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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                       SENATUL 
 
 
 
 
 
 

LEGE 
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor  

aparţinând întreprinzătorilor tineri, debutanţi în afaceri - firme starter 
 
 
 

Art. 1. – În vederea încurajării şi susţinerii dezvoltării spiritului antreprenorial, prin prezenta 
lege se stabileşte regimul juridic şi fiscal al microîntreprinderilor înfiinţate şi conduse de 
întreprinzători tineri, debutanţi în afaceri. 
 

Art. 2. – (1) În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: 
a) întreprinzător tânăr, debutant în afaceri, denumit in continuare întreprinzator debutant - 

persoana fizică majoră, de regulă în vârstă de până la 35 ani, care declară pe propria răspundere, la 
oficiul registrului comertului, că nu a mai întreprins o afacere legal constituită într-un stat membru 
al Uniunii Europene, şi care se angajează ca, în următoarele 30 de zile calendaristice, să se lanseze 
în derularea unei afaceri legale, prin înfiinţarea, în condiţiile prezentei legi, a unei întreprinderi cu 
scop lucrativ. Întreprinzătorul debutant poate fi angajat al propriei societăţi, cu respectarea 
prevederilor legislaţiei muncii. 

b) microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant, denumită în continuare firmă 
starter – persoana juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele cerinţe: 

1. este societate comercială cu răspundere limitată, care funcţionează pe durată 
nedeterminată, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de prezenta lege; 

2. la momentul înfiinţării, este societate de tip microîntreprindere, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. este înfiinţată şi efectiv condusă de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de un 
grup format din cel mult 5 (cinci) întreprinzători asociaţi, dintre care cel mult unul nu este 
întreprinzător debutant şi nu a fost fondator sau asociat decât într-o singură firmă anterioară, 
înfiinţată pe teritoriul actual al Uniunii Europene, şi care şi-a încetat activitatea în mod legal. 
Îndeplinirea acestei condiţii se constată din declaraţiile, pe proprie răspundere, date la oficiul 
registrului comertului, cu ocazia înfiinţarii firmei starter. 

4. are obiect de activitate restrâns la cel mult 5 (cinci) domenii prevăzute de CAEN Rev. 2, 
şi nu desfăşoară activităţi de genul jocurilor de noroc, tranzacţii imobiliare, servicii financiare, 
consultanţă, producţie şi/sau comercializare de armament, explozibili, droguri şi precursori; 

5. desfăşoară afaceri în ţară şi/sau în străinătate, în mod independent sau în colaborare cu 
orice firmă comercială şi/sau organizaţie nonprofit, înregistrată legal, dar nu este asociată cu o altă 
societate comercială şi nu face parte dintr-un grup de firme de tip holding sau grupare de interese 
economice. 

(2) Pentru ca firmele starter să se deosebească de celelalte firme, în conformitate cu 
prevederile art. 38. – (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, după denumirea acestora, stabilită potrivit art. 36 din Lege, 
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se va adăuga menţiunea scrisă în întregime “societate cu răspundere limitată starter” sau “S.R.L. – 
S”. 

(3) În termen de cel mult 30 de zile de la pierderea calităţii de firmă starter, societatea 
respectivă are obligaţia să revină la denumirea prevăzută de art. 36 din Legea nr. 26/1990. 
 

Art. 3. – (1) Calitatea de firmă starter se obţine la data înregistrării acesteia la oficiul 
registrului comerţului în a cărui raza teritorială se află sediul său social şi respectiv, se pierde, prin 
efectul legii, la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc trei ani de la data înregistrării, cu 
condiţiile ca, în tot acest timp, societatea să îndeplinească cumulativ toate cerinţele prevăzute de 
prezenta lege, să fie activă din punct de vedere economic şi să-şi îndeplinească obligaţiile legale, de 
plată şi respectiv, de raportare ori declarare, faţă de organele abilitate ale statului. 

(2) Calitatea de firmă starter se pierde, prin efectul legii: 
a) la împlinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadenţei unei obligaţii de plată sau de 

raportare ori declarare către organele statului, neîndeplinită. Autoritatea publică beneficiară a plăţii, 
a raportării ori declarării neefectuată de firma starter, are obligaţia ca, la împlinirea acestui termen, 
să anunţe în scris, despre aceasta, oficiul registrului comerţului la care a fost înregistrată societatea 
în cauză; 

b) la data de 1 a lunii următoare aceleia în care cifra de afaceri a firmei starter pe anul în curs 
a atins suma de 200.000 euro, echivalentă in lei la cursul Băncii Naţionale a României. La atingerea 
acestui prag societatea va notifica în scris, cel mai târziu până la sfârşitul lunii următoare, oficiul 
registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află sediul său social. 
 

Art. 4. – În afara obligaţiilor stabilite prin actele normative în vigoare, aplicabile oricărui 
agent economic, firma starter are şi următoarele obligaţii specifice: 

a) să notifice în scris, Oficiul Teritorial pentru IMM şi Cooperaţie (OTIMMC) al Agenţiei 
pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM (AIPPIMM) în a cărui rază de 
competenţă îşi are sediul, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înfiinţare, în vederea luării 
în evidenţă şi acordării, potrivit legii, de asistenţă, consiliere primară, instruire şi sprijin; 

b) să prezinte OTIMMC, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la înfiinţare, un plan 
financiar pe termen de cel puţin trei ani, întocmit de un expert financiar certificat, agreat de o 
entitate care poate să asigure finanţarea sau garantarea finanţării afacerilor firmei respective (bancă, 
instituţie financiară nebancară, fond de investitii).  

c) să reinvestească integral profitul realizat în anul fiscal precedent şi totodată, să capitalizeze 
profitul astfel încât, la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc trei ani de la data 
înregistrării, capitalul social al societăţii să fie de cel putin 5.000 euro, echivalent în lei la cursul 
Băncii Naţionale a României. 
 

Art. 5. – În vederea stimulării micilor afaceri nou lansate de întreprinzătorii debutanţi, firma 
starter beneficiază de următoarele facilităţi: 

a) înregistrarea societăţii pe cale electronică, la ghişeul unic de la oficiul registrului 
comerţului; 

b) accesul prioritar la închirierea spaţiilor pentru desfăşurarea activităţii în cadrul structurilor 
de sprijinire a afacerilor (incubatoare de afaceri, parcuri tehnologice şi de software); 

c) accesul prioritar al salariaţilor şi asociaţilor societăţii, la orice formă de instruire, informare 
şi documentare în domeniul afacerilor, organizată de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri şi de unităţile din subordinea sau în coordonarea acestuia; 

d) scutirea de la plata impozitului pe profit pe durata în care societatea are calitatea de firmă 
starter;  

e) scutirea de la plata impozitului pe profit, în mod excepţional, pentru o perioadă de încă doi 
ani calendaristici, după expirarea perioadei prevăzută la lit. d), în oricare dintre următoarele situaţii: 
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1. când profitul obţinut se reinvesteşte integral în modernizarea propriilor mijloace fixe 
amortizabile şi/sau în calificarea/recalificarea/perfecţionarea profesională/managerială, potrivit 
legii, a personalului necesar activităţilor desfăşurate; 

2. când se obţin profituri suplimentare prin deschiderea de noi puncte de lucru sau filiale, 
precum şi prin creşterea capacităţii de producţie existentă la data de 31 decembrie a anului în care 
se împlinesc trei ani de la data înregistrării societăţii;  

3. când se efectuează investiţii destinate protejării mediului înconjurător, avizate de către 
autoritatea competentă; 

4. când au fost angajate, pe durată nedeterminată, pe posturi nou create, şi menţinute în 
activitate timp de minim 12 luni, cel puţin 7 (şapte) persoane, inclusiv şomeri, cu respectarea 
prevederilor legislaţiei muncii; 

f) scutirea de la plata impozitului pe salariu pentru 5 (cinci) salariaţi, angajaţi pe durată 
nedeterminată, pentru un venit impozabil nominal echivalent cu 500 euro, la cursul comunicat de 
Banca Naţională a României pentru ultima zi lucrătoare din luna anterioară aceleia pentru care se 
face plata. Pentru veniturile individuale care depăşesc pragul menţionat, diferenţa se impozitează 
potrivit legii. 

g) scutirea angajatorului de la plata CAS pentru veniturile aferente timpului lucrat de 5 (cinci) 
salariati, angajaţi pe durată nedeterminată; 

h) scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului şi, respectiv, de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, potrivit Anexei 1 la 
H.G. nr. 684/2009 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul 
Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale; 

i) primirea de consultanţă, generală şi/sau de specialitate, pe baza co-finanţării cheluielilor 
aferente, din fonduri proprii şi atrase; 

j) obţinerea de credite cu perioadă de graţie sau de alte forme de finanţare, în condiţiile legii şi 
cu respectarea prevederilor art. 4. lit. c), pe baza accesului la garanţii acordate de Fondul Naţional 
de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, până la cel mult 90% 
din valoarea creditului solicitat, pentru împrumuturi destinate exclusiv realizării de investiţii proprii.  
 
 

Art. 6. – (1) Firma starter este obligată să restituie deîndată şi cu precădere, contravaloarea 
integrală a facilităţilor acordate în temeiul prezentei legi, plus dobânda legală calculată de la data 
obţinerii şi până la data restituirii integrale a contravalorii acestora, în următoarele situaţii: 

a) când, prin încălcarea prevederilor legii, firma starter si/sau salariaţii acesteia au beneficiat 
în mod necuvenit de respectivele facilităţi; 

b) când activitatea firmei starter a fost suspendată sau a încetat voluntar; 
c) când firma starter sau active ale acesteia au fost vândute ori transferate unei terţe persoane 

fizice sau juridice.  
(2) Calculul sumelor datorate de firma starter potrivit prevederilor alin. (1) se efectuează de 

către organul financiar competent, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la constatare. 
(3) Nota de calcul are valoare de titlu executoriu definitiv şi se pune în executare potrivit legii. 

 
Art. 7. – Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 26/1990, ale Legii 

nr. 31/1990, precum şi cu cele ale Legii nr. 346/2004. 
 
Art. 8. – Prezenta lege intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul 

Oficial al României, Partea I. 


