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Obiective strategice
ale mediului de afaceri:
• o structura administrativă modernă aliniată nevoilor antreprenorilor:
Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului
• plasarea României ca ţara cu mediul antreprenorial cel mai atractiv din regiunea de sud-est a Europei;
• plasarea României în primele 20 de țări la nivel global (indicator măsurabil în rapoartele Doing
Business, locul 37 în anul 2016, şi în Global Entrepreneurship Index rankings, locul 42 în 2016);
• protejarea investitorilor români prin susținerea eforturilor acestora de investiții și promovarea
intereselor de export ale acestora;
• transferul de autoritate din partea statului spre entități de tip parteneriat public-privat;
• debirocratizarea masivă a sistemului (niciun document pe care statul îl deține nu poate fi
solicitat unui contribuabil, nicio sancţiune administrativă fără o acțiune de prevenţie);
• un sistem fiscal atractiv;
• programe de finanţare adecvate antreprenoriatului implementate în parteneriat public-privat;
• reducerea şomajului în rândul populaţiei tinere, cu vârsta până în 25 de ani, de la 24% în
prezent, la sub 10% în doi ani și la sub 5% în următorii doi.

1.

MĂSURI ADMINISTRATIVE/
INSTITUȚIONALE

I. Înfiinţarea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului care va asigura:

a) Dezvoltarea unitară a politicilor de susținere a IMM-urilor, atragerea de investiții, promovarea
exporturilor, implementarea programelor naționale de finanțare a IMM-urilor și a programelor de
ajutor de stat.
b) Înglobarea într-un singur loc a tuturor structurilor de finanţare ale antreprenoriatului:
• Fondurile naţionale pentru IMM-uri;
• Fondurile de tip ajutor de stat;
• Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii;
• Fondul Român de Contragarantare;
• Banca pentru IMM-uri/ dezvoltare;
• alte tipuri de finanţări:
• Fonduri de seed-capital pentru sprijinirea înfiinţării de noi microîntreprinderi de
către tineri;
• Fonduri de micro-granturi şi micro-credite pentru dezvoltarea antreprenoriatului;
• Fonduri cu capital de risc pentru finanţarea IMM-urilor/ start-up-urilor inovative şi
a proiectelor din industriile de vârf, alimentate cel puţin parţial din fondurile europene
şi cele de la bugetul statului.
c) Înfiinţarea şi coordonarea departamentelor/ direcţiilor:
• Romania Hub - îndrumare și asistență tehnică, oportunități de a construi și de a consolida
legăturile și rețelele în comunitatea lor, facilitarea accesului la programele de educație
antreprenorială de succes;
• Invest & Trade Romania – pentru promovarea oportunităţilor de investiţii la nivel local şi
naţional şi de export;
• Invest Diaspora – atragerea cetăţenilor români din străinătate să investească în România;
• Departament de Debirocratizare – pentru identificarea şi simplificarea sarcinilor adminstrative cu care se confruntă mediul de afaceri (raportare trimestrială asupra eliminării poverii
administrative şi a eficientizarii proceselor administrative - nicio autoritate publică să nu
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ceară informații pe care deja le deține, eliminare taxelor parafiscale mai mici de 10 lei,
eliminarea obligativităţii prezentării de certificate, eliminare timbrelor fiscale, declaraţie pe
propria răspundere în locul Formularului 088, etc.);
• Departament Test IMM - privind prevenţia și impactul actelor administrative asupra IMM-urilor;
• Departament Relaţia cu Stakeholderii;
• Departament One stop shop pentru investiţiile strategice în România.
d) Maparea investițiilor publice prin realizarea unei hărți a investițiilor publice planificate
pe o perioadă de 3-5 ani și promovarea acesteia către întreprinzători și investitori, în vederea
corelării investițiilor din fonduri publice cu cele din fonduri private. Este necesar ca investitorii să
cunoască măsurile avute în vedere de sectorul public de la nivel naţional şi local (în materie de
infrastructură de transport, apă, canalizare etc.) pentru a crește eficiența și eficacitatea propriilor
măsuri de dezvoltare economică.
e) Crearea unei platforme de big și open data:
• colectarea, prelucrarea, producerea, asigurarea calității și sistematizarea datelor privind
administrația publică în vederea îmbunătățirii deciziilor funcționarilor publici prin dezvoltarea
unor sisteme de atenționare timpurie, de predicție, de monitorizare și evaluare în timp real.
II. Transferul de autoritate din partea statului spre entități de tipul parteneriatului public-privat:
f) Înfiinţarea Organizaţiei Române pentru Turism, având ca atribuţii:
• realizarea strategiilor de promovare turistică a României;
• organizarea participării agenţilor economici din domeniul turismului la târgurile internaţionale
de profil.
g) Înfiinţarea de Agenţii Regionale de Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului,
având ca atribuţii:
• identificarea oportunităţilor de investire de la nivel local și realizarea unor proiecte de
investiții „la cheie” (de tip ready to invest);
• informare cu privire la facilităţile acordate investitorilor – un exemplu fiind schemele de
ajutor de stat instituite cu scopul de a susţine investiţii noi la nivel naţional;
• sprijin pentru investitori în vederea obținerii avizelor necesare, racordarea la utilități și
contractarea serviciilor suport necesare demarării activității;
• stabilirea de parteneriate cu instituții finanțatoare de la nivel european și internațional,
camere de comerț bilaterale, ambasadele străine din România;

04

• atragere de investiții străine cu sprijinul ambasadelor României din străinătate;
• acordarea de consultanță/ consiliere pentru companiile locale care doresc să se extindă
la nivel național și internațional;
• punerea la dispoziția investitorilor a unui pachet de informații privind mediul de afaceri
local mai consistent și mai ușor de accesat prin crearea unei baze de date comprehensive
și actualizate anual.

h) Regândirea managementului în sistem tripartit a Autorităţii Naţionale pentru Calificări,
prin cooptarea reprezentanţilor confederaţiilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel
naţional, alături de reprezentanţii Guvernului.
i) Instituirea de Autorități private de management pentru fonduri europene/ global grants.
j) Înfiinţarea de Agenţii regionale pentru industriile creative – programul România creativă:
• agenţiile au ca scop coagularea comunitaţii antreprenorilor din industriile creative la nivel
regional.
k) Reformarea și modificarea Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale și înființarea
în mod obligatoriu în cadrul administrației publice locale a unui Birou de atragere de
investiții și promovare a exportului, precum și înființarea unui Consiliu Consultativ al mediului
de afaceri.
l) Înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Ocupare pentru Tineri prin operaţionalizarea schemei
de garanţii pentru tineri.
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2.

ACCESUL LA FINANŢARE

I. Autofinanţare:

1. Aplicarea Codului Fiscal și nemodificarea acestuia pentru 4 ani:
• reducerea TVA de la 20% la 19%, începând cu 1 ianuarie 2017;
• eliminarea impozitului pe construcţiile speciale începând cu 1 ianuarie 2017;
• menţinerea cotei de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor la 1% pentru cele care
au minim 2 salariaţi, 2% pentru cele care au 1 salariat şi 3% pentru cele fără salariaţi;
• menţinerea impozitării la 1% din venit pentru firmele nou-înființate, cu cel puțin un salariat,
constituite pe o durată mai mare de 48 de luni.
2. Înfiinţarea unei bănci pentru IMM-uri/ bancă de dezvoltare:
• susţinerea creditării IMM-urilor şi a programelor speciale de finanţare a micilor întreprinzători.

II. Implementarea programelor de finanţare din fonduri europene:
a. Program de finanțare a internaționalizării afacerilor românești1;
b. Program de finanţare a clusterelor;
c. Program de finanţare România profesională;
d. Program de finanţare a industriilor creative – România creativă;
e. Program de finanţare național a internshipului – Intern Romania;
f. Program de finanţare a maeștrilor și uceniciei – Apprentice Romania;
g. Program de finanţare a Veteranilor și rudelor – Veterane Romania;
h. Program de mentorat prin managerii retrași la pensie – Senior Mentors;
i. Program global pentru atragerea de antreprenori în Romania – Make it in Romania;
j. Programul Start Up Romania – incluzând un start-up summit;
k. Programul Start Up Romania Diaspora;
l. Programul Social Entrepreneurs Romania;
m. Programul Primul Job;
n. Programul Simulated Company;
o. Operaționalizarea imediată a fondurilor de capital de risc și a fondurilor de investiții din
POC, POCU, POR;
p. Program național: un incubator/ parc industrial/ parc tehnologic în fiecare oraș reședință de județ;
q. Protejarea bugetului de stat prin preluarea pe fonduri europene a schemelor de ajutor
pentru IMM-uri de succes (SRL-D, START, etc.);
r. Programul Prima fermă: acordarea de terenuri pentru tineri în mediul rural în vederea
înfiinţării primei ferme.
1. Conform pct. 5 lit. c)
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3.

SPRIJINIREA ŞI PROMOVAREA
ANTREPRENORIATULUI

a) Romania – Start Up Nation: înfiinţarea gratuită a firmei, 1 euro capital social, 1 zi înființare,
1 e-semnatură gratuită, 1 e-sediu, 1 prim cont bancar gratuit (dacă se alege deschiderea contului la
banca pentru IMM-uri a statului), 1 grant de maxim 25.000 euro pentru întreprinzătorii debutanţi
care să acopere 90% din valoarea investiţiei, proceduri simplificate pentru viza de antreprenor,
operaţionalizarea legii business angels şi a legii privind finanţarea participativă – crowdfunding.
b) Instituirea mediatorului de credite.

c) Simplificarea implementării fondurilor structurale printr-un sistem care sa aibă drept
unic sistem de referinţă indicatorii proiectelor iar nu raportările administrative birocratice (ex: stabilirea
unui cost unic, pentru toate programele de finanțare nerambursabilă, pentru un loc de muncă
creat, pentru o firmă înfiinţată, mentorată şi finanţată).
d) Protejarea investitorilor autohtoni:
• extinderea măsurilor adoptate prin Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, privind protecţia împotriva înţelegerilor şi practicilor anticoncurenţiale
şi accelerarea plăţilor comercianţilor către toate IMM-urile furnizoare (nonfood) - din
industria uşoară, mobilă, produse chimice, etc., care va stimula creşterea producţiei industriale autohtone şi va reduce importurile;
• înființarea de centre de logistică pentru susţinerea accesului la piețe;
e) Strategic Invest Romania - Program de ajutor de stat pentru susținerea investițiilor
strategice ale antreprenorilor autohtoni, de minim 2 milione de euro, prin acordarea unei
finanţări de 50% din valoarea investiţiei, dar nu mai puţin de 1 milion de euro.
f) Înfiinţarea liceelor de antreprenoriat.
g) Crearea Fondului pentru investiţii regionale – Scale up Romania/ Entrepreneurial
region award - prin intermediului căruia să fie finanţată infrastructura antreprenorială la nivelul
comunităţilor locale (înfiinţarea a cel puţin un incubator/ parc industrial/ parc tehnologic).
h) Crearea unor programe de know-how sharing (antreprenori străini - antreprenori locali).
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i) Sprijinirea înființării clusterelor regionale specifice zonei.
j) Crearea de site-uri instituționale: entrepreneurs.gov.ro, imm.gov.ro care să cuprindă
secţiuni cu tutoriale despre: deschiderea unei afaceri, realizarea unui plan de afaceri,
finanţarea afacerii, facilităţi acordate întreprinzătorilor.
k) Eliminarea tuturor taxelor de la Registrul comerţului (înmatricularea, menţiuni, obţinerea
certificatului constatator, publicare în Monitorul Oficial, radiere societate).
l) Eliminarea taxei radio-TV pentru agenţii economici.
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4.

STIMULAREA
CREĂRII DE LOCURI DE MUNCĂ
ÎN SECTORUL PRIVAT

a) Crearea unui program pentru rezolvarea ratei ridicate a tinerilor şomeri, până în 25
de ani, care sunt în evidenţa ANOFM și nu urmează niciun program educațional:
• angajatorii care angajează tineri şomeri, aflaţi în evidenţa agenţiilor de ocupare a forţei
de muncă, până în 25 de ani, pe durată nederminată şi program complet de lucru, să
plătească în primul an, o taxă fixă de 100 lei, reprezentând contribuţii şi impozite, cu obligaţia
păstrării locului de muncă timp de 2 ani.

b) Creşterea valorii bonurilor de masă de la 9,75 lei/ zi la 20,00 lei/ zi, fără a fi impozitate la angajat şi la angajator.
c) Neimpozitarea primelor de Paşte şi de Crăciun la angajat şi la angajator, în cuantum de până la 1,5 ori din valoarea salariului minim pe economie.
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5.

IMM-URILE INOVATIVE
ŞI INTERNAŢIONALIZAREA

a) Implementarea programului Destination Romania pentru atragerea forţei de muncă cu
înaltă calificare în domeniul cercetării-dezvoltării – model Italia:
• stabilirea unei proceduri rapide de acordare a dreptului de muncă şi de şedere pentru
cetăţenii extracomunitari care deţin titlul ştiinţific de doctor şi se angajează într-o societate/
instituţie care activează în domeniul cercetării-dezvoltării;
• acordarea de beneficii fiscale pentru companiile care obţin venituri provenind din utilizarea
patentelor industriale/ drepturilor de proprietate intelectuală (reducerea cu până la 50% a
veniturilor supuse impozitării).
b) Evaluarea patrimoniului de proprietate intelectuală privind brevetele cu aplicabilitate
industrială.
c) Programe pentru sprijinirea internaţionalizării:
• participarea la târguri internaționale cu stand de ţară;
• participarea la târguri, misiuni economice, evenimente internaționale în nume propriu;
• prin lege, niciun demnitar nu poate participa la o vizită de lucru în străinatate cu accent
economic, fără o delegație de oameni de afaceri, aleși prin proceduri transparente, online;
calendarul ministrului antreprenoriatului trebuie să fie postat public.
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6.

SPRIJINIREA TURISMULUI

a) Buget de promovare multianual a României ca destinație turistică, de la minimum
10 milioane de euro pe an, pentru a putea susține campanii de promovare multianuale pe piețele țintă.

b) Facilități pentru investiții în turism - hoteluri, agrement, agenții, prin intermediul
schemelor de ajutor de stat, pentru atragerea de investiții semnificative în infrastructura turistică:
• scutirea de impozit pe profit, taxe locale reduse în primii ani de funcționare.
c) Reducerea TVA la marja agenţiei de turism de la 20% la 9%.
d) Constituirea Fondului de garantare în turism - pentru asigurarea turiştilor în cazul
insolvenţei agenţiilor de turism.
e) Stimularea incoming-ului - aducerea mai multor turiști străini în România:
• introducerea “primei de incoming”, respectiv deducerea din impozitul pe profit a unei
sume pe zi, pentru fiecare turist străin adus în România.
f) Implementarea Programului Prima Piscină - stimularea construcției de piscine acoperite
pe litoral extinde sezonul cu peste o lună și jumătate (ex.: cofinanțare cu aproximativ 30% a
proiectelor, printr-o schemă de ajutor de stat).
g) Operaţionalizarea legii voucherelor de vacanţă pentru angajaţii din sistemul public.
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7.

MĂSURI LEGISLATIVE

a) Adoptarea Legii parteneriatului public-privat, având ca obiective:
• oferirea de soluţii diverse de finanţare privată a proiectelor publice;
• reducerea costurilor pentru administraţiile centrale sau locale;
• utilizarea know-how-ului şi a managementului privat în cadrul proiectelor publice;
• eficienţă crescută în dezvoltarea proiectului;
• contribuie la absorbţia integrală a fondurilor structurale alocate.
b) Adoptarea Legii mediatorului de credite, având ca scop:
• creşterea creditării IMM-urilor;
• identificarea problemelor (juridice, economice sau birocratice) care împiedică accesul
IMM-urilor la creditare;
• oferirea de soluţii întreprinderilor (în special pentru IMM-uri) privind obţinerea de finanţări
de la bănci;
• sesizarea Guvernului în cazul apariţiei unor probleme majore referitoare la creditarea
mediului de afaceri.
c) Adoptarea Legii holding-ului, având ca scop:
• reglementerea regimului juridic de organizare și funcționare a grupurilor de societăţi (holding);
• stabilirea cadrului general al relaţiilor economice, financiare şi juridice dintre filiale şi grupul societar.
d) Adoptarea Legii fondului de formare profesională a angajaților, care va reglementa:
• finanţarea fondului, prin intermediul unei cote din cadrul contribuţiilor deja plătite de angajatori şi angajaţii la fondul de şomaj, pentru asigurarea formării profesionale;
• modalitatea de constituire a unui organism asociativ pentru gestionarea fondului şi procedurile de finanţare a formării profesionale.
e) Finalizarea noii Legi a turismului, care să organizeze domeniul, să stabilească mecanismele de finanțare publice și private pentru turism și destinații, implicarea mediului de afaceri și profesionalizarea administrației pentru turism.
f) Adoptarea Legii prevenţiei: nicio sanctiune administrativă fără o acţiune de prevenţie.
g) Adoptarea Legii debirocratizării: unui întreprinzător să nu îi fie cerut niciun document
pe care deja îl deţine o altă autoritate a statului.
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