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Despre publicație

Scopul ghidului: 

• de a promova România drept o posibilă destinaţie pentru investiţiile
străine

• de a prezenta cele mai importante informaţii necesare deschiderii unei
afaceri în România, fiind un ghid ce prezintă transparent informațiile.

• pentru a promova serviciile cu care un expert contabil poate veni în
întâmpinarea nevoilor unui investitor.

Ce reprezintă?

• un instrument prin care CECCAR familiarizează investitorii cu contextul
economic intern şi cu ceea ce poate oferi România investitorilor străini.

• pezintă informaţii despre evoluţia indicatorilor macroeconomici,
legislația fiscală și contabil și paşii pentru deschiderea unei afaceri sau
legislaţia muncii.



România – o destinaţie cu potenţial pentru investitori 

❑ Contextul geografic

❑ Rolul în regiune

❑ Calitatea de stat membru

❑Organizarea politică

❑ Context macroeconomic 

❑ Infrastructura

❑ Sistemul financiar



Regiunile de dezvoltare din cadrul României (NUTS-II)



Distribuția PIB pe regiuni de dezvoltare în 

anul 2018

Regiunea
Valoarea PIB (miliarde 

lei)

Ponderea în PIB 

național (%)

București-Ilfov 251.35 26.62%

Sud-Muntenia 116.54 12.34%

Nord-Vest 111.55 11.81%

Centru 108.23 11.46%

Sud-Est 99.09 10.49%

Nord-Est 95.97 10.16%

Vest 90.56 9.59%

Sud-Vest Oltenia 70.34 7.45%

Total 944.22 100.00%



Sistemul financiar

• Sectorul bancar
– Sistemul bancar românesc prezintă o rentabilitate și o lichiditate foarte bune, care

i-au permis să absoarbă, de-a lungul timpului, diferitele șocuri economice.

• Piața asigurărilor
– Piața asigurărilor este reglementată de Autoritatea de Supraveghere Financiară

(ASF). Piața de asigurări din România a înregistrat în ultimii ani o activitate
semnificativă de fuziuni și achiziții, cu toți actorii mari din regiune având o prezență
locală.

• Piața pensiilor private
– Participarea la un fond de pensii facultative este deschisă tuturor celor care obțin

venituri – de la angajați la cei care desfășoară activități independente.

• Piața de capital
– Cea mai importantă bursă din România este Bursa de Valori București (BVB).

Aceasta a fost înființată inițial în anul 1864, a fost restabilită în aprilie 1995.

• Schimbul valutar
– România nu limitează conversia sau transferul de fonduri asociate investițiilor

directe. Toate profiturile realizate de investitorii străini în România pot fi convertite
în altă monedă și transferate în străinătate la cursul de schimb al pieței după plata
impozitelor.



Investițiile străine în România 

❑ Consultanță pentru investitori

❑ Legislație specifică

❑Oportunități de creștere economică

❑Oportunități de business 

❑ Fonduri europene



Costul orar al forței de muncă în anul 2018

Statul membru

Costul orar al 

forței de muncă 

(euro)

Statul 

membru

Costul orar al 

forței de muncă 

(euro)

Danemarca 43.4 Cipru 16.3

Belgia 40.4 Grecia 14.8

Suedia 39.1 Portugalia 14.4

Luxemburg 38.4 Malta 14.1

Franța 36.7 Estonia 11.9

Olanda 35.5 Cehia 11.5

Germania 34.8 Slovacia 11.3

Austria 34.8 Croația 10.8

Finlanda 33.4 Polonia 9.6

Irlanda 31.6 Ungaria 9.3

Italia 28.8 Letonia 8.3

Regatul Unit 26.2 Lituania 8.2

Spania 21.6 România 6.4

Slovenia 17.3 Bulgaria 5.0



Creșterea economică în UE în anul 2018 (%)



Fonduri Europene

• Programul Operațional de Competitivitate (1,33 miliarde de euro din Fondul european de
dezvoltare regională): se concentrează pe consolidarea cercetării, dezvoltării și inovării (CDI),
sprijinirea competitivității economice și dezvoltarea afacerilor, precum și îmbunătățirea
accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor și pentru o economie digitală
competitivă.

• Programul Operațional pentru Capitalul Uman (4,22 miliarde de euro din Fondul social
european): reprezintă o sursă importantă de investiții în ocuparea forței de muncă, educație
și incluziune socială, cu accent pe tineret, integrarea romilor și populația rurală.

• Programul Operațional Major de Infrastructură (9,41 miliarde de euro din Fondul
european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune): se adresează dezvoltării
domeniului infrastructurii de transport, al transportului urban durabil, al mediului, al energiei
și al prevenirii riscurilor.

• Programul Operațional Regional (6,7 miliarde de euro din Fondul european de dezvoltare
regională): urmărește promovarea unei dezvoltări inteligente durabile și favorabile incluziunii
în toate regiunile din România.

• Programul Operațional Capacitate Administrativă (0,55 miliarde de euro din Fondul
social european): are ca obiectiv îmbunătățirea eficienței, transparenței și accesibilității
administrației publice și sistemului judiciar al României.

• Programul Operațional de Asistență Tehnică (0,21 miliarde de euro din Fondul european
de dezvoltare regională): acordă sprijin pentru gestionarea fondurilor structurale și de
investiții europene.



Constituirea unei afaceri în România

❑ Legea societăților comerciale

❑ Forme de organizare a afacerilor 

❑ Sucursale și filiale ale societăților străine

❑ Înființarea unei afaceri. Formalități. Facilitati şi subvenţii



Forme de organizare a afacerilor 

• Tipuri de societăți:

– în nume colectiv; 

– în comandită simplă; 

– pe acțiuni; 

– în comandită pe acțiuni; și 

– cu răspundere limitată.

• Cel mai des întâlnite forme de organizare sunt societățile cu
răspundere limitată și cele pe acțiuni.



Reglementări specifice pieței muncii

❑ Legislație specifică. Codul muncii

❑ Tipuri de contracte

❑ Condiţii de muncă şi alte standarde

❑ Drepturile şi obligaţiile angajaţilor şi angajatorilor

❑ Statutul lucrătorilor nerezidenți

❑ Protecţia proprietăţii intelectuale şi industriale

❑ Contribuții sociale



Piața muncii și legislația specifică

• Contractul individual de muncă 
• Contractul individual de muncă cu timp parțial
• Contractul de muncă temporară cu un agent de muncă temporară
• Contractul de ucenicie la locul de muncă
• Contractul de internship

• Contractul de mandat
• Contractul de comision
• Contractul de agenție

• Permisul de muncă
– În cazul altor cetățeni, membri ai altor state, munca în România poate fi prestată

doar prin dobândirea autorizației de muncă, ulterior fiind necesară și obținerea
unei vize de lungă ședere pentru muncă și a unui permis de ședere.



Contabilitate şi finanţe

❑ Legea contabilităţii

❑ CECCAR şi rolul expertului contabil şi al contabilului 
autorizat

❑ Raportări contabile anuale şi alte obligaţii declarative

❑ Cerințe privind auditul statutar

❑ Sistemul bancar din România

❑ Instituţii bancare şi operaţiunile desfăşurate 



CECCAR și rolul expertului contabil și al contabilului autorizat

• Profesia contabilă este reglementată prin Ordonanța Guvernului
nr. 65/1994

• Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
este organismul care gestionează profesia contabilă din țara
noastră.

• CECCAR este singura autoritate competentă care organizează și
monitorizează activitatea experților contabili și a contabililor
autorizați, precum și a societăților de expertiză contabilă și de
contabilitate.



Fiscalitatea în România

❑ Principalele impozite și taxe în România

❑ Impozitarea societăților comerciale

❑ Impozitarea veniturilor persoanelor fizice

❑ Impozitul pe venitul nerezidenților

❑ Impozitul pe dividende

❑ TVA

❑ Alte reglementări cu impact fiscal



Impozitarea societăților

Cota standard de impozitare a societăților (Impozitul pe profit) 16%

Impozitarea societăților cu venituri < 1.000.000 euro 1%, 3% din venituri

Impozitarea cluburilor sau cazinourilor Maximul dintre 16% din profit și 5% din 

venituri

Impozitarea jocurilor de noroc 16% din profit + 2% din totalul taxelor de 

participare încasate (3% în cazul 

videoloteriei)

Impozitarea instituțiilor de credit 16% din profit + cel puțin 0,1% din activele 

financiare

Impozitarea reprezentanțelor 18.000 lei

Impozitarea persoanelor

Cota standard de impozitare 10%

Contribuția de asigurări sociale (CAS) 25%

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) 10%

Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) 2,25%

Cota de impozitare pentru tranzacții imobiliare 0% dacă valoarea proprietății < 450.000 lei 

3% dacă valoarea proprietății > 450.000 lei

Impozitarea nerezidenților

Cota standard de impozitare 16%

Cota standard pentru dividendele primite de un nerezident 

(Trebuie avute în vedere convențiile de evitare a dublei impuneri)

5%

Cota standard pentru dobânzile primite de un nerezident

(Trebuie avute în vedere convențiile de evitare a dublei impuneri)

16%

Cota standard pentru redevențele primite de un nerezident 

(Trebuie avute în vedere convențiile de evitare a dublei impuneri)

16%

Taxa pe valoarea adăugată

Cota standard 19%

Cote reduse 9%, 5%



❑ Alte informaţii utile


