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Parteneri de afaceri în UE 

O întreprindere poate economisi timp şi bani încheind contracte cu in-
termediari din alte ţări, care să preia activitatea de comercializare a pro-
duselor pe piaţa respectivă. 
Diferenţele dintre reglementările naţionale privind întreprinderile pot crea 
însă obstacole în calea firmelor care doresc să încheie parteneriate. 
Pentru a rezolva această problemă, UE a iniţiat o serie de măsuri de 
promovare a cooperării transfrontaliere: 

€ Grupurile europene de interes economic (GEIE) 
Grupurile europene de interes economic îşi ajută membrii să îşi pună în 
comun resursele, activităţile şi competenţele, putând fi formate din: 
 companii, firme şi alte persoane juridice publice sau private, având 

sediul social în UE;  
 persoane fizice care desfăşoară activităţi industriale, comerciale, meş-

teşugăreşti sau agricole sau care prestează servicii profesionale sau 
de altă natură în interiorul Uniunii.  

€ Societatea europeană (Societas Europaea - SE) 
Înfiinţarea unei societăţi europene permite firmelor constituite în diferite 
ţări ale Uniunii să fondeze o nouă societate comercială pe acţiuni euro-
peană, să fuzioneze sau să înfiinţeze o societate holding sau o filială 
comună. Astfel pot fi evitate dificultăţile de ordin juridic şi practic care de-
curg din diferenţele existente la nivelul legislaţiilor naţionale. 

€ Societăţile cooperative europene 
Societăţile cooperative europene le permit membrilor lor (persoane fizice 
sau juridice) să desfăşoare anumite activităţi în comun, păstrându-şi în 
acelaşi timp independenţa. 
Acestea pot opera oriunde în Uniune, sub aceeaşi entitate juridică şi 
având aceeaşi structură. Capitalul social minim necesar înfiinţării unei 
astfel de societăţi este de 30 000 de euro. O SCE are dreptul de a îşi 
extinde şi restructura activităţile transfrontaliere fără a fi nevoită să înfiin-
ţeze reţele de filiale. 
Cooperativele din diferite ţări ale Uniunii pot fuziona, pentru a forma o 
societate cooperativă europeană. Cooperativele care desfăşoară activi-
tăţi în alte state membre ale UE decât în cel în care îşi au sediul social 
se pot transforma în SCE fără a fi necesară lichidarea prealabilă. 

€ Societatea privată europeană 
Societatea privată europeană se află încă în stadiul de propunere, repre-
zentând un nou instrument juridic dedicat înfiinţării întreprinderilor mici. 
Acest instrument ar urma să faciliteze înfiinţarea de filiale în alte state 
membre, permiţând antreprenorilor să îşi desfăşoare activităţile conform 
aceluiaşi set de norme juridice privind societăţile şi să păstreze acelaşi 
sistem de gestionare peste tot în UE, indiferent de ţara în care se află 
sediul social. 
 

Sursa: http://ec.europa.eu/youreurope/business/expanding-business/finding-
partners/index_ro.htm  

Ştiaţi că: “Preluarea unei com-

panii existente poate fi o soluţie 

mai bună decât demararea unei 

noi afaceri. Antreprenorii pot 

beneficia de renumele, de 

structura de producţie şi de 

reţeaua de clienţi deja existen-

te, ceea ce le facilitează intra-

rea pe piaţă. Proprietarii între-

prinderilor îmbătrânesc şi o tre-

ime din ei - reprezentând apro-

ximativ 690 000 de întreprinderi 

şi 2,8 milioane de locuri de 

muncă - se vor pensiona în 

următorii ani. Prin urmare, 

multe companii vor avea nevoie 

de noi patroni.” 



 
 Mediul de afaceri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informaţii suplimentare: 
Comisia Europeană - http://ec.europa.eu  

Consiliul Uniunii Europene - http://www.consilium.europa.eu  

Parlamentul European - http://www.europarl.europa.eu  

Curtea Europeana de Justitie - http://curia.europa.eu  

Curtea Europeana de Conturi - http://eca.europa.eu  

Comitetul Regiunilor - http://cor.europa.eu  

Banca Centrala Europeana - http://www.ecb.eu  

Banca Europeana de Investitii -  http://eib.eu.int    

Reprezentanta Comisiei Europene in Romania - http://infoeuropa.ro  

Moneda euro – http://ec.europa.eu/euro  

Direcţia Generală Afaceri Economice şi Financiare – http://ec.europa.eu/economy_finance 
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Proiect finanţat de Comisia Europenă 
Conţinutul materialului nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene 

  
 

 Societatea cooperativă este forma generală de cooperare antreprenorială în vederea des-
făşurării activităţilor comerciale. Aceasta este un agent economic cu capital privat, înfi-
inţat în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Pentru a pu-
tea fi înfiinţată sub această formă, societatea cooperativă trebuie să aibă cel puţin 5 
membri cooperatori. 

 Societatea cooperativă se constituie prin contract de societate şi statut, care sunt în-
cheiate sub forma unui înscris unic sub formă de act constitutiv. Orice societate coopera-
tivă cu sediul în România are statut de persoană juridică română. Ministerul pentru Între-
prinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale pune la dispoziţia celor intere-
saţi o secţiune dedicată cooperării antreprenoriale 

Sursa: http://www.mimmc.ro/cooperatie/soc_coop_infiintare/). 
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 Enterprise Europe Network este o reţea vastă (cuprinzând 600 de organizaţii locale şi un 
personal permanent de 4 000 de angajaţi), care oferă antreprenorilor informaţii şi consiliere 
prin intermediul partenerilor săi locali  

Sursa: http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm  
 SOLVIT oferă sprijin rapid şi practic antreprenorilor care întâmpină dificultăţi atunci când 

desfăşoară activităţi în străinătate, din cauza incorectei aplicări a regulilor pieţei comuni-
tare de către autorităţile publice 

Sursa:  http://ec.europa.eu/solvit/site/about/index_ro.htm  
 

Ajutor şi consiliere personalizată pentru întreprinderi 
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