
Investiții
„Fabricat în 
România”



INVESTIȚII PENTRU CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCĂ

Fondul Strategic de Investiții
Susținerea dezvoltării economice prin investiții în 
sectoarele competitive, care antrenează efect de 
multiplicare în economie.

Înființarea Băncii de Dezvoltare a României
Scop: sprijinirea antreprenoriatului și IMM-urilor, dar 
și finanțarea marilor proiecte de infrastructură și a 
exporturilor ca suport pentru politicile publice ale 
Guvernului. 

Accelerarea investițiilor publice
Se va antrena cât mai mult activitatea de multiplicare 
pe orizontală. Criteriu de punctaj prioritar: crearea de 
noi locuri de muncă

Program pentru stimularea Construcțiilor
Finanțarea tuturor investițiilor aflate în curs de 
derulare. Se vor acorda și vouchere pentru reconversie 
profesională. Criteriu prioritar: crearea de noi locuri de 
muncă 



Dezvoltarea lanțurilor de producție locale
Schema de ajutor de stat de 1 mld. euro. Punctaj: 
acoperirea segmentelor lipsă din lanțul de producție; 
substituirea importurilor de bunuri intermediare; 
angrenarea de companii locale; crearea/menținerea 
locurilor de muncă.

Program pentru investițiile mari
1 miliard euro anual pentru finanțarea investițiilor care 
antrenează un număr mare de furnizori locali, în lanțul 
de producție. Criterii prioritare: crearea de locuri de 
muncă, transfer tehnologic.

Program pentru relansarea producției
Prioritar în industria de medicamente, de echipamente 
medicale, chimică, petrochimică, alimentară, 
de tractoare, masini, unelte si utilaje agricole, 
îngrășăminte, construcția de nave etc., pe lângă 
secoarele piese auto, IT, energie etc.

Program de sprijin pentru industria auto
Buget de 1,5 miliarde de lei anual, pentru Rabla Clasic 
și 300 de milioane de lei pentru programul Rabla Plus. 
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Schemă de retehnologizare a companiilor locale
Schemă de 500 de milioane lei anual pentru sprijinirea 
transferului de tehnologie de la companiile străine la 
cele locale. Punctaj suplimentar: industrii nepoluante, 
respectare Green Deal

Program de industrializare pe bază de licență
Fond de investiții de 1 mld. euro care va contribui total 
sau parțial la cumpărarea de licențe de către fabricile 
autohtone, urmând să returneze anual un procent din 
încasări pentru utilizarea licențelor.

Program pentru industria de electrocasnice
Buget: 500 de milioane de lei anual pentru Programul 
Rabla pentru Electrocasnice

Schema de ajutor de stat  „INNOVATION”
Finanțare: 600 mil. Euro de la buget sau din fonduri 
UE. Deducerea a 80% din costurile necesare 
anumitor invenții, inclusiv acoperirea cheltuielilor cu 
înregistrarea și protejarea invențiilor cu obligația 
aplicării efective în România.
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Program Start-Up pentru studenți
Finanțarea incubatoarelor de afaceri în universități, 
în conlucrare cu partenerii locali (autorități publice, 
companii care activează pe piața locală)

Program pentru incubatoare și parcuri industriale
Minim câte un parc industrial pentru fiecare județ, 
cu implicarea autorităților locale pentru asigurarea 
utilităților și infrastructurii
Cel puțin unul pentru start-up-uri în fiecare județ
Creșterea numărului de firme în centrele universitare în 
conlucrare cu parteneri locali.

Program de investiții pentru stațiunile balneare
Program de 1 miliard de euro în 10 ani pentru 
modernizarea a 31 de stațiuni balneare. Se finanțează 
50% din cheltuielile eligibile, până la maxim 200.000 
euro, sub forma unei scheme de ajutor de stat de 
minimis.
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