
100  
PARCURI INDUSTRIALE PENTRU  

DEZVOLTARE



REZULTATE

Indicatori octombrie 2021 Total

Număr parcuri industriale existente 100

Suprafaţa totală a parcurilor industriale  3.383 ha

Număr operatori economici în parcurile 
industriale 1.518

Număr salariați 76.197 



DE CE PARCURI INDUSTRIALE?

• BENEFICII PENTRU REZIDENȚI 

• BENEFICII PENTRU SOCIETATEA ADMINISTRATOR 

• BENEFICII PENTRU COMUNITATEA LOCALĂ



FACILITĂȚI FISCALE

✓ scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul 
agricol a terenului aferent parcului industrial; 

✓ scutire de la plata impozitului/taxei pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial; 

✓ scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura 
parcului industrial; 

✓ scutiri, numai cu acordul autorităţilor publice locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de 
construire şi/sau autorizaţii de desfiinţare de construcţii pentru terenurile şi clădirile din infrastructura 
parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial; 

✓ alte facilităţi ce pot fi acordate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale.



 
FACILITĂȚILE FISCALE REPREZINTĂ AJUTOR DE STAT 

➢  AJUTOR DE MINIMIS 

➢  AJUTOR DE STAT REGIONAL



AJUTOR DE MINIMIS

➢valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe o perioadă 
de 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal 
în curs) nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 
euro în cazul solicitanţilor care efectuează transport de mărfuri 
în contul terţilor sau contra cost), indiferent de sursa de 
finanţare;  

➢TERMEN: 31 decembrie 2023. 



AJUTOR DE STAT REGIONAL

SE ACORDĂ: 

✓  ÎN LIMITA INTENSITĂȚII MAXIM ADMISE 

✓  NUMAI PENTRU INVESTIȚII INIȚIALE 

✓  DACĂ EXISTĂ EFECT STIMULATIV 

NU SE ACORDĂ: 

•  Investiţiei iniţiale cu costuri eligibile care depăşesc 50 de milioane euro, echivalent în 
lei, calculată la tarifele şi cursul de schimb de la data acordării ajutorului.



PROIECT

Intensitatea maximă admisă a ajutorului de stat pentru investiții inițiale în scopul dezvoltării regionale, ce poate fi acordat în România 
întreprinderilor mari, astfel cum sunt definite în reglementările din domeniul ajutorului de stat, se stabilește după cum urmează: 

➢ 50% în cazul regiunilor de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia; 

➢ 40% în cazul regiunilor de dezvoltare  Nord-Vest și Centru; 

➢ 30% în cazul regiunii de dezvoltare Vest; 

➢ 35% pentru următoarele localități din județul Ilfov: Periș, Nuci, Grădiștea, Dărăști - Ilfov, Moara Vlăsiei, Gruiu, Petrăchioaia, Dascălu, 1 
Decembrie, Cornetu, Ciolpani, Berceni, Vidra, Copăceni, Snagov, Cernica, Domnești, Corbeanca, Balotești, Bragadiru, Jilava, Glina, 
Pantelimon, Ciorogârla, Chitila, Dobroești, Buftea. 
 
 
 



IMPORTANT

!ESTE NECESAR CA FIECARE ÎNTREPRINDERE, INCLUSIV SOCIETATEA DE 
ADMINISTRARE  CARE  ARE CALITATEA DE CONTRIBUABIL, SĂ OBȚINĂ AVIZ DE 
PRINCIPIU ELIBERAT DE UAT.



100 ÎN 20

P – PROFESIONALISM  

   A - AMBIȚIA PENTRU SUCCES 

   R – RĂSPUNS LA CERINȚE 

   C - CURAJ 

   U – UNITATE PRIN APITISIAR 

   R - RESPONSABILITATE 

   I  - INVENTIVITATE


