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Mediul de afaceri în România 
Indicatori macroeconomici Rezultate

Ratele minime ale dobânzii pentru 
Eurobonduri

România s-a împrumutat în 2014 la minime istorice, atât pe piaţa 
internă cât mai ales pe piaţa externă (de exemplu, emisiunile cu 
maturitate de 10 ani s-au lansat la randamente de 3,69% pe piata 
interna, si respectiv de 2,97% pe piata externa in EUR). - DGTDP -

Investiții străine directe 59.958 mil. Euro (31 .12.2013)
http://www.bnr.ro/PublicationDocuments.aspx?icid=9403

Exporturi FOB EXPORTS (MIL. EURO) 1.1-31.12.2014 

Intra EU 28        37.305,4 

Extra EU 28         15.153,2
http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/comert_ext/a14/ce07r14.pdf

Fonduri europene structurale și de 
coeziune – nivel de absorbție

45,20  % (noi. 2014)
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/funding/index_en.cfm

Creștere economică pentru anul 2014 2014 (estimat): 2,2%
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget2014/RAPORTBUGET_2014.pdf

Inflație • Iunie            2014: 0,66% (minim istoric).

• Decembrie 2014: 0,83%.
http://www.bnr.ro/PublicationDocuments.aspx?icid=3922

Competențe • Industrie, IT&C, Limbi străine

http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/comert_ext/a14/ce07r14.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/funding/index_en.cfm
http://www.bnr.ro/PublicationDocuments.aspx?icid=3922
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Sectoare cheie: infrastructură (transport și energie), industrie, agricultură
şi pescuit, educaţie, protecția mediului, IT&C, cercetare-dezvoltare-
inovare

Avantaje: poziţie geografică privilegiată, stabilitate politică şi legislativă,
forţă de muncă înalt calificată la costuri competitive, infrastructură IT&C
dezvoltată etc.

Politică fiscală atractivă:

Nivel scăzut al impozitului pe profit (16%)

Nivel redus al CAS angajator (15,8%)

Neimpozitarea profitului reinvestit

Exceptare de la plata taxelor pe terenuri și clădiri pentru investiţii în parcurile
industriale

Acces la fonduri de stimulare în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară

Mediul de afaceri în România 

Ministerul Finanţelor Publice
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Politica de stimulare a investițiilor străine
România a elaborat instrumente suplimentare pentru stimularea

investițiilor străine, în conformitate cu reglementările comunitare.

AJUTOR DE STAT

Transfer din 

resurse 

ale statului

Avantaj 

economic
Selectivitate

Efect asupra

concurenței și

comerțului

Granturi; 

Garanții;

Facilități fiscale.

Cumpărarea/ închirierea de 

terenuri publice 

sub nivelul pieței;

Subvenționarea 

costurilor salariale;

Acces la infrastructură 

fără taxe etc.

Număr limitat de beneficiari

care îndeplinesc cerințele și 

obiectivele

Redus în cazul respectării 

reglementărilor comunitare

Ministerul Finanţelor Publice
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Politica Ministerului Finanțelor Publice 
în domeniul ajutorului de stat în perioada 2007 - 2014 

susţinerea acelor proiecte de investiţii de mare anvergură, cu

importante efecte în economie, orientate spre sectoare de activitate de

vârf, care pot constitui o sursă a unui transfer de tehnologie semnificativ;

favorizarea extinderii şi diversificării activităţilor economice ale

întreprinderilor situate în regiunile cel mai puţin favorizate;

stimularea creării de locuri de muncă cu înaltă calificare prin

relizarea de investiţii care utilizează tehnologii avansate sau care

conduc la realizarea de produse inovative;

obţinerea unui efect multiplicator în economie, prin antrenarea şi a

acelor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi

servicii.

Ministerul Finanţelor Publice
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Tipuri de ajutor de stat:

Alocări directe de la bugetul de stat sub formă de granturi aferente
costurilor eligibile

Costuri eligibile:
active corporale (clădiri, echipamente)
active necorporale (drepturi de autor, licenţe, know-how sau

cunoştinţe tehnice nebrevetate, software)
sau

costuri salariale pentru o perioadă de 2 ani aferente locurilor de
muncă create direct în urma realizării investiţiei

Ministerul Finanţelor Publice

Politica Ministerului Finanțelor Publice 
în domeniul ajutorului de stat în perioada 2007 - 2014 
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Număr de investiții
aprobate

finalizate**

69*

25

Valoarea totală a investițiilor peste 3 miliarde Euro

Valoarea totală a ajutorului de stat
aprobat

decontat

758,9 milioane Euro

426,5 milioane Euro

Număr de noi locuri de muncă pe care beneficiarii le 

vor crea în urma realizării investițiilor
22.622

Valoarea totală a contrib. la dezvoltarea regională peste 1,74 miliarde Euro

*   - din care 12 societăţi sunt cu capital 100% românesc

** - se află în perioada de monitorizare (min. 5 ani) privind menţinerea investiţiilor şi a locurilor de muncă nou create

Ministerul Finanţelor Publice

Politica Ministerului Finanțelor Publice 
în domeniul ajutorului de stat în perioada 2007 - 2014 
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Sectoare economice Principalii beneficiari

Industria auto
Industria aeronautică
Echipamente pentru ind. extractivă

IT&C
Cercetare-dezvoltare-inovare

Echipamente transport feroviar
Energie regenerabilă
Sănătate
Turism
Industria alimentară
Electrocasnice 
Celuloză și hârtie

Renault                            Remar

Daimler                            Polisano

Ford                                  Metalicplas

Pirelli                                Forja Rotec

Bosch                                Emag

Continental                      etc.

DeLonghi

IBM

Microsoft

Deutsche Bank

Siemens

diverse

tradiţionale

noi direcţii

de creştere

Politica Ministerului Finanțelor Publice 
în domeniul ajutorului de stat în perioada 2007 - 2014 

Ministerul Finanţelor Publice
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Ponderea ajutorului de stat acordat pe categorii de 
întreprinderi 

Ministerul Finanţelor Publice
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Atragerea de investiţii străine sustenabile;

Crearea de noi locuri de muncă (furnizori/clienţi);

Efect multiplicator în economie;

Contribuţia la balanţa import/export a României;

Dezvoltarea industriilor tradiţionale;

Know-how industrial;

Pregătire profesională de înaltă calificare;

Îmbunătăţirea standardelor de viaţă.

Politica Ministerului Finanțelor Publice 
în domeniul ajutorului de stat în perioada 2007 - 2014 

- concluzii -

Ministerul Finanţelor Publice
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Politica Ministerului Finanțelor Publice 
în domeniul ajutorului de stat în perioada 2014 - 2020

selectarea investițiilor cu real impact asupra dezvoltării regionale
prin crearea de noi locuri de muncă şi implicit creşterea
contribuţiilor întreprinderilor finanţate prin plata de taxe şi impozite
la bugetul general consolidat al statului;

asigurarea dezvoltării sectorului privat şi crearea unui mediu
investiţional atractiv pentru investitorii străini şi autohtoni, care să
conducă la reducerea decalajelor economico-financiare faţă de
media U.E.;

monitorizarea investițiilor care au beneficiat de ajutor de stat în
perioada 2007-2014 şi asigurarea resurselor financiare necesare
onorării cererilor de plată;

Ministerul Finanţelor Publice
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Politica Ministerului Finanțelor Publice 
în domeniul ajutorului de stat în perioada 2014 - 2020

Implementarea noilor scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea
dezvoltării regionale.

Schema referitoare la acordarea de ajutoare de stat pentru costuri 

salariale, valabilă în perioada 2014-2020

-I-a sesiune: 22.09-28.11.2014

-a II-a sesiune: 02.02-03.04.2015.

Schema referitoare la acordarea de ajutoare de stat pentru achiziționarea 

de active, valabilă în perioada 2014-2020 

- sesiunea de înregistrare a cererilor cu depunere continua începând cu 

data de 14.11.2014

Ministerul Finanţelor Publice
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H.G. nr. 332/2014

- Vizează susținerea realizării de
investiții de minimum 44 mil. lei
(aproximativ 10 mil. euro)

- Costurile eligibile:
- realizarea de construcții noi;
- închirierea de construcții existente; 
- achiziționarea de active corporale  

și necorporale 

H.G. nr. 807/2014

- Vizează crearea a
minimum 10 noi locuri de muncă
pentru fiecare locație ca urmare a
realizării unei investiții, din care
minimum 3 locuri de muncă
pentru lucrători defavorizaţi

- Cheltuieli eligibile sunt
costurile salariale înregistrate
pe o perioadă de 2 ani consecutivi

Ministerul Finanţelor Publice



14

Obiectivul schemelor de ajutor de stat

H.G. 332/2014H.G. 807/2014

Dezvoltarea regională

Realizarea de investiţii în 

active fixe de înaltă tehnologie 

pentru obţinerea de produse

cu valoare adăugată mare

Crearea de noi locuri de muncă

EFECTE

- reducerea șomajului

- reducerea decalajelor economice dintre regiuni

- redresarea economiei româneşti

Ministerul Finanţelor Publice
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Principalele elemente ale schemelor de ajutor de stat
Întreprinderile din toate sectoarele de activitate cu excepția

sectoarelor prevăzute în Anexa 1 din fiecare hotărâre şi

de Regulamentele comunitare.

Domeniul de aplicabilitate

Sume nerambursabile de la bugetul de stat în limita 

intensității maxime admise potrivit Hărţii regionale

Modalitatea de acordare
a ajutoarelor de stat

Durata schemelor
HG 807
HG 332

Bugetul schemelor

Nr. estimat de beneficiari
HG 807

HG 332

2014 - 2020  

2015 - 2023

2015 - 2025 

Total  2.700 mil. lei (echivalent 600 mil. euro)

Anual  450 mil. lei (echivalent 100 mil. euro) maxim

HG 807 150 întreprinderi

HG 332 1.700 întreprinderi/35.000 de noi angajări

plata ajutorului de stat aprobat

emitere acorduri pentru finanţare

Ministerul Finanţelor Publice
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Regiunea

Intensitatea / nivelul MAXIM al ajutorului de stat

2014 - 2017 2018 - 2020

Regiunea Bucureşti
15% raportat la 

cheltuiala eligibilă (max. 
11,25 milioane euro)

10% raportat la 
cheltuiala eligibilă

(max. 7,5 milioane 

euro)

Regiunea Vest 

Regiunea Ilfov

35% raportat la cheltuiala eligibilă

(max. 26,25 milioane euro)

Restul teritoriului 
naţional

50% raportat la cheltuiala eligibilă

(max. 37,5 milioane euro)

Intensitatea/nivelul maxim al ajutorului de stat

Ministerul Finanţelor Publice
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Cheltuieli eligibile

Ministerul Finanţelor Publice

H.G. 807 H.G. 332

realizarea de construcții noi;

închirierea de construcții existente;

achiziționarea de active corporale*

(instalații tehnice, mașini şi 

echipamente noi);

achiziționarea de active necorporale*

(brevete, licențe, know-how sau alte 

drepturi de proprietate intelectuală).

* NOI + ACHIZIŢIONATE ÎN CONDIŢII DE PIAŢĂ

• Costurile salariale înregistrate pe 
o perioadă de 2 ani consecutivi, 
aferente noilor locuri de muncă 
create ca urmare a realizării de 
investiţii. 

Costurile salariale constau în: 

*      Până la limita salariului mediu brut pe economie 

aprobat prin legea anuală a bugetului 

asigurărilor sociale de stat valabil pentru anul 

înregistrării cererii de acord pentru finanţare. 

Cuprinde inclusiv contribuţiile angajatului şi 

impozitul pe venit plătit de angajat.

Total cheltuieli salariu brut* anual +

Total contribuţii angajator aferente
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a) sunt înregistrate potrivit Legii nr. 31/1990;

b) realizează o investiţie iniţială în România în unul din domeniile de activitate
eligibile;

c) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general
consolidat;

d) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”;

e) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare
judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a
activităţii;

f) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau astfel de
decizii emise au fost executate;

g) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de
natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;

h) nu au închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european în
ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul
înregistrării cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o
perioadă de 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale, în regiunea în cauză.

Criterii de eligibilitate pentru întreprinderi – cumulativ (1)

Ministerul Finanţelor Publice
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Criteriu H.G. 807 H.G. 332

Pentru întreprinderile în activitate:

Rentabilitatea Cifrei de afaceri
a)Capitaluri proprii

> 0%  

> = 0

> = 1%  

> = 0

Pentru întreprinderile nou-înfiinţate:

a) Capital social subscris vărsat
> = 100.000 lei > = 30.000 lei 

b) NU aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior depunerii
cererii o altă întreprindere care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită
finanţare

Criterii de eligibilitate pentru întreprinderi – cumulativ (2)

Ministerul Finanţelor Publice
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Criterii de eligibilitate pentru investiţii – cumulativ

H.G. 807 H.G. 332

a) să fie considerate investiţii iniţiale, respectiv investiţii iniţiale în favoarea unei
activităţi economice noi, în cazul întreprinderilor mari din regiunea Bucureşti;

b) valoare mimimă investiţie = 44 mil. lei
(10 mil. euro);

c) să fie viabile şi să determine eficiența
economică a întreprinderii;

d) să demonstreze efectul stimulativ al
ajutorului de stat;

e) să genereze contribuţii la dezvoltarea
regională;

f) să antreneze alte investiţii conexe în
regiune.

b) să conducă la crearea, pentru
fiecare locaţie a realizării investiţiei,
a cel puţin 10 locuri de muncă
dintre care minimum 3 locuri de
muncă pentru lucrători defavorizaţi;

c) să fie viabile şi să determine
eficienţa economică a
întreprinderii.

Ministerul Finanţelor Publice
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H.G. 807 H.G. 332

Cererile de acord pentru finanţare se

depun în sesiune continuă pentru a oferi
permanent investitorilor facilitatea
finanţării;

Sesiunea este deschisă cu buget

disponibil, fiind depuse proiecte de

investiţii de aproximativ 480 mil. lei, prin

care se vor crea aproximativ 2.000 de noi

locuri de muncă.

documentele se transmit la Registratura

generală a Ministerului Finanţelor

Publice din strada Apolodor nr. 17, sector

5, Bucureşti

Înregistrarea Cererilor de acord pentru

finanţare* se realizează în sesiuni de
20 de zile lucrătoare, cu posibilitatea
prelungirii

perioada de înregistrare este

comunicată de Ministerul Finanțelor

Publice pe site-ul

http://www.mfinante.ro/

documentele se transmit prin poştă

sau servicii de curierat, cu confirmare

de primire, la Registratura generală a

Ministerului Finanţelor Publice din

strada Apolodor nr. 17, sector 5,

Bucureşti

Înregistrarea Cererilor de acord pentru finanțare

Ministerul Finanţelor Publice

http://www.mfinante.ro/
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H.G. 807 H.G. 332

Sesiune de depunere continuă în limita

bugetului anual alocat schemei;

Înregistrarea se suspendă la data la

care se constată că finanţarea solicitată

prin cererile de acord pentru finanţare

depuse atinge nivelul bugetului anual

alocat schemei;

Perioadă rezonabilă de analiză – 45* de

zile lucrătoare pentru emiterea unui

acord pentru finanţare.

prima etapă de evaluare* – max. 30 de

zile lucrătoare de la data încheierii
sesiunii de înregistrare a cererilor;

a doua etapă de evaluare** – max. 30

de zile lucrătoare de la data la care

întreaga documentaţie este

considerată completă.

*      verificarea eligibilităţii întreprinderii şi 
calcularea unui punctaj în vederea selectării 
întrerprinderilor care se încadrează în bugetul 
schemei.

**    analizarea din punct de vedere tehnico-

economic a proiectelor de investiţii propuse 

prin proiectele pre-selectate în vederea 

stabilirii viabilităţii acestora.

Procedura de acordare

Ministerul Finanţelor Publice
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Plata ajutorului de stat

Ajutorul de stat se plătește întrepinderilor 

beneficiare  trimestrial, după efectuarea 

parțială sau totală a cheltuielilor eligibile

Prima plată a ajutorului de stat este 

condiționată de crearea a minimum 10 noi 

locuri de muncăpentru aceeași locație a 

realizării investiției, dintre acestea 

minimum 3 locuri de muncă pentru

lucrători defavorizați

H.G. 807 H.G. 332

Ajutorul de stat se plăteşte întreprinderilor

beneficiare după efectuarea parţială sau totală 

a cheltuielilor eligibile

Ajutorul nu poate depăși nivelul contribuțiilor 

directe* ale proiectului la dezvoltarea regionala 

(perioada de implementare+menținere a investiției)

* impozite la bugetul general consolidat și bugetele locale

(contribuții aferente veniturilor salariale angajat+angajator,

impozit pe profit, impozit pe clădire și teren)

Ministerul Finanţelor Publice
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Menţinerea investiţiei și a locurilor de muncă 

H.G. 807 H.G. 332

5 ani de la data finalizării 
investiţiei 

Încadrarea la momentul înregistrării 
cererii de acord pentru finanţare

Întreprindere mare 5

IMM 3

Ministerul Finanţelor Publice
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Situaţia Acordurilor emise în baza celor două scheme 
de ajutor de stat

Caracteristici H.G. 807 H.G. 332

Denumire beneficiar / 
Locaţie

Bosch Rexroth / 
Blaj

CER Cleaning 
Equipment

Coindu Romania / 
Drobeta-Turnu 

Severin

Kireyest /
Iași

Domeniu Auto -
componente 
electronice

Echipamente 
curăţenie

Auto -
huse și tapițerii

Realizare a 
soft-ului la 
comandă

Valoare Investiţie (mil.lei) 146,7 96,9 38,4 0,076

Perioadă de realizare 2015 - 2016 2015 - 2016 2015 2015 - 2016

Număr noi locuri de muncă 568 313 339 19

Ajutor de stat aprobat 
(mil.lei)

73,4 37,4 7,3 0,6

Contribuţia la dezvoltarea 
regională (mil.lei)

79,3 38,6 17,9 1,3

Ministerul Finanţelor Publice
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Atenție!

neîncadrarea invesiţiei în definiţia “investiției inițiale”;

necorelarea locurilor de muncă nou-create cu activele din planul de investiții;

lipsa de fundamentare a cifrei de afaceri;

lipsa documentelor privind demonstrarea surselor de finanțare;

necorelarea informațiilor din documente cu previziunile economico-financiare;

necuantificarea efectului multiplicator;

Etc.

Ministerul Finanţelor Publice

 prevederile legale (H.G.)
 mențiunile Ghidurilor

 platforma de întrebări și răspunsuri
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Prioritizarea investiţiilor;

Complementaritatea cu celelalte programe de finanţare la nivel naţional;

Atragerea de investiţii străine + relocarea din afara spațiului UE;

Încurajarea transferului de know-how şi tehnologie modernă;

Crearea cât mai multor noi locuri de muncă sustenabile şi generatoare de
contribuţii la bugetul de stat;

Asigurarea, prin bugetul de stat, a surselor financiare corespunzătoare
plăţii ajutorului de stat aprobat, la termenele agreate;

Monitorizarea permanentă a investiţiilor finanţate.

Politica de acordare a ajutoarelor de stat pe perioada 

2014 – 2020

Ministerul Finanţelor Publice
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Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, începând cu momentul deschiderii sesiunii de 
înregistrare a cererilor, Ministerul Finanțelor Publice pune la dispoziția solicitanților, la adresa 

http://www.mfinante.ro/Ajutordestat, o platformă dedicată prin intermediul căreia pot fi adresate 
întrebări, sesizări și solicitări de clarificări.

Adresarea de întrebări, sesizări şi solicitări de clarificări 

Ministerul Finanţelor Publice
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MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

STR. APOLODOR NR. 17, SECTOR 5, BUCUREȘTI 

http://www.mfinante.ro/
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