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EXEMPLE 
 

de calcul pentru întreprinderile partenere sau legate 
 
 
a) Dacă aplicantul A deţine 38% din întreprinderea C şi 49% din întreprinderea D. De asemenea, 
întreprinderea B deţine 25% din întreprinderea A. Cum se realizează calculul? 
Răspuns: 
Întreprinderile sunt partenere iar datele întreprinderii care aplică se calculează astfel: 
Total=100%A+25%B+38%D+49%D 
 
b) Dacă aplicantul A este deţinut în proporţie de 60% de către întreprinderea B, iar întreprinderea 
C deţine 32% din întreprinderea B şi întreprinderea D deţine 25% din întreprinderea B. Cum se 
realizează calculul? 
Răspuns: 
Întreprinderile A şi B sunt legate, iar C este parteneră şi cu aplicatul A, de aceea datele aplicantului 
se calculează astfel: 
Total= 100%A+100%B+32%C+25% D 
 
c) Dacă întreprinderile B şi C deţin fiecare câte 38% din aplicantul A, iar întreprinderea D deţine 
60% din întreprinderea B şi întreprinderea E deţine 40% din întreprinderea C. Cum se realizează 
calculul? 
Răspuns: 
Întreprinderea B este partenerul lui A şi în acelaşi timp este legată de întreprinderea D. De aceea la 
datele aplicantului se adaugă 38% din datele întreprinderilor B şi D. Întreprinderea C este 
partenerul întreprinderii A, însă are, la rândul său un alt partener, respectiv întreprinderea E. Datele 
întreprinderii E nu trebuie luate în considerare pentru că este partenerul unui partener, de aceea la 
datele aplicantului A se adaugă doar 38% din datele întreprinderii C. 
Total= 100% A+38% (B+D)+38%C+0%E 
 
d) Întreprinderile B, C şi D deţin fiecare 20% din aplicantul A. De asemenea, întreprinderea B 
deţine 70% din întreprinderea C, iar întreprinderea C deţine 60% din întreprinderea D. 
Răspuns: 
Având în vedere că întreprinderile B, C şi D sunt legate între ele şi deţin împreună, ca şi grup, 60% 
din întreprinderea A, la datele aplicantului se adaugă datele întreprinderilor B, C şi D în proporţie 
de 100%. 
Total=100%A+100%B+100%C+100%D 
 
e) Întreprinderile B şi C deţin fiecare 20% din aplicantul A. De asemenea, întreprinderea B deţine 
70% din întreprinderea C. Cum se realizează calculul? 
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Răspuns: 
Având în vedere că întreprinderile B şi C sunt legate, iar ele deţin ca grup 40% din aplicantul A, de 
aceea la datele întreprinderii A de adaugă 40% din datele întreprinderilor B şi C. 
Total= 100% A+ 40%(B+C) 
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