
 
 
 

 
 
 
 
 
 

	

Procesul de armonizare în definirea întreprinderilor mici 
şi mijlocii. Argumente pentru o definire cantitativă 

versus o definire calitativă 
	
	

Maria-Mădălina BUCULESCU (COSTICĂ) 
Academia de Studii Economice din Bucureşti 

buculescumadalina@yahoo.com 
 
 

Rezumat. Armonizarea definirii şi a raportării financiare a 
întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă o provocare cu care încă se mai 
confruntă principalele organisme, instituţii şi organizaţii internaţionale şi 
europene. Din analiza diverselor definiţii propuse de Comisia Europeană, 
Banca Mondială, OECD, a definiţiilor de încadrare utilizate în cadrul 
anumitor ţări şi a altor studii din domeniu, s-a concluzionat că nu există 
încă un consens general în ceea ce priveşte definirea IMM-urilor. 
Multitudinea criteriilor folosite pentru încadrarea IMM-urilor, limitele 
valorice diferite, sectorul de activitate şi contextul economic al fiecarei ţări 
sunt principalii factori care impiedică existenţa unei definiţii cantitative 
generale a unui IMM. 
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Introducere 
 
În lume, IMM-urile reprezintă mai mult de trei sferturi din totalul 

companiilor. Aceste companii sunt considerate adevărate motoare economice care 
contribuie în mare masură la creşterea economică a ţărilor lor (Comisia 
Europeană). 

La nivelul Uniunii Europene, există aproape 21 de milioane de IMM-uri ce 
reprezintă peste 98% din totalul întreprinderilor. Pentru anul 2012 s-a estimat că 
ponderea personalului angajat în IMM-uri a fost în jur de 67% (peste 87 de 
milioane de persoane angajate) din totalul personalului angajat (ECORYS, 2012). 
Având în vedere rolul IMM-urilor ca sursă principală de creare şi furnizare a 
forţei de munca, a generării peste 50% din PIB la nivelul multor economii, a unei 
surse de venituri la bugetul statului ş.a.m.d., este evident faptul că IMM-urile 
ocupă un loc esențial în creşterea economică şi dezvoltarea Uniunii Europene. 

 În Romania, s-a observat o creştere a numărului IMM-urilor până în anul 
2008, an în care efectele crizei economice s-au resimţit, iar numărul IMM-urilor a 
început astfel să se diminueze. În anul 2011 conform estimărilor CNIPMMR(1), a 
existat un număr de aproximativ 467.883 de IMM-uri active, mult sub nivelul 
mediu al numărului de IMM-uri din Uniunea Europeană. Ponderea personalului 
angajat a fost de 65,8% (media la nivelul Uniunii Europene fiind de 66,9%), iar 
contribuţia IMM-urilor la PIB fiind de 50,2% (media la nivelul Uniunii Europene 
fiind de 58,4%), valori apropiate de mediile europene, IMM-urile reprezentând 
astfel principala sursă creatoare de valoare adaugată (CNIPMMR, 2012). 

 
Tabelul 1 

Numărul IMM-urilor active din România şi ponderea personalului angajat 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Numărul IMM-urilor active 459.972 498.014 532.688 517.870 468.561 467.883 
Întreprinderi mari 1.840 1.843 1.837 1.571 1.519 1.519 
Total 461.812 499.857 534.525 519.441 470.080 469.402 
Ponderea personalului angajat 
în IMM-uri 

63,2% 64,9% 65,8% 66,3% 65,9% 65,8% 

Ponderea personalului angajat 
în întreprinderile mari 

36,8% 35,1% 34,2% 33,7% 34,1% 34,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Sursa: Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din Romania, 
http://www.cnipmmr.ro/CNIPMMR	 Despre‐Noi/STRATEGIE‐CNIPMMR‐2012‐2016.pdf,	
cifrele valorile pentru anul 2011 reprezintă estimari ale CNIPMMR, pag. 39 şi www.insse.ro  

 
Deşi la nivel internaţional Comisia Europeană, Banca Mondială, 

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) şi alte instituţii 
sau organisme au făcut eforturi pentru armonizarea definirii IMM-urilor, nici la 
momentul actual nu există încă un consens general în ceea ce priveşte definirea 
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acestora. Astfel, o piedică în armonizarea raportării financiare a IMM-urilor o 
constituie inexistenţa unei definiţii generale de încadrare a IMM-urilor la nivel 
internaţional, definiţia fiind în general influentaţă de economie şi de sectorul 
economic în care entitatea îşi desfăşoară activitatea.  

Având în vedere că principalele criterii în funcţie de care sunt clasificate 
IMM-urile sunt: numărul de angajaţi, cifra de afaceri şi valoarea activelor totale, 
este dificil de presupus că va exista o definiţie cantitativă generală, 
corespunzătoare întreprinderilor mici şi mijlocii care să satisfacă toate 
caracteristicile unui IMM, ţinând cont de gradul de dezvoltare al diferitelor 
economii la nivel mondial. Mai degrabă este de preferat utilizarea unei definiţii 
calitative care ar putea crea premisele armonizarii şi comparabilităţii raportării 
financiare a IMM-urilor (chiar dacă la nivel naţional ar putea fi folosite criterii 
cantitative de încadrare a IMM-urilor, în scopuri statistice, pentru încadrarea în 
diferite programe, accesul la anumite fonduri sau din diverse alte motive). 

 
Aspecte generale privind definirea IMM-urilor la nivel internaţional 
 
În ceea ce priveşte definirea întreprinderilor mici şi mijlocii, la mijlocul 

anilor ’70, existau deja peste 50 de definiţii diferite ale acestora (Auciello et al., 
1975). În prezent, la nivel general, IMM-urile sunt considerate companii ale căror 
caracteristici respectă anumite criterii şi nu depăşesc anumite limite cantitative.  

Diversitatea şi amploarea caracteristicilor IMM-urilor, strategiile politice şi 
condiţiile economice sunt factori care îngreunează existenţa unei definiţii comune 
şi general acceptate a IMM-urilor (OECD, 2004).  De aceea, în timp ce în unele 
ţări un tip de entitate poate fi încadrat ca şi întreprindere medie, în altele aceasta 
poate fi considerată de mărime mare, şi astfel, nu se poate încadra în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 	

Totuşi existenţa definiţiilor furnizate de către Comisia Europeană, World 
Bank, OECD sau de către alte instituţii sau organizaţii, cu scopul de a fi aplicate 
la nivelul mai multor economii, au urmărit creşterea comparabilității şi 
internaţionalizarea definirii IMM-urilor şi astfel crearea unor noi oportunităţi 
legate în special de accesul IMM-urilor la noi nişe de piaţă, la tehnologie, know-
how, accesul la capital, forţă de muncă, la pieţe noi pentru servicii şi produse 
(OECD, 2005). 
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Tabelul 2  
Exemple de definiţii ale întreprinderilor mici şi mijlocii 

 Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii 
Comisia 
Europeană 

1. Mai puţin de 10 angajaţi;
2. Cifra de afaceri < 2 milioane 
euro 
Sau 
3. Active totale < 2 milioane 
euro 

1. Mai puţin de 50 angajaţi;
2. Cifra de afaceri < 10 
milioane euro 
Sau 
3. Active totale < 10 milioane 
euro 

1. Mai puţin de 250 angajaţi; 
2. Cifra de afaceri < 50 
milioane euro 
Sau 
3. Active totale < 43 milioane 
euro 

World Bank 1. Mai puţin de 10 angajaţi;
2. Cifra de afaceri < 100.00 
dolari 
3. Active totale < 10.000 dolari 

1. Mai puţin de 50 angajaţi;
2. Cifra de afaceri < 3 milioane 
dolari 
3. Active totale < 3 milioane 
dolari 

1. Mai puţin de 300 angajaţi; 
2. Cifra de afaceri < 15 
milioane dolari 
3. Active totale < 15 milioane 
dolari 

OECD  a. Între 1 - 4 angajaţi 
(microîntreprinderi) 
b. Între 5 - 19 angajaţi 
(întreprinderi foarte mici) 

Între 20 - 99 de angajaţi Între 100 – 500 de angajaţi 

Sursa: Recomandarea nr. 2003/361/CE, World Bank definition, Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD) definition, Fitch (2006). 

	
  Însă, chiar şi în interiorul unei singure economii pot exista mai multe 

instituţii şi organisme care definesc IMM-urile în mod diferit: institutele de 
statistică, băncile, agenţiile guvernamentale şi altele (Kushnir, 2010). Astfel că în 
studiul întreprins de Kushnir (2010), din 120 de economii analizate, în 26 de 
economii existau mai multe definiţii de încadrare a IMM-urilor. 

  Existenţa diverselor definiţii poate fi pusă şi pe seama faptului că sunt 
multe criterii care pot fi luate în considerare în definirea unui IMM, cum ar fi cifra 
de afaceri, numărul de angajaţi, capitalul, independenţa întreprinderii, profitul, 
activele, valoarea importurilor şi exporturilor etc. Totuşi, aşa cum se poate 
observa şi din tabelul de mai sus, există câteva criterii care au fost considerate ca 
fiind mai adecvate şi au fost folosite cu preponderenţă în definirea IMM-urilor, 
acestea fiind: numărul de angajaţi, cifra de afaceri şi valoarea totala a activelor. 
Însă în unele economii sunt fixate limite valorice superioare de încadrare a IMM-
urilor comparativ cu alte economii, chiar dacă criteriile de încadrare sunt aceleaşi.  

 
Criterii cantitative în definirea întreprinderilor mici şi mijlocii 
 
La nivel global, definirea şi încadrarea întreprinderilor mici şi mijlocii se 

poate face: din punct de vedere cantitativ, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi 
calitativ, sau din punct de vedere calitativ.	
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Criteriile cantitative sunt mai des utilizate în definirea IMM-urilor, deoarece 
acestea permit o delimitare valorică clară între diferitele categorii de IMM-uri: 
microîntreprinderi, întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii. Cele mai frecvent 
folosite criterii cantitative în funcţie de care se face încadrarea entităţilor după 
mărime sunt: numărul de angajaţi, valoarea activelor totale, cifra de afaceri sau o 
combinație a acestor criterii sau alte criterii mai rar utilizate cum ar fi: activul net, 
capitalul iniţial, profitul, capitalul dobândit, numărul vehiculelor utilizate, 
capitalul investit, clasificarea industrială în combinaţie cu numărul de angajaţi, 
cantitatea produsă şi valoarea acesteia, valoarea adaugată etc. (Filion, 1990). 

Totuşi numărul de angajaţi este cel mai uzual criteriu în funcţie de care se 
face încadrarea pe mărimi a întreprinderilor. De ce este acest criteriu cel mai des 
folosit? În general numărul de angajaţi este unul dintre criteriile pe care 
întreprinderile le dezvăluie cel mai uşor şi nu în ultimul rând este cel mai uşor de 
controlat (Filion, 1990). De asemenea, numărul angajaţilor nu variază cu 
consideraţie la rata inflaţiei, faţă de celelalte criterii, cum ar fi de exemplu 
vânzările, şi de aceea este un criteriu des utilizat (Ganguly, 1985). Există şi pareri 
contrare care susţin că numărul de angajaţi nu reflectă imaginea reală a unei 
întreprinderi mici (Osteryoung, Newman, 1993) şi poate sugera incorect faptul că 
dacă o întreprindere este mai mare va avea nevoie de mai mulţi angajaţi, iar 
pentru a se dezvolta este nevoie să angajeze şi mai mulți oameni, ceea ce poate 
genera riscul ca IMM-urile să fie considerate ineficiente (Gibson, van der Vaart, 
2008). 

Cifra de afaceri constituie insă cel mai realist şi semnificativ criteriu de 
definire a IMM-urilor, deoarece este disponibilă de cele mai multe ori sau poate fi 
uşor de extrapolat (Gibson, van der Vaart, 2008). 

Cifra de afaceri împreună cu numărul de angajaţi nu constituie criterii 
suficiente de definire a întreprinderilor mici şi mijlocii, şi deci nu poate oferi o 
comparabilitate echitabilă deoarece cifra de afaceri variază considerabil în funcţie 
de sectorul în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea (d’Amboise, 1991), 
astfel că pe lângă criteriile cantitative folosite în definirea întreprinderilor mici şi 
mijlocii ar trebui să se ţină cont şi de tipul activităţii pe care întreprinderile le 
desfăşoară (Hauser, 2005). 

Pentru a compensa lipsa specificării sectorului de activitate în care activează 
întreprinderile, pe lângă obligativitatea respectării pragului numărului de angajaţi, 
Comisia Europeană a permis existenţa opţiunii de alegere între respectarea 
pragului valoric al cifrei de afacei sau al activelor totale. La nivelul Uniunii 
Europene, conform Recomandării nr. 2003/361/CE, Comisia Europeană considera 
IMM-ul o entitate care angajează mai puţin de 250 de persoane şi care are o cifră 
de afaceri netă de până la 50 milioane de euro şi/sau deţine active totale de până la 
43 milioane de euro.  



Maria-Mădălina Buculescu (Costică) 
	
96 

Astfel, prin definiţia emisă de Comisia Europeană se doreşte tratarea şi 
încadrarea IMM-urilor în mod echitabil, indiferent de activitatea desfaşurată 
(Comisia Europeană, 2005). 

Criteriul reprezentat de valoare activelor utilizat în definirea IMM-urilor 
este cel mai criticat (Hauser, 2005, Gibson, van der Vaart, 2008). Unul dintre 
argumentele care stau la baza acestor critici îl constituie faptul că în general în 
totalul activelor sunt încluse activele fixe, activele necorporale şi cheltuielile în 
avans, însă nu toate aceste componente sunt luate în considerare în toate 
economiile care folosesc acest criteriu de încadrare şi de aici pot rezultat 
impedimente privind comparabilitatea IMM-urilor.  	

	
Exemple de definiţii cantitative  
 
În unele ţări ca Statele Unite, Canada şi Japonia, specificul activităţii 

reprezintă un criteriu clar definit în funcţie de care se delimitează întreprinderile 
mici şi mijlocii, completat însă şi de criterii cantitative.	

	
Tabelul 3 

Exemple de criterii utilizate în definirea IMM-urilor în ţări ca: SUA, Canada şi Japonia	
SUA Canada Japonia 

 Sector activitate: producţie, 
comerţ, minerit, construcţii, 
agricultură etc. 
 Numărul de angajaţi (maxim 

500 de angajati) în funcţie de 
activitatea întreprinderii; 
 Valoarea vânzărilor; 

   Sector activitate: producţie 
sau prestări servicii; 

 
 Numărul de angajaţi 

(maxim 500 de angajati)  
în funcţie de activitatea 
întreprinderii 

 

  Sector activitate: producţie, 
construcţii, transporturi, 
vânzare angro, comerţ cu 
amănuntul, servicii; 
   Numărul de angajaţi (maxim 

300) în funcţie de activitatea 
întreprinderii şi  
  Valoarea capitalului; 
 

 
În Statele Unite, definiţia este reglementată de către US Small Business 

Administration's Office of Size Standards (SBA). Limitele stabilite de către SBA 
sunt determinate în funcţie de specificul entităţii: producţie (maxim 500 de 
angajaţi), comerţ (maxim 100 de angajaţi), minerit (în general sub 500 de 
angajaţi) şi de alte activităţi specifice şi de numărul de angajaţi. Pentru entităţile 
din celelalte domenii, definiţiile se bazează pe valoarea veniturilor, de exemplu: 
construcţii (sub 31 de milioane de dolari), comerţ cu amănuntul (sub 6.5 milioane 
de dolari), arhitectură, inginerie (sub 4.5 milioane de dolari), agricultură (sub 
750.000 de dolari) şi altele (2).  

După cum se observă, din cauza varietăţii de activităţi specifice pe care le 
desfăşoară IMM-urile, în SUA nu există un model standard de dimensiune 
comună a unui IMM la nivel general. 
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În Canada sunt considerate întreprinderi mici şi mijlocii cele care au mai 
puţin de 500 de angajaţi. Întreprinderile mici sunt caracterizate ca având mai puţin 
de 100 de angajaţi (în cazul entităţilor cu specific de producţie) sau mai puţin de 
50 de angajaţi (în cazul entităţilor prestatoare de servicii). Întreprinderile de 
mărime medie sunt cele care depăşesc pragul maxim al entităţilor mici, dar care 
nu depăşesc limita maximă de 500 de angajaţi. Există, de asemenea, şi categoria 
microîntreprinderilor, acestea fiind încadrate în această categorie dacă numărul 
angajaţilor este mai mic decat cinci.  

De asemenea, definiţia şi încadrarea întreprinderilor mici şi mijlocii, diferă 
şi în funcţie de sursă, astfel(3): 

1. Consiliul Canadian al Ministerului Mediului(4) (The Canadian Council of 
Ministers of the Environment) clasifică întreprinderile în funcţie de numărul de 
angajaţi, conform clasificării redate mai sus; 

2. Conform Canadian Industry Profiles(5), o întreprindere mică este 
considerată o entitate ale cărei venituri se încadrează între 30.000 dolari şi 5 
milioane dolari. O întreprindere este considerată medie dacă veniturile se 
încadrează între 5 milioane şi 25 milioane de dolari; 

3. Institutul de Statistica al Canadei clasifică IMM-urile în funcţie de 
numărul de angajaţi şi valoarea veniturilor, astfel ca numărul de angajaţi nu 
trebuie să depăşească 500 de angajaţi, iar veniturile anuale să nu fie mai mari de 
50 milioane de dolari. 

Aşadar, nici în Canada nu există o definiţie standard a întreprinderilor mici 
şi mijlocii la nivelul ministerelor, organizaţiilor şi al instituţiilor naţionale (Yunke 
et. al, 2008). 

În Japonia(6) diferenţierea IMM-urilor se face în funcţie de capital (valoarea 
totală a investiţiilor), de numărul de angajaţi, dar şi în funcţie de sectorul de 
activitate. Pentru a se încadra în sectorul IMM-urilor, o entitate trebuie: 

 pentru sectoarele: fabricaţie, construcţii şi transporturi, să aibă un capital 
mai mic de 300 milioane de yeni japonezi şi un număr de angajaţi < 300; 

 pentru vânzari angro, să aibă un capital sub 100 milioane yeni japonezi şi 
un număr de angajaţi < 100; 

 pentru industria serviciilor, să aibă un capital care să nu depășească 
limita de 50 milioane yeni japonezi şi un număr de angajaţi < 100; 

 pentru comerţul cu amănuntul, să aibă un capital care să nu depăşească 
limita de 50 milioane yeni japonezi şi un număr de angajaţi < 50. 

Pe ansamblu, se observă, aşadar, o definire mai complexă a IMM-urilor în 
cele trei ţări faţă de definiţia elaborată de Comisia Europena, având în vedere că 
un prim criteriu în funcţie de care se face încadrarea IMM-urilor îl constituie 
sectorul de activitate al acestora. 
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De exemplu, să considerăm o întreprindere cu specific de producţie şi cu un 
număr de 299 de angajaţi. Aceasta va fi încadrată în următoarele moduri, în 
funcţie de ţara în care se află:  

 La nivelul UE va fi încadrată în categoria întreprinderilor mari, indiferent 
de sectorul de activitate în care activeaza; 

 În SUA şi Canada, va fi încadrată în categoria IMM-urilor; 
 În Japonia, va fi încadrată în categoria IMM-urilor, cu condiţia să aibă un 

capital < 100 milioane yeni japonezi. 
Din definiţiile de mai sus, se observă că există diferenţe semnificative de 

încadrare a IMM-urilor în funcţie de sectorul de activitate şi de numărul de 
angajaţi intre cele trei ţări. 

 De accea IASB, în elaborarea standardului IFRS pentru IMM, a propus o 
orientare către criteriile calitative în definirea IMM-urilor în speranţa, că aceste 
criterii calitative ar crea premizele armonizarii şi comparabilităţii raportării 
financiare a IMM-urilor, chiar dacă la nivel naţional ar putea fi folosite criterii 
cantitative de încadrare a IMM-urilor cel puţin din punct de vedere statistic. 

 
Criterii calitative în definirea întreprinderilor mici şi mijlocii 
 
Cel mai cunoscut criteriu calitativ în definirea unui IMM îl constituie 

independenţa întreprinderii (independent ownership). Alte caracteristici calitative, 
cum ar fi mărimea relativa a întreprinderii în comparaţie cu alte întreprinderi sau 
nedominanţa în industrie, nu sunt considerate criterii eligibile deoarece nu iau în 
cosiderare faptul că multe IMM-uri sunt specializate în anumite nişe de piață şi de 
multe ori domină pe piaţa lor specifică sau în segmentul de industrie unic 
(Recklies, 2001). 

Osteryoung şi Newman (1993) au sugerat ca întreprinderile mici să fie 
definite ca entităţi ale caror titluri nu sunt tranzacţionate şi entităţi în care 
proprietarii trebuie să garanteze personal orice finanţare existentă. 

Un exemplu de definiţie calitativ îl constituie definirea IMM-urilor de către 
Congresul Statelor Unite, care defineşte întreprinderea mică fiind o entitate al 
cărei capital este independent şi care nu ocupă o poziţie de piată dominantă 
(Recklies, 2001). 

Cea mai recentă încadrare a IMM-urilor în funcţie de criterii calitative este 
susţinută prin standardul emis de IASB adresat special întreprinderilor mici şi 
mijlocii, IFRS pentru IMM. În cadrul acestui standard, IASB defineşte un IMM ca 
„o entitate care nu are răspundere publică şi publică situaţii financiare cu scop 
general pentru utilizatorii externi”, aşadar, printr-o definiţie calitativă. Astfel, din 
perspectiva IASB se constată o clasificare a întreprinderilor în funcţie de natură, şi 
nu după criterii de marime, asa cum sunt clasificate IMM-urile în conformitate cu 
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Recomandarea nr. 2003/361/CE. Se observă că nu mărimea este factorul dominant 
în funcţie de care se clasifica IMM-urile, ci dacă acestea sunt publice sau nu.  

Încadrarea unei întreprinderi în categoria IMM-urilor pe baza unor criterii 
calitative poate reprezenta o alternativă care ar facilita armonizarea raportării 
financiare prin adoptarea standardului IFRS pentru IMM, însă la nivelul Uniunii 
Europene preferinţa pentru raportarea financiară a IMM-urilor este oricum în 
favoarea directivelor contabile. 

 
Comparabilitate privind definirea criteriilor de încadrare a IMM-urilor  
şi a criteriilor de raportare financiară la nivel european 
 
Chiar dacă la nivelul Uniunii Europene există deja definiţia formulată de 

Comisia Europeană şi recomandată a fi folosită pentru încadrarea IMM-urilor, 
aceasta nu este folosită şi pentru încadrarea în scopuri contabile. Există 
discrepanţe aşadar între definirea unui IMM conform criteriilor prevăzute în 
Recomandarea nr. 2003/361/CE şi criteriile de încadrare din punct de vedere 
contabil la nivelul statelor membre, în ceea ce priveşte limitele valorice ale 
criteriilor cantitative utilizate. 

La nivelul Uniunii Europene, există definiţii oficiale adoptate în scopuri 
contabile pentru raportare financiară doar în unele ţări (European Commission, 
Cna Interpreta, 2011)(7). Definiţii oficiale ale entităţilor încadrate în categoria 
întreprinderilor medii în scopuri contabile există doar în Austria (c.), Danemarca 
(c.), Germania (c.), Olanda (b.), Slovenia (a.), Marea Britanie (a.), iar în categoria 
întreprinderilor mici există în Austria (c.), Belgia (a.), Danemarca (c.), Germania 
(c.), Olanda (b.), Slovenia (a.), Marea Britanie (a.), Spania şi Suedia. În celelate 
ţări ale Uniunii Europene nu este prevăzută clasificarea întreprinderilor în mici şi 
mijlocii în legislaţia contabilă, cum de altfel este şi cazul Romaniei, însă 
raportarea financiară are în vedere directivele contabile europene. 

 
Tabelul 4  

Criterii de încadrare a întreprinderilor mici şi mijlocii din punct de vedere contabil în UE	
Criterii cantitative de încadrare  a IMM-urilor în UE în scopuri contabile 

 Întreprinderi mijlocii Întreprinderi mici 
a. Întreprinderile care la sfârşitul exerciţiului 

financiar nu depăşesc două din cele trei criterii de 
mai jos: 
 Cifra de afaceri netă < 29.200.000 euro; 
 Total bilanţ (active totale) < 14.600.000 euro; 
 Număr mediu de salariaţi angajaţi în cursul 

anului < 250 

Întreprinderile care la sfârşitul exerciţiului 
financiar nu depăşesc două din cele trei criterii 
de mai jos: 
 Cifra de afaceri netă < 7.300.000 euro; 
 Total bilanţ (active totale) < 3.650.000 euro; 
 Număr mediu de salariaţi angajaţi în cursul 

anului < 50 
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Criterii cantitative de încadrare  a IMM-urilor în UE în scopuri contabile 
 Întreprinderi mijlocii Întreprinderi mici 
b. Întreprinderile care la sfârşitul exerciţiului 

financiar nu depăşesc 2 din cele 3 criterii de mai 
jos: 
 Cifra de afaceri neta < 35.000.000 euro; 
 Total bilanţ (active totale) < 17.500.000 euro; 
 Număr mediu de salariaţi angajaţi în cursul 

anului < 250 

Întreprinderile care la sfârşitul exerciţiului 
financiar nu depăşesc 2 din cele 3 criterii de 
mai jos: 
 Cifra de afaceri neta < 8.800.000 euro; 
 Total bilanţ (active totale) < 4.400.000 euro; 
 Număr mediu de salariaţi angajaţi în cursul 

anului < 50 
c. Întreprinderile care la sfârşitul exerciţiului 

financiar nu depăşesc 2 din cele 3 criterii de mai 
jos: 
 Cifra de afaceri neta < 38.500.000 euro; 
 Total bilanţ (active totale) < 19.250.000 euro; 
 Număr mediu de salariaţi angajaţi în cursul 

anului < 250 

Întreprinderile care la sfârşitul exerciţiului 
financiar nu depăşesc 2 din cele 3 criterii de 
mai jos: 
 Cifra de afaceri neta < 9.680.000 euro; 
 Total bilanţ (active totale) < 4.840.000 euro; 
 Număr mediu de salariaţi angajaţi în cursul 

anului < 50 
Sursa: European Commission, Final Report submitted by Cna Interpreta, (2011). 

 
Absenţa unei definiţii de încadrare din punct de vedere contabil a IMM-

urilor din legislaţia naţională a anumitor ţări nu are neaparat un impact negativ 
semnificativ (Comisia Europena, 2011) deoarece oricum prin implementarea 
directivelor contabile europene la nivelul legislaţiei contabile s-a ţinut cont de 
criteriile de mărime din directivele europene pentru întocmirea setului de situații 
financiare simplificate sau complete, după caz, sau a obligativităţii întocmirii 
auditului financiar. 

Deşi sunt folosite aceleaşi criterii de încadrare în clasificarea IMM-urilor 
(număr salariaţi, cifra de afaceri şi/sau valoarea totală a activelor) în cadrul 
Uniunii Europene, nivelurile valorice ale pragurilor de încadrare folosite  
pentru încadrarea contabilă sunt inferioare celor prevăzute în Recomandarea  
nr. 2003/361/CE (Exemplificate în tabelul 2, prima linie). 

De exemplu, la nivel naţional, entităţile româneşti raportează situaţiile 
financiare în conformitate cu OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene în care sunt 
prevăzute aspecte cu privire la formatul, conţinutul şi dispoziţiile generale ale 
situațiilor financiare anuale, utilizatorii şi caracteristicile calitative ale situațiilor 
financiare, principiile contabile generale, reguli de evaluare etc. 

Conform OMFP nr. 3055/2009, persoanele juridice care la data bilanţului nu 
depăşesc limitele a două dintre următoarele trei criterii: total active: 3.650.000 
euro, cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro, număr mediu de salariaţi: 50, 
întocmesc situații financiare anuale simplificate care cuprind: bilanţ prescurtat, 
cont de profit şi pierdere, note explicative la situațiile financiare anuale 
simplificate. Celelalte societăţi întocmesc setul complet de situaţii financiare şi 
sunt obligate să efectueze auditul statutar. 
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Aşadar, să consideram o întreprindere cu un număr de 50 de salariaţi, cu o 
cifra de afaceri de 8.800.000 euro. Chiar dacă întreprinderea este încadrată ca 
fiind mică conform Recomandării nr. 2003/361/CE, din punct de vedere contabil 
aceasta nu este încadrată în nicio categorie. Conform normelor naţionale 
românești, din punct de vedere al conturilor anuale nu beneficiază de nicio 
facilitate, fiind nevoită să întocmească setul complet de situații financiare şi 
auditul financiar. Deşi costurile cu întocmirea situaţiilor financiare şi efectuarea 
auditului nu sunt semnificative pentru întreprinderile mici şi medii, aceste costuri 
pot avea alt impact asupra microîntreprinderilor. 

Se consideră totuşi că limitele cantitative de încadrare a microîntre-
prinderilor existente în conformitate cu Recomandarea nr. 2003/361/CE sunt prea 
ridicate, nefiind în concordanţă cu cerinţele raportării contabile. Astfel că, prin 
propunerea unei noi directive, Comisia Europeană (2009) a sugerat ca pentru 
încadrarea din punct de vedere contabil a microîntreprinderilor este de preferat să 
se micşoreze nivelul limitelor cantitative  (Numărul mediu de salariaţi < 10, cifra 
de afaceri < 1.000.000 euro, valoarea activelor totale < 500.000 euro), cu scopul 
de minimiza în acelaşi timp povara raportării financiare deoarece s-a concluzionat 
că, de cele mai multe ori, cerinţele de raportare financiară a microîntreprinderilor 
nu sunt proporţionale cu nevoile contabile specifice ale acestora.  

Totuşi chiar dacă la nivelul Uniunii Europene nu există o definiţie generala 
care să satisfacă încadrarea IMM-urilor atât din punct de vedere economic, cât şi 
contabil, se poate constată faptul că există un consens legat de utilizarea aceloraşi 
criterii de încadrare: număr de salariaţi, cifra de afaceri, valoarea totală a activelor, 
şi un impediment reprezentat de limitele valorice diferite promovate de 
Recomandarea nr. 2003/361/CE şi de Directiva a IV-a a Uniunii Europene. 

 
Concluzii 
 
Având în vedere faptul că IMM-urile sunt considerate adevarate motoare 

economice (Comisia Europeană) sunt de înțeles eforturile întreprinse de către 
organismele internaţionale şi europene care au ca scop armonizarea definirii 
întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel global. Având la bază o definiţie unică sau 
cel puţin definiţii care să cuprindă aceleași criterii de încadrare a  
IMM-urilor se poate vorbi de comparabilitate între IMM-urile aflate în diferite 
economii şi astfel IMM-urile pot beneficia de anumite oportunități şi avantaje la 
nivel internaţional (acces mai ușor pe piețele internaţionale, la finanțare, la forța 
de muncă etc.). 

Limitele cantitative şi valorice sunt deseori influențate de factorii 
caracteristici (economici, sociali, politici) fiecărei economii în parte. Deși există 
câteva definiţii cantitative de încadrare ale IMM-urilor furnizate cu scopul de a 
putea fi adaptate la nivelul mai multor economii, nivelurile valorice ale criteriilor 
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trebuie totuși adaptate în funcţie de sectorul de activitate şi de nivelul fiecarei 
economii în parte, ceea ce constituie impedimente în existenţa unei definiţii 
standard cantitative a IMM-urilor. Astfel, existenţa unei definiţii universal globală 
a IMM-urilor în cazul raportării financiar contabile presupune definirea  
IMM-urilor din punct calitativ, deoarece, asa cum afirma şi Paul Pacter, director 
IASB pentru standardul IFRS pentru IMM,  „este practic imposibil să avem o 
definiţie globală cantitativă”. 

 
 
Note 
	
(1) Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România. 
(2) Limitele maxime de încadrare sunt publicate de către SBA şi sunt detaliate într-un tabel special 

organizat de către North American Industrial Classification System  (NAICS), 
http://www.sba.gov/content/summary-size-standards-industry.  

(3) http://www.enterprisetoronto.com,  Enterprise Toronto. 
(4) http://www.ec.gc.ca/p2/default.asp?lang=En&n=D35E8873-1, Minister of the Environment, 

Canada. 
(5) http://www.ic.gc.ca/eic/site/pp-pp.nsf/eng/home,  Minister of Industry, Canada. 
(6) Definiţie utilizată de către Ministerul Japonez al Economiei, Comerţului şi Industriei. 
(7) În cadrul raportului întreprins de Cna Interpreta (2011) pentru Comisia Europeană au fost 

analizate doar 19 ţări din Uniunea Europeană, şi anume: Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, 
Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Olanda, Polonia, Portugalia, România, 
Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Norvegia (care nu este membră a Uniunii 
Europena). 
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