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  La Parlamentul European, Comisia pentru industrii, cercetare şi energie este sesizată pentru 

raport. Sunt solicitate avize de la Comisia pentru buget, Comisia pentru afaceri economice şi 

bugetare, Comisia pentru muncă şi afaceri sociale, Comisia pentru piaţa internă şi protecţia 

consumatorului, Comisia pentru dezvoltarea regională şi Comisia juridică 

 La Consiliul UE:,,Competitivitate - Piaţă internă, industrie, cercetare şi spaţiu”s-a discutat 

comunicarea  în perioada 20 - 21.02.2017 la Bruxelles 

 Comisia va susţine, în cadrul grupului la nivel înalt al Consiliului Competitivitate, o evaluare 

inter partes a tuturor normelor şi practicilor statelor membre cu privire la întreprinderile nou-

înfiinţate şi la întreprinderile în curs de extindere 

 

I. Context 

Comisia Europeană a legat dezvoltarea spaţiului referitor la IMM-uri de reglementarea 

inteligentă, accesul la finanţare, piaţa unică, cercetare şi competitivitate prin promovarea următoarelor 

documente: 

 Comunicarea Comisiei „Small Business Act” (SBA) - COM(2008)394 s-a inspirat din Carta 

europeană pentru întreprinderile mici şi a promovat principiul ,,thinking small first” („a gândi mai 

întâi la scară mică”), fiind primul cadru cuprinzător de politici pentru IMM-uri al UE şi al statelor 

membre ale acesteia. 

 Comunicarea Comisiei ,,Către clustere de talie mondiala în Uniunea Europeana  - 

implementarea strategiei bazata pe inovare” COM(2008)652  - este subliniat rolul clusterelor de 

motor al dezvoltării economice, statele membre fiind încurajate să sprijine integrarea IMM-urilor în 

clustere prin implementarea recomandărilor făcute în Small Business Act şi să asigure efecte sinergice 

şi complementarităţi ale diverselor politicii, programe şi iniţiative în domeniul sprijinirii dezvoltării 

clusterelor. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52008DC0394
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0652:FIN:en:PDF
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 ,,Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare” în domeniul ajutoarelor de stat – 

(GBER) (2008) a creat cadrul general prin care IMM-urile au putut  primi un ajutor pentru investiţii de 

până la 7,5 milioane euro pentru un anumit proiect,  fără a fi necesar să notifice Comisia. 

 Comunicarea Comisiei „Către un Act privind piaţa unică - Pentru o economie socială de piaţă 

cu grad ridicat de competitivitate” (COM(2010)608), ,,Actul privind piaţa unică II” 

(COM(2012)0573) şi SBA s-au axat pe îmbunătăţirea condiţiilor-cadru pentru întreprinderi pe piaţa 

unică şi introducerea unor derogări privind concurenţa, impozitarea şi dreptul societăţilor comerciale. 

 Comunicarea Comisiei „Un plan de acţiune pentru îmbunătăţirea accesului la finanţare al 

IMM-urilor” [COM(2011)870] a propus facilitarea accesului IMM-urilor la pieţele de capital de risc, 

precum şi soluţii pentru eliminarea obstacolelor fiscale din calea investiţiilor transfrontaliere de capital 

de risc.  

 Programul pentru competitivitatea întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii 

(COSME) [COM(2011)0834] a prevăzut un buget de 2,3 miliarde euro, cu aplicabilitate anuală pentru 

39.000 de întreprinderi, care să creeze sau să păstreze 29.500 de locuri de muncă şi să lanseze 900 de 

noi produse, servicii sau procese comerciale. 

 Programul Orizont 2020 (2014-2020) urmăreşte crearea unui mediu de sprijin al activităţilor de 

cercetare şi inovare ale IMM-urilor.  
Notă! În 2017 are loc evaluarea ex ante a impactului viitorului program-cadru pentru cercetare pe baza 

rezultatelor obţinute de programul actual. 

 Au fost dezvoltate servicii de sprijin general pentru IMM-uri ( ex. „Reţeaua întreprinderilor 

europene”, „SOLVIT” ş.a.) şi servicii de sprijin pentru inovare şi cercetare ( ex. „Serviciul de 

asistenţă pentru drepturi de proprietate intelectuală”, „Reţele de inovare” şa.) 

 Comunicarea ,,Comerţ pentru toţi - Către o politică comercială şi de investiţii mai 

responsabilă” [COM (2015)475] evidenţiază caracterul transfrontalier al IMM-urilor, prin faptul că 

peste 600.000 de IMM-uri exportă direct mărfuri în afara UE, reprezentând o treime din exporturile 

UE. Comunicarea atrage atenţia că IMM-urile suportă mai greu costul intrării pe o piaţă nouă decât 

întreprinderile mari. IMM-urile dispun de mai puţine resurse pe care să le poată aloca 

internaţionalizării, pătrunderii pe noi pieţe, depăşirii barierelor din calea comerţului şi a investiţiilor şi 

conformării la reglementările în vigoare. Comunicarea propune eliminarea barierelor prin intermediul 

acordurilor comerciale pentru a fi aduse să beneficii, mai ales IMM-urilor. 

 Concluziile consultării publice desfăşurate în 2016 au identificat că: (1) întreprinderile nou-

înfiinţate se confruntă cu multe obstacole administrative şi de reglementare, în special la nivel 

transfrontalier; (2) atât pentru întreprinderile nou-înfiinţate, cât şi pentru întreprinderile în curs de 

extindere, există prea puţine oportunităţi de a găsi şi de a colabora cu potenţiali parteneri de 

finanţare, de afaceri şi din rândul autorităţilor locale; (3) accesarea finanţării este unul dintre cele mai 

mari obstacole în calea extinderii. 

 Recentul Manifest „Scale-up Europe” arată că întreprinderile nou-înfiinţate sunt pregătite să se 

implice într-un parteneriat cu autorităţile naţionale, regionale şi locale. 

 Iniţiativele curente privind eliminarea obstacolelor din calea dezvoltării, cu impact asupra 

IMM-urilor, între care se numără: activitatea privind economia colaborativă, iniţiativele în curs privind 

îmbunătăţirea în continuare a prestării de servicii în cadrul pieţei unice şi a e-guvernării sau priorităţile 

de standardizare a TIC, Programul privind o reglementare adecvată şi funcţională (REFIT) vizează 

eliminarea birocraţiei şi scăderea costurilor, fără a compromite obiectivele de politică şi standardele 

înalte ale UE, Comunicarea „Crearea, pentru UE, a unui sistem de impozitare a societăţilor echitabil, 

competitiv şi stabil”[COM(2016)682] are în vedere problematica întreprinderilor nou-înfiinţate privind 

impozitarea şi sarcina de a respecta 28 de regimuri fiscale diferite:  
Nota 1! Conform Comunicării, IMM-urile ,,cheltuiesc aproximativ 30 % din cheltuielile legate de impozitare 

pentru costuri de asigurare a conformităţii, şi chiar mai mult dacă se extind la nivel transfrontalier”.  
Nota 2! Propunerea face parte dintr-un context vast care priveşte modernizarea şi simplificarea cadrului 

legislativ al Uniunii Europene. Astfel, propunerile recente care se înscriu în această tendinţă şi care vor avea efecte 

pozitive şi asupra INM-urilor, după estimările Comisiei sunt: Planul de acţiune adoptat la 6 aprilie 2016 privind sistemul 

taxei pe valoarea adăugată (TVA) şi propunerile referitoare la relansarea bazei fiscale consolidate comună a societăţilor 

(CCCTB) - COM(2016)683, COM(2016)685, COM(2016)686, COM(2016)687. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32008R0800
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0608:FIN:en:PDF
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act2_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0870:FIN:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0834:FIN:RO:PDF
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_RO_KI0213413RON.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52015DC0497
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8723&lang=ro
http://scaleupeuropemanifesto.eu/
http://ec.europa.eu/growth/single-market/strategy/collaborative-economy_ro
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8852&lang=ro
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8852&lang=ro
http://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-burdens-and-simplifying-law/refit-platform_en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2016:0682:FIN:RO:PDF
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_148_ro.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2016:0683:FIN:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2016:0685:FIN:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2016:0686:FIN:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2016:0687:FIN:RO:PDF
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II. Prezentarea propunerii 

 

Comunicarea propune o abordare coordonată la nivelul politicilor UE, împreună cu toate  

instituţiile administraţiei publice din statele membre, cu regiuni, oraşe şi cu toate părţile interesate, 

inclusiv cu întreprinderile nou-înfiinţate şi cu întreprinderile în curs de extindere. Documentul propune 

o serie de iniţiative, structurate pe trei niveluri: (1) eliminarea obstacolelor, (2) deficitul de parteneri 

şi de oportunităţi (3) dificultăţile privind finanţarea.  

1. Prin eliminarea obstacolelor trebuie să se înţeleagă înlăturarea sarcinilor inutile, respectiv a 

normelor şi a formalităţilor administrative şi de reglementare, precum şi oferirea asistenţei necesare 

pentru depăşirea obstacolelor inevitabile.  

 Există un grup de experţi din statele membre pentru întreprinderile nou-înfiinţate, susţinut de 

mecanismul de sprijin al politicilor prevăzut în programul Orizont 2020, prin care fiecare stat membru 

poate solicita recomandări privind modalitatea de îmbunătăţire a cadrului de afaceri pentru astfel de 

societăţi. 

 În cadrul Observatorului european al clusterelor
1
 şi al mutaţiilor industriale restructurat, 

Comisia va colecta sistematic informaţii privind întreprinderile nou-înfiinţate şi întreprinderile în curs 

de extindere, va efectua analize detaliate şi va furniza feedback statelor membre, pentru a le ajuta să îşi 

îmbunătăţească procesul de elaborare a politicilor şi să optimizeze instrumentele de punere în aplicare.  

 Se propune un instrument legislativ în domeniul dreptului societăţilor comerciale şi al 

legislaţiei în materie de insolvenţă care:  

 va garanta un mecanism de avertizare timpurie şi disponibilitatea în statele membre a unor cadre 

de restructurare pentru a restabili viabilitatea şi pentru a evita insolvenţa, în special pentru IMM-uri; 

  va prevedea un regim al celei de a doua şanse pentru antreprenorii individuali oneşti 

supraîndatoraţi, prin descărcarea acestora de datorii; 

   va îmbunătăţi eficienţa procedurilor de restructurare, de insolvenţă şi de descărcare de datorii.  

 Reţeaua întreprinderilor europene va oferi consiliere suplimentară cu privire la noile 

oportunităţi de finanţare, la încheierea de parteneriate şi la modalităţile de accesare a achiziţiilor 

publice transfrontaliere, la măsurile subsecvente iniţiativei „Startup Europe” sau cu privire la accesul 

IMM-urilor la centrele de inovare digitală şi la liniile de producţie pilot în temeiul programului 

Orizont 2020. 

2. Pentru crearea de noi oportunităţi, Comisia recurge la o serie de politici distincte, pentru a atinge 

un obiectiv comun. Seria de acţiuni vizate este compartimentată în funcţie de trei criterii care 

conturează şi sfera de implicare a acestora: 

 Sprijin asistat pentru identificarea unor parteneri potriviţi - investitori, parteneri comerciali, 

universităţi, centre de cercetare: 

  corelarea investitorilor, corporaţiilor şi antreprenorilor, precum şi crearea de reţele ale 

factorilor de decizie regionali; 

 crearea de oportunităţi pentru întreprinderile în curs de extindere prin intermediul 

platformelor tematice de specializare inteligentă existente; 

 Accesarea de oportunităţi comerciale/ contracte de achiziţii publice: 

 îmbunătăţirea participării întreprinderilor nou-înfiinţate/în curs de extindere inovatoare 

prin acordarea unui sprijin consolidat autorităţilor contractante pentru utilizarea oportunităţilor 

de pe piaţă şi a instrumentelor modernizate de achiziţii publice; 

 lansarea produselor inovatoare ca urmare a unor consultări preliminare ale pieţei şi 

încheierii unor  parteneriate;  

Notă! În 2014, UE a adoptat un nou cadru privind achiziţiile publice, care permite 

întreprinderilor nou-înfiinţate să aibă acces la achiziţii publice. Cu toate acestea, se pare că 

                                                 
1
 Conform H.G. 918/2006 pentru aprobarea Programului de stimulare a cercetării, dezvoltării şi inovării – IMPACT 

clusterele sunt „grupări între executanţi, utilizatori şi/sau beneficiari, pentru implementarea de bune practici din UE în 

vederea creşterii competitivităţii operatorilor economici”. 

http://www.nbank.de/medien/nb-media/Downloads/European-Innovators/The-Start-up-and-Scale-up-Initiative_general-without-SWD.pdf
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autorităţile contractante naţionale sau regionale/locale nu sunt încă suficient de conştiente de aceste 

posibilităţi.  

  Recrutarea de angajaţi care deţin competenţele potrivite, inclusiv din afara UE: 

 cooperarea între educaţie, ocuparea forţei de muncă, industrie se realizează prin două 

cadre pentru îmbunătăţirea predării şi evaluării competenţelor: Cadrul european pentru 

antreprenoriat (EntrComp) şi Cadrul pentru competenţe digitale (DigComp), care trebuie 

promovate la nivel naţional.  

 promovarea profesionalismului în domeniul TIC – Cadrul european privind 

competenţele informatice destinat specialiştilor din domeniul TIC reprezintă acum un standard.  

3. Eliminarea accesului îngreunat la finanţare  

 sporirea coerenţei şi transparenţei în ceea ce priveşte iniţiativele de finanţare 
Notă! Comisia abordează aceste probleme în cadrul mai multor politici: s-a propus creşterea bugetului pentru 

FEIS şi COSME, consolidând instrumentele financiare existente şi mobilizând finanţarea suplimentară pentru IMM-urile 

aflate în fazele de demarare şi de extindere; s-a propus un pachet de măsuri pentru a sprijini capitalul de risc şi finanţarea 

cu capital de risc în UE;  se  analizează potenţiala valoare adăugată a unor stimulente suplimentare pentru capitalul de 

risc, monitorizezarea regimurilor/stimulentelor fiscale pentru investiţii în întreprinderi nou-înfiinţate/întreprinderi în curs 

de extindere ş.a. 

 

III. Poziţiile ale altor instituţii ale UE 

 

- Parlamentul European 

 Rezoluţia Parlamentului European referitoare la o politică industrială pentru era globalizării” – 

(2010/2095(INI) (martie 2011) a reiterat sprijinirea aplicării SBA pentru reducerea sarcinilor 

administrative impuse IMM-urilor, un acces mai bun la finanţare şi actualizarea definiţiei IMM-urilor, 

pentru a se asigura o mai mare flexibilitate în sectoare industriale specifice. 

 Rezoluţia Parlamentului European referitoare la revizuirea „Small Business Act” (mai 2011) a 

propus  adoptarea unui statut al societăţii private europene şi a atenţionat statele membre cu privire la 

riscul suprareglementării, care se traduce printr-o depăşire a cerinţelor legislaţiei UE la transpunerea 

directivelor europene în dreptul intern. 

 Rezoluţia PE referitoare la politica comunitară în materie de inovare într-o lume în schimbare 

(2010) (2009/2227(INI)) a evidenţiat nevoia de a crea condiţii pentru o mai bună disponibilitate a 

capitalului de risc pentru IMM-uri şi a solicitat dezvoltarea unor instrumente de finanţare a IMM-

urilor, (microcreditele, capitalul de risc). 

 Rezoluţia PE  referitoare la întreprinderile mici şi mijlocii - competitivitate şi oportunităţi de 

afaceri (2012) (2012/2042(INI)) propune reducerea sarcinilor administrative, sprijinirea 

competitivităţii şi a creării de noi locuri de muncă, înfiinţarea întreprinderilor noi şi accesul la 

informaţie şi la finanţare. 

 Rezoluţia PE referitoare la reindustrializarea Europei în vederea promovării competitivităţii şi 

a durabilităţii (2014) (2013/2006(INI)) subliniază importanţa IMM-urilor în economia UE şi solicită 

sprijin şi asistenţă specifice pentru IMM-uri. 

 Rezoluţia PE  referitoare la revizuirea orientărilor Comisiei privind evaluările de impact şi 

rolul testului privind IMM-urile (2014) (2014/2967(RSP)) reiterează necesitatea menţinerii testului 

IMM-urilor, pentru a se evita ca acestea să fie afectate în mod disproporţionat de iniţiativele Comisiei 

sau să fie dezavantajate în comparaţie cu întreprinderile mari. 

 Rezoluţia PE referitoare la accesul la finanţare al IMM-urilor şi creşterea diversităţii finanţării 

IMM-urilor în cadrul uniunii pieţelor de capital (2016) (2016/2032(INI)) încurajează IMM-urile să 

considere întreaga UE drept piaţa lor internă şi să utilizeze potenţialul pieţei unice pentru nevoile lor 

de finanţare şi invită Comisia şi statele membre să promoveze o abordare globală privind difuzarea de 

informaţii în legătură cu toate posibilităţile de finanţare ale UE. 

 

- Comitetul Economic şi Social European 

http://www.ecompetences.eu/
http://www.ecompetences.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0581&from=ro
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0093+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2010/2095(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-0286+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0209+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2009/2227(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0387+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0387+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2012/2042(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0032&language=RO&ring=A7-2013-0464
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0032&language=RO&ring=A7-2013-0464
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2013/2006(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2014-0069&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2014-0069&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2014/2967(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0358+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0358+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2032(INI)
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 Avizul CESE ECO/403 pe tema ,,Promoting innovative and high growth firms”atrage atenţia 

asupra faptului că fragmentarea pieţelor europene de ocupare a forţei de muncă împiedică 

transformarea start-up-urilor în IMM-uri; facilitarea mobilităţii forţei de muncă în UE duce la 

atragerea magnetică a unei forţe de muncă înalt calificate din ţări terţe, dar duce şi la crearea unui cerc 

vicios.  

- Avizul CESE (2016/C 071/03) pe tema „Implicarea universităţilor în modelarea Europei” 

încurajează Comisia să elimine orice constrângeri juridice pentru schimburile de experienţă dintre  

studenţi şi  tinerii antreprenori, prin crearea unui program Erasmus pentru tinerii antreprenori. 

 

- Comitetul Regiunilor 

- Avizul ECON-VI/009 pe tema ,, A more responsible trade and investment policy” susţine 

dezvoltarea comerţului, dar recomandă introducerea unor instrumente care să asigure beneficii egale 

pentru toate regiunile UE, în special un rol mai important pentru IMM-uri; acestea ar trebui incluse în 

negocierile comerciale şi ar trebui asigurată o mai mare transparenţă a negocierilor acordurilor 

comerciale, precum şi o sinergie crescută între standarde şi reglementări comerciale. 

 

IV. Situaţia din România 

 

- Conceptul de cluster se axează pe de o parte, pe sectoare şi industrii cu potenţial economic (de 

exemplu, agricultura, industria textilă, construcţiile, turismul, industria forestieră, industria auto) şi, pe 

de altă parte, pe faptul că IMM-urile doresc să se internaţionalizeze.  

- Printre motivele pentru care oamenilor de afaceri le este imposibil să planifice şi să previzioneze 

investiţiile se numără faptul că nu există o strategie clară pentru România privind clusterele, faptul că 

sistemul educaţional nu este adaptat cerinţelor pieţei, forţa de muncă a migrat în ultimii 10 ani, mai 

ales din segmentul de vârstă 18-35 de ani, infrastructura este subdezvoltată, comunicarea între 

partenerii potenţiali într-un cluster este rară sau inexistentă, universităţile au o imagine proastă în ochii 

publicului, nu există o strategie coerentă cu subiecte şi priorităţi clare, lipseşte cooperarea între 

membrii aglomerărilor industriale ş.a.  

- Şansele în formarea clusterelor provin din partea UE, care impune statelor membre să transfere 

politicile şi măsurile cu privire la clustere în programele naţionale, să îmbunătăţească condiţiile pentru 

mediul de afaceri.  

- Strategiile Mării Negre şi Dunării aduc oportunităţi pentru proiecte transfrontaliere şi de dezvoltare 

economică, implementarea de programe pentru dezvoltarea regională, cresc interesul companiilor 

multinaţionale pentru deschiderea de filiale şi unităţi de cercetare în cadrul universităţilor. 

 

 Legislaţie recentă în domeniu: 

 

- O.U.G. nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
2
 acordă prin 

programul ,,Start-up Nation - România” ajutor de minimis în sumă maximă de 200.000 lei pentru un 

beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui număr maxim estimat de 

10.000 de întreprinderi mici şi mijlocii. 

- Prin HG 23/2017 s-a înfiinţat Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, care se 

adresează mediului de afaceri din România. 

- Potrivit Legii nr. 102/2016
3
, incubatorul de afaceri este o structură de sprijin a afacerilor, ce are 

scopul de a ajuta la dezvoltarea firmelor membre în perioada de început, prin asigurarea unor facilităţi 

comune şi a suportului managerial necesar. Incubatorul de afaceri are ca scop crearea unui mediu 

favorabil, sustenabil pentru întreprinderile mici şi mijlocii nou-înfiinţate, stimulându-le potenţialul de 

dezvoltare şi de viabilitate. 

                                                 
2
 Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2017. 

3
 Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 23 mai 2016. 

https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2016-00899-00-02-ac-tra-en.docx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015IE2595&from=EN
https://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/cor-2015-06626-00-01-ac-tra-en.docx
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- Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România a lansat Carta Albă a 

IMM-urilor din România 2016. 

 

V. Acţiuni viitoare ale Comisiei Europene 

 

Comisia şi-a propus o serie de acţiuni în 2017. Printre acestea menţionăm:  

 crearea unui portal digital unic, care să asigure acces online simplu la informaţii privind piaţa 

unică, la proceduri electronice, la servicii de asistenţă, de consiliere şi de rezolvare a problemelor 

pentru cetăţeni şi întreprinderi, precum şi posibilitatea de a efectua online procedurile transfrontaliere
4
; 

 lansarea unui pachet de simplificare a TVA-ului special pentru IMM-uri, inclusiv pentru 

întreprinderile nou-înfiinţate; 

 asigurarea dreptului societăţilor comerciale de a facilita utilizarea tehnologiilor digitale pe toată 

durata ciclului de viaţă al unei întreprinderi, inclusiv prin actualizarea normelor privind fuziunile 

transfrontaliere şi prin completarea acestora cu norme privind divizările transfrontaliere; 

 consolidarea iniţiativei „Startup Europe”, respectiv extinderea domeniului de aplicare dincolo 

de TIC şi de sectorul întreprinderilor nou-înfiinţate în domeniul internetului, prin crearea de legături 

între ministerele naţionale şi regionale, agenţiile de inovare şi alte părţi interesate şi ecosisteme; 

 lansarea unei serii de măsuri-pilot privind corelarea întreprinderilor nou-înfiinţate, a 

întreprinderilor cu capitalizare medie şi a întreprinderilor mai mari şi va extinde programul Erasmus 

pentru tineri antreprenori la incubatoarele şi la antreprenorii de pe pieţele internaţionale; 

 consolidarea legislaţiei privind achiziţiile publice în UE; 

 extinderea activităţilor EIT pentru promovarea competenţelor în materie de antreprenoriat, 

gestionare şi inovare; 

 încurajarea statelor membre de a apela la Erasmus+ şi la instrumentul de autoevaluare 

HEInnovate; 

 modificarea programului Orizont 2020 pentru perioada 2018-2020 pentru a  deveni eligibil să 

sprijine întreprinderile nou-înfiinţate;  

 se ia în calcul crearea unui Consiliu european pentru inovare, pentru ca viitoarele programe 

să contribuie la generarea de inovaţii deschizătoare de drumuri care să poată capta şi crea noi pieţe; 

 iniţierea unei platforme paneuropene unde pot fi împărtăşite cele mai bune practici ale statelor 

membre privind finanţarea participativă, împreună cu o evaluare a deficitelor de finanţare în cadrul 

surselor alternative de finanţare, pentru a înţelege dacă este nevoie de o finanţare publică suplimentară 

sau de alte măsuri. 

 

V. Concluzii 

 

 Remarcăm absenţa normelor legislative specifice care să reglementeze materia clusterelor, la 

nivel naţional sau la nivelul Uniunii Europene, activitatea acestora fiind guvernată de legile aplicabile 

fiecărui domeniu component al clusterului. În prezent, Europa nu duce lipsă de clustere, însă o 

fragmentare constantă a pieţei, legăturile slabe dintre industrie şi cercetare şi cooperarea insuficientă în 

cadrul UE conduc la concluzia  că structurile de cluster din UE nu au întotdeauna masa critică şi 

capacitatea de inovare necesare pentru a face faţă în mod durabil concurenţei. 

 

Ioana Cristina Vida 

09 martie 2017 

                                                 
4
 Înregistrarea on-line a întreprinderilor va fi abordată în cadrul propunerii planificate a Comisiei referitoare la facilitarea 

utilizării tehnologiilor digitale pe toată durata ciclului de viaţă al unei întreprinderi. A se vedea Comunicarea „Ameliorarea 

pieţei unice: mai multe oportunităţi pentru cetăţeni şi pentru întreprinderi”, COM(2015)550, şi fişa de informare a DUE  

„Planul de acţiune al UE privind guvernarea electronică 2016-2020”, COM(2016)179 şi Programul de lucru al Comisiei 

pentru 2017, COM(2016)710. 

http://www.aippimm.ro/files/articles_files/57/6521/carta-alba-a-imm-urilor-din-romania-2016.pdf
http://www.aippimm.ro/files/articles_files/57/6521/carta-alba-a-imm-urilor-din-romania-2016.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150550.do
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2016/fi_1937.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160179.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160710.do#dossier-COM20160710

