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Plan de activitate al FE 

Nr.   

Crt  

SUBACTIVITATE  DESCRIEREA – DETALIEREA 

SUBACTIVITĂȚII 

TIMP 
ESTIMAT  

SUBACTIVITA
TE  

OBS. 
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2. 

S.1 Deschiderea   

firmei  

 

S.2 Modificari 
de  natura 
juridica 

S1.1 Completarea documentelor 
necesare  deschiderii firmei conform 
cerintelor  si utilizare ROCT la nivel 
operational (deschidere cont, cautare 
FE, identificare produse/servicii). 

www.roct.ro  

∙ Cerere rezervare denumire  
∙ Formular de înregistrare în baza de date FE 
∙ Act constitutiv FE  
∙ Cerere de eliberare a cazierului fiscal FE 
∙ Cerere autorizare a funcţionării FE ∙ 
Contract de închiriere FE  
∙ Declaraţie privind autorizarea funcţionării  

FE  

∙ Declaraţie FE  
∙ Formular pentru deschidere de cont FE 
∙ Specimen de semnaturi FE  

S.2.1 Completarea documentelor pentru  
modificarea asociatilor sau actionarilor 
FE ∙ Act adiţional la actul constitutiv  

Se va utiliza doar la predarea FE 

∙ Cerere de eliberare a cazierului fiscal  
pentru firma de exerciţiu  

∙ Contract de cesiune pentru firma de  
exerciţiu  

∙ Contract de închiriere pentru firma de  
exerciţiu  

∙ Declaraţie  
∙ Formular pentru înregistrarea în baza de  

date  

∙ Hotărârea adunării generale 

20 ORE  

 

10 ORE 

 



3.  S.3 Activitate 
pe  
www.roct.ro 

S 3.1 Inregistrarea de produse si servicii 
pe  roct.ro  

S 3.2 Realizarea de majorari de capital si  
alimentarea contului firmei (completarea de 
foi  de varsamant)  

S3.3 Realizarea de tranzactii cu alte firme 
din  cadrul roct.ro  

S3.4 Administrarea contului firmei si  

gestionarea platilor effectuate 

S3.5 Alte activitati administrative pe site. 

10 ORE  

4.  S.4 Activitati   
conexe 
administrarii  FE 

S 4.1 Completarea documentelor FE 
(contracte  de munca, organigrama, facturi 
fiscale, cereri  de oferta, formulare de 
comanda)  
Activitate curenta a firmei 
1. Operationala 
2. De investitii 
3. Financiara 

S 4.2 Realizarea de materiale 
promotionale  (prezentari, poze, material 
support pentru  produse)  

S 4.3 Activitati asimilate activitatilor 
de  practica  

S 4.4 Utilizare Smart Lab pentru 
activități conexe 

S 4.5 Alte activitati. 

15 ORE  
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