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România – destinație de investiții*

Macro-economie:

PIB/locuitor (EUR) – 8.572

Creștere economică– 4,8%

ISD 2016 (EUR) – 4,08 mld.

Deficit bugetar– 2,41%

Rata inflației (medie) – 1,55%

Resursa umană:

Populație – 19.760 314 

Șomaj – 6,0% 

95% din elevii de liceu studiază două sau 
mai multe limbi străine în ciclul superior 

Infrastructura:

80.000 km de drumuri naționale (711 km 
autostrăzi)

14 aeroporturi (peste 130 zboruri directe 
către 76 destinații în 31 ţări)

A șaptea cea mai extinsă rețea de cale 
ferată din UE

25 porturi la Dunăre şi Marea Neagră 

Mediul de business:

Nr. companii – 507.440

Parcuri industriale – 70 (2.900 ha)

Procedura de înființare a unei societăți comerciale - 8 zile 

Prețul energiei electrice pentru consumatori industriali -
0.0635 EUR/kwh

Prețul gazului pentru consumatori industriali - 0.0194 
EUR/kwh 

Chiria (spații de birouri în București) - EUR 10,5 – EUR 
23,5 /m2

* Date la 2016 conform CNP/INS/BNR 2
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Campioni regionali - stimulente fiscale

Bulgaria

• Cotă unică (impozit pe profit și pe venituri) - 10%;
• Facilități fiscale pentru activități agricole

Cehia

Activități productive, servicii strategice și 
centre de servicii:
• scutire impozit pe profit (10 ani);
• granturi;
• scutire impozit pe proprietăți (5 ani).

Ungaria

• R&D - deducere cheltuieli până la  80%,
• Stimulente fiscale pentru producția de 

film;
• Subvenție de dobândă pentru IMM - 40%.

Polonia

• R&D-deducere cheltuieli 10-30%;
• Cheltuieli achiziționare noi tehnologii -

deducere - 50%;
• Zone economice cu statut special.

România

• Cotă unică (impozit pe profit şi pe 
venituri) – 16%;

• Regim de holding;
• Facilități fiscale pentru activități de 

R&D;
• Exceptare de la plata impozitului pentru 

profitul reinvestit;
• Impozit pe dividend - 5%;
• Proceduri simplificate pentru 

recuperarea TVA;
• Scutiri impozit pe venit pentru anumite 

categorii de salariați (IT);
• Facilități fiscale în parcuri industriale;
• Facilități fiscale la angajarea de tineri 

absolvenți și organizarea de învățământ 
vocațional.
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Campioni regionali – măsuri de ajutor de stat 
pentru investiții

Bulgaria

• Subvenții pentru angajarea de șomeri,
• Granturi pentru training

Cehia

• Granturi pentru dezvoltare regională

Ungaria

• Granturi pentru investiții majore, crearea 
de locuri de muncă şi training

Polonia

• Granturi pentru R&D, investiții în 
energie 

România

• Granturi pentru dezvoltarea proiectelor 
de investiții și crearea de locuri de muncă

• Fonduri UE în valoare de 40 mld EUR 
(până în  2020)
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România – sectoare strategice*

1

2

3

4

5

6

TitleSectoare
strategice

* Conform http://investromania.gov.ro/web/ 
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Scheme de ajutor de stat 2014-2020 (buget de stat)

H.G. nr. 
807/2014

Dezvoltarea regională
Cheltuieli eligibile:

- construcții noi;
- cheltuieli cu închirierea 
construcțiilor existente; 

- achiziția de active 
corporale și necorporale.

H.G. nr. 
332/2014

H.G. nr. 
937/2016

Cheltuieli eligibile:
- Salariul brut + cheltuielile 
obligatorii ale angajatorului 
aferente acestuia pe o perioadă 
de 2 ani consecutivi / fiecare loc 
de muncă creat

Stimularea investițiilor cu 
impact major în economie 
(>10 mil. EUR)

Dezvoltarea regională

Stimularea creării de noi 
locuri de muncă 
(>10/locație pentru un 
proiect de investiții)

Dezvoltarea regională

Stimularea investițiilor 
> 1 mil. EUR dezvoltate 
de IMM

Cheltuieli eligibile:
- construcții noi;
- cheltuieli cu închirierea 
construcțiilor existente; 

- achiziția de active 
corporale și necorporale.
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Măsuri de sprijin 2014-2020 (FESI)

Competi-
tivitate

Creșterea
competitivității

Cercetare-dezvoltare și 
inovare

Dezvoltare 
regională

Capital 
uman

IMM

Locuri de muncă pentru 
tineri și grupuri vulnerabile

Persoane fizice 

Toate tipurile de 
întreprinderi

IMM
Instrumente de creditare 
și capital de risc

Promovarea 
transferului de 
tehnologie

Toate tipurile de 
întreprinderi

Training și învățământ 
vocațional 
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Stimulente financiare pentru întreprinderi –
abordare integrată

Compatibilitate cu 
legislatia comunitara

cheltuieli de capital

Granturi                
cheltuieli salariale

Garanții pentru împrumuturi

Subvenții de dobândă

Amortizare accelerată

Avantajul 
economic

Afecteaza 
concurenta

Afecteaza 
comertul

AJUTOR 
DE STAT

Scutiri fiscale

Prețuri de transfer

Compatibilitate cu 
legislatia comunitara

• Seletivitate

Avantajul 
economic

Selectivitate

Sursa de 
finanțare

Afectează 
concurența

Afectează 
comerțul

AJUTOR 
DE 

STAT
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Schimbarea paradigmei

Ex-ante control
Monitorizare 
permanentă

Ajutorul de stat se
poate regăsi în 

toate procesele de 
business ale unei 

întreprinderi

Ajutorul de stat nu 
este panaceul 

tuturor 
problemelor unei 

întreprinderi

Riscurile pot fi 
mai mari decât 

beneficiile
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Instrumente

1. Înțelegerea și abordarea integrată a business-
ului

2. Evaluarea și gestionarea riscurilor

3. Structurarea și implementarea politicii fiscale a 
companiei

4. Identificarea surselor optime de finanțare a 
dezvoltării afacerii

5. Asistența multi-disciplinară în dezvoltarea 
proiectelor de investiții

6. Instrumente inteligente de monitorizare și audit 
bazate pe tehnologie

+ + =

Procese

Conexiuni
Resurse

Inovare

Expertiză
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Contact

Mihaela Mitroi
Managing Partner |Tax and Legal Services Leader

Tel: +40.21.225.3717
Mobil: +40.742.200.903
mihaela.mitroi@ro.pwc.com

Livia Stan
Director –Corporate Tax Department

Tel: +40.21.225.3662
Mobil: +40.749.064.906
livia.stan@ro.pwc.com
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