea în comandită pe acţiuni vor fi menţionaţi şi asociaţii comanditaţi;  
b) forma, denumirea şi sediul social;  
c) obiectul de activitate al societăţii, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale;  
d) capitalul social subscris şi cel vărsat şi, în cazul în care societatea are un capital autorizat, cuantumul acestuia;  
e) natura şi valoarea bunurilor f) numărul şi valoarea nominală a acţiunilor;  
f^1) dacă sunt mai multe categorii de acţiuni, numărul, valoarea nominală şi drepturile conferite fiecărei categorii de acţiuni;  
f^2) orice restricţie cu privire la transferul de acţiuni;  
g) datele de identificare a primilor membri ai consiliului de administraţie, respectiv a primilor membri ai consiliului de supraveghere;  
g^1) puterile conferite administratorilor şi, după caz, directorilor, respectiv membrilor directoratului, şi dacă ei urmează să le exercite 
împreună sau separat;  
h) datele de identificare a primilor cenzori sau a primului auditor financiar;  
i) clauze privind conducerea, administrarea, funcţionarea şi controlul gestiunii societăţii de către organele statutare, numărul 
membrilor consiliului de administraţie sau modul de stabilire a acestui număr;  
j) durata societăţii;  
k) modul de distribuire a beneficiilor şi de suportare a pierderilor;  
l) sediile secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, atunci când se înfiinţează o 
dată cu societatea, sau condiţiile pentru înfiinţarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înfiinţare;  
m) orice avantaj special acordat, în momentul înfiinţării societăţii sau până în momentul în care societatea este autorizată să îşi 
înceapă activitatea, oricărei persoane care a participat la n) numărul acţiunilor comanditarilor în societatea în comandită pe acţiuni;  
o) cuantumul total sau cel puţin estimativ al tuturor cheltuielilor pentru p) modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii.  
Capitalul social  

Capitalul social al societăţii pe acţiuni sau al societăţii în comandită pe acţiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Guvernul va putea 
modifica, cel mult o dată la 2 ani, valoarea minimă a capitalului social, ţinând seama de rata de schimb, astfel încât acest cuantum 
să reprezinte echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro.  
Cu excepţia cazului în care societatea este transformată într-o societate de altă formă, capitalul social al societăţilor prevăzute la 
alin. (1) nu poate fi redus sub minimul legal decât dacă valoarea sa este adusă la un nivel cel puţin egal cu minimul legal prin 
adoptarea unei hotărâri de majorare de capital în acelaşi timp cu hotărârea de reducere a capitalului. În cazul încălcării acestor 
dispoziţii, orice persoană interesată se poate adresa instanţei pentru a cere dizolvarea societăţii. Societatea nu va fi dizolvată dacă, 
până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevăzut de 
prezenta lege.  
Numărul acţionarilor în societatea pe acţiuni nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care societatea are mai puţin de 2 acţionari pe o 
perioadă mai lungă de 9 luni, orice persoană interesată poate solicita instanţei dizolvarea societăţii. Societatea nu va fi dizolvată 
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dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, numărul minim de acţionari prevăzut de prezenta lege este 
reconstituit.  
Capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 200 lei şi se divide în părţi sociale egale, care nu pot fi 
mai mici de 10 lei.  
Părţile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.  
În societatea cu răspundere limitată, numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50.  
În cazul în care, într-o societate cu răspundere limitată, părţile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, în calitate de asociat 
unic, are drepturile şi obligaţiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunării generale a asociaţilor.  
Dacă asociatul unic este administrator, îi revin şi obligaţiile prevăzute de lege pentru această calitate.  
În societatea care se înfiinţează de către un asociat unic, valoarea aportului în natură va fi stabilită pe baza unei expertize de 
specialitate.  
O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată.  
O societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură 
persoană.  
În caz de încălcare a prevederilor de mai sus, statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, precum şi orice persoană interesată poate 
cere dizolvarea pe cale judecătorească a unei societăţi astfel Pe baza hotărârii de dizolvare, lichidarea se va face în condiţiile 
prevăzute de prezenta lege pentru societăţile cu răspundere limitată.  
Contractele între societatea cu răspundere limitată şi persoana fizică sau persoana juridică, asociat unic al celei dintâi, se încheie în 
formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute.  
Aporturile în numerar sunt obligatorii la Aporturile în natură trebuie să fie evaluabile din punct de vedere economic. Ele sunt admise 
la toate formele de societate şi sunt vărsate prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi prin predarea efectivă către societate a 
bunurilor aflate în stare de utilizare.  
Aporturile în creanţe au regimul juridic al aporturilor în natură, nefiind admise la societăţile pe acţiuni care se Prestaţiile în muncă 
sau servicii nu pot Asociaţii în societatea în nume colectiv şi asociaţii comanditaţi se pot obliga la prestaţii în muncă cu titlu de aport 

social, dar care nu pot La autentificarea actului Notarul public va refuza autentificarea actului Înmatricularea societății  
La înmatricularea societăţii şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului: 

a) documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;  
b) un certificat emis de organul fiscal prevăzut la lit. a), care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost 
înregistrat un alt document ce atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenţa 
altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, după caz;  
c) în cazul în care din certificatul emis potrivit lit. b) rezultă că sunt deja înregistrate la organul fiscal alte documente care atestă 
cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social, o declaraţie pe propria răspundere în formă 
autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social.  

La acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi numai dacă imobilul, prin structura lui şi suprafaţa sa utilă, permite 
funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate. Numărul societăţilor ce funcţionează  într-un 
imobil nu poate depăşi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin partajare.  
Informaţiile privind calitatea de asociat unic şi îndeplinirea condiţiilor privind sediul social se înregistrează în registrul comerţului pe 
cheltuiala solicitantului.  
În termen de 15 zile de la data încheierii actului Cererea va fi însoţită de: 

a) actul b) dovada efectuării vărsămintelor în condiţiile actului c) dovada sediului declarat şi a disponibilităţii firmei;  
d) în cazul aporturilor în natură subscrise şi vărsate la e) actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate în contul societăţii şi aprobate 
de asociaţi;  
f) declaraţia pe propria răspundere a fondatorilor, a primilor administratori şi, după caz, a primilor directori, respectiv a primilor 
membri ai directoratului şi ai consiliului de supraveghere şi, dacă este cazul, a primilor cenzori, că îndeplinesc condiţiile prevăzute de 
prezenta lege;  
g) alte acte sau avize prevăzute de legi speciale în vederea Controlul legalităţii actelor sau faptelor care, potrivit legii, se înregistrează 

în registrul comerţului se exercită de justiţie printr-un judecător delegat.  
La începutul fiecărui an judecătoresc, preşedintele tribunalului va delega la oficiul registrului comerţului unul sau mai mulţi 
judecători ai tribunalului.  
Judecătorul delegat va putea dispune, prin încheiere motivată, efectuarea unei expertize, în contul părţilor, precum şi administrarea 
altor dovezi.  
Înmatricularea se efectuează în termen de 24 de ore de la data pronunţării încheierii judecătorului delegat prin care se autorizează 
înmatricularea societăţii.  

Acte incidente în acest domeniu:  

–  Legea nr. 26 din 5 noiembrie 1990 privind registrul comerţului, republicată, publicată în Monitorul Oficial nr. 49 din 4 februarie 

1998;  
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–  Norme Metodologice nr. 773 din 21 aprilie 1998 privind modul de ţinere a registrelor comertului şi de efectuare a inregistrarilor, 

emise de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi de Ministerul Justiţiei, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 mai 

1998;  

–  Hotărârea nr. 573 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionării comercianţilor, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 414 din 14 iunie 2002;  

–  Hotărârea nr. 991 din 25 iunie 2004 pentru stabilirea modelului cererii de înregistrare şi al certificatului de înregistrare în 

registrul comerţului, publicată în Monitorul Oficial nr. 590 din 1 iulie 2004. 
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