
Anexa nr. 1 

DECLARATIE 
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii 

I. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii _____________________________ 
Adresa sediului social _______________________________ 
Cod unic de înregistrare ______________________________ 
Numele si functia ___________________________________ 
presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent 

II. Tipul întreprinderii

Indicati, dupa caz, tipul întreprinderii: 
     Întreprindere autonoma. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situatia economico-
financiara a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaratia, fara Anexa nr.2. 
     Întreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform 
Anexei nr. 2, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie. 
     Întreprindere legata. Se va completa  tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform 
Anexei nr. 2, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie 

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1)

Exercitiul financiar de referinta2) 2019     CURS EUR 4,7793 
Numarul mediu anual de 

salariati 
Cifra de afaceri anuala 
neta (mii lei/mii euro) 

Active totale 
(mii lei/mii euro) 

Important: Precizati daca, fata de exercitiul 
financiar anterior, datele financiare au inregistrat 
modificari care determina incadrarea intreprinderii 
intr-o alta categorie (respectiv micro-intreprindere, 
intreprindere mica, mijlociesau mare) 

     Nu 
     Da (in acest caz se va 
completa si se va atasa o 
declaratie referitoare la exercitiul 
financiar anterior) 

Semnatura _______________________________________________ 
(numele si functia semnatarului, autorizat sa reprezinte întreprinderea) 

Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt conforme cu 
realitatea. 

Data întocmirii ____________________ 

Semnatura ............................................ 

__________________ 
1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.



2) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt cele realizate în ultimul
exercitiu financiar raportate în situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. În cazul întreprinderilor nou înfiintate
datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria
raspundere.
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