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Legislaţie pentru IMM la nivel naţional 

- HOTĂRÂRE Nr. 1280 din 13 august 2004 privind aprobarea 
Strategiei guvernamentale pentru susţinerea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii în perioada 2004 – 2008 

- ORDONANTA nr.27/26.01.2006 pentru modificarea si 
completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiintarii si 
dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile 
ulteriorare, publicata in M.O. nr.88/31.01.2006. 

- Ordonanta de urgenta nr. 44/2008 privind desfasurarea 
activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, 
intreprinderile individuale si intreprinderile familiale 

- HOTĂRÂRE Nr. 1766 din 21 octombrie 2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind 
autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care 
desfăşoară activităţi economice în mod independent 

- LEGE Nr. 240 din 15 iulie 2005 privind societăţile de 
microfinanţare 

- LEGE Nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea 
formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a 
persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, 
înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea 
funcţionării persoanelor juridice 

- HOTARARE Nr. 656 din 20 iunie 2002 pentru acceptarea 
Cartei Europene pentru Intreprinderile Mici, adoptata la 13 iunie 
2000 

- ORDONANŢĂ Nr. 60 din 22 august 2002 pentru ratificarea 
Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea 
Europeană privind participarea României la Programul 
comunitar pentru întreprinderi şi spirit antreprenorial, în 
particular pentru întreprinderi mici şi mijlocii. 

- LEGE Nr. 609 din 6 noiembrie 2002 privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 60/2002 pentru ratificarea 
Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea 
Europeană privind participarea României la Programul 
comunitar pentru întreprinderi şi spirit antreprenorial, în 
particular pentru întreprinderi mici şi mijlocii. 

- LEGE privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor 
mici şi mijlocii 

- HOTĂRÂRE Nr. 290 din 2 martie 2006 pentru aprobarea 
Strategiei de stimulare a dezvoltării reţelei naţionale de 
incubatoare de afaceri. 

 

Sursa: http://www.mimmc.ro/imm/legislatie/ 

Ştiaţi că: “Politica comercială a UE 

este strâns legată de politica sa de 

dezvoltare. Prin sistemul său genera-

lizat al preferinţelor vamale (SGP), 

UE a garantat accesul preferenţial pe 

pieţele sale fără taxe sau cu tarife 

reduse pentru o mare parte a impor-

turilor provenind din ţările în curs de 

dezvoltare şi din economii în 

tranziţie. Se merge chiar mai departe 

pentru cele mai sărace 49 de ţări din 

lume. Exporturile lor - cu excepţia 

armelor - pot beneficia integral de 

acces pe pieţele UE, fără taxe va-

male, în cadrul unui program lansat 

în 2001.” 
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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 Economic si Social - http://eesc.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  

Centrul Roman de Informare de la Bruxelles - http://roinfocentre.be  

Uniunea Europeana in lume - http://ec.europa.eu/comm/world  

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 

  
 

Portalul european pentru IMM-uri – furnizează informaţii despre întreg spectrul Uniunii Europene: politici, 
legislaţie, programe şi iniţiative relevante pentru IMM-uri 

 Sursa: http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_en.htm 
 

Centrele Euro Info - indiferent de stadiul ciclului de afaceri in care se află firma dvs. sau de nivelul dvs de 
familiarizare cu afacerile europene, Reţeaua Centrelor Euro Info (EIC) vă poate ajuta. EIC nu doar 
furnizează IMM-urilor resursele şi aptitudinile lor, ci le trimit şi la alţi agenţi de sprijin atunci când este 
necesară asistenţă specifică  
Sursa: http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm 
 

Site-ul Direcţiei Generale pentru Politică Regională – oferă informaţii despre activitatea Uniunii Europene 
în sprijinirea dezvoltării regionale 
Sursa: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm 
 

Iniţiativa Jeremie – JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), este o initiativa 
comuna a Comisiei Europene, Bancii Europene de Investitii si Fondului European de Investitii pentru a 
promova cresterea accesului la finantare pentru dezvoltarea IMM in Uniunea Europeana. Aceasta pre-
supune ca anumite sume din programele operationale relevante finantate din Fondurile Structurale sa 
fie “desprinse” si sa fie folosite pentru creareea / dezvoltarea unor facilitati de sprijin financiar, pe care le 
vor derula institutiile financiare.  

       Sursa: http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jeremie_en.htm 

Legislaţie pentru IMM la nivel european 
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