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Instrumente strategice pentru 
încurajarea cercetării, dezvoltării și 
inovării în România – stimulentele 
fiscale 

Sumar: 

Având în vedere incertitudinile curente cu privire la modul de aplicare a 

facilităților fiscale ce adresează în prezent domeniul de cercetare-

dezvoltare și inovare, vă invităm la o dezbatere pe marginea contextului 

actual, cu scopul de a identifica împreună masuri concrete pe care 

Romania le poate aplica în vederea încurajării investițiilor private în acest 

domeniu.  

Pe parcursul întregului eveniment, discuțiile se vor purta în cadrul unui 

panel format atât din reprezentanți ai Ministerului Cercetării și Inovării, 

Ministerului Finanțelor Publice, reprezentanți ai ACAROM, ai Universității 

Politehnice București cât și din reprezentanți ai companiilor ce desfășoară 

activități de cercetare-dezvoltare și inovare. 

Evenimentul se va desfășura la Hotel Intercontinental în București, Sala 

Rondă, în data de 20 iunie 2017. 

Durata Tematică 

8.30 – 9:00 Înregistrarea participanților 

9:00 – 9:10 Introducere – Ramona Jurubita, Head of Tax & Legal 
KPMG România, Privire de ansamblu si introducere in 
studiul KPMG 

9:10 – 9:25 
 
 
 
 
 
 
 
9:25 – 10:15 

România în contextul actual european  
Ce ne arată datele statistice și studiile realizate până în 
prezent, cu privire la impactul pe care dezvoltarea 
domeniului de cercetare-dezvoltare și inovare îl are 
asupra creșterii și dezvoltării economice a unei 
țări/regiuni 

Victor Iancu - Senior Manager, KPMG Economics 
 
Panel de discuții – Starea actuală a investițiilor 
realizate în România, în domeniul cercetării-dezvoltării și 
inovării, și tendințele pentru viitor 

Ionuț Mișa – Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor 
Publice  
Lucian Puiu Georgescu – Secretar de Stat, 
Ministerul Cercetării și Inovării 
Ionel Andrei – Director General, Politici și 
Programe de Cercetare-Dezvoltare, Ministerul 
Cercetării și Inovării 
Cristian Nevzoreanu – Director Afaceri Publice, 
Renault Technologie Roumanie  
Ramona Jurubita, Head of Tax&Legal KPMG 
Romania  
 
Moderator: Sorin Pâslaru redactor șef Ziarul 
Financiar  

10:15 – 10:30 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10:30 – 11:00 

Studii de caz – Slovenia, Cehia, Polonia, Australia 
Identificarea unor practici de succes din experiența 
acestor țări, ce ar putea ajuta România să crească într-
un termen relativ scurt ponderea în PIB a cheltuielilor 
private cu activități de cercetare-dezvoltare și inovare – 
în discuții, ne vom concentra cu precădere asupra 
efectelor facilităților fiscale utilizate în țările analizate. 

David Gelb – Global Head of R&D Incentives, 
KPMG Australia 
 

Loc 

Hotel Intercontinental, 
Sala Rondă, București 

 

Limba 

Română/ Engleza 

 

Înscrieri 

Până la 19 iunie 2017, 
prin confirmare telefonică 
sau prin email la: 

Ana Maria David  

T:+40 (751) 222 725 
F +40 (372) 377 700 
anadavid@kpmg.com    
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Panel de discuții – Potențiale măsuri pe care România 
le poate aplica în perioada următoare, cu scopul de a 
crește gradul de utilizare și eficiența facilităților fiscale 
existente. 

Ionuț Mișa – Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor 
Publice  
Lucian Puiu Georgescu – Secretar de Stat, 
Ministerul Cercetării și Inovării 
Ionel Andrei - Director General, Politici și Programe 
de Cercetare-Dezvoltare, Ministerul Cercetării și 
Inovării 
David Gelb, Global Head of R&D Incentives, KPMG 
Australia 
Ovidiu Mihaila – Funding Manager of Bitdefender 
Ramona Jurubita, Head of Tax&Legal KPMG 
Romania  
 

Moderator: Sorin Pâslaru redactor șef Ziarul 
Financiar 

11:00 – 11:10 Pauză 

11:10 – 11:25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11:25 – 12:15 

Clarificarea cadrului fiscal actual   
Unul dintre impedimentele cele mai importante, datorită 
căruia companiile decid să nu aplice facilitățile fiscale 
existente, pare a fi lipsa de claritate cu privire la 
definirea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare, 
cuplată cu efortul administrativ ridicat, necesar pentru 
aplicarea acestor facilități. Luând exemple de activități 
din diferite domenii (e.g. proiectare și dezvoltare de 
produs în industria auto, transformare digitală în 
domeniul bancar, întreținere predictivă a sistemelor 
IT), vom căuta să identificăm modalități acceptabile, atât 
pentru autorități, cât și pentru contribuabili, de a clarifica 
natura și eligibilitatea activităților prestate pentru 
aplicarea facilităților fiscale aferente activităților de 
cercetare-dezvoltare și inovare. 

Monica Pascu – Manager, R&D Services, KPMG in 
Romania 
 

Panel de discuții – Clarificarea definițiilor existente 
informațiile necesare în cazul audit fiscal – ce se poate 
face pe termen scurt? 

Ionel Andrei - Director General, Politici și Programe 
de Cercetare-Dezvoltare, Ministerul Cercetării și 
Inovării 
Carmen Kolcsár - Head of Technology Shared 
Services Centre Romania, Vodafone 
Niculae Boicea – Manager Inovare, Renault 
Technologie Roumanie 
Prof. Alexandru Marin – Technology Transfer 
Office, Universitatea Politehnică București 
Dragos Doros, Tax Director KPMG Romania  
 

Moderator: Sorin Pâslaru redactor șef Ziarul 
Financiar 

12:15 – 13:00 Concluzii – Ce trebuie să facă România pe termen 
scurt pentru crește gradul de utilizare și eficiența 
facilităților fiscale existente. 

Ionel Andrei - Director General, Politici și Programe 
de Cercetare-Dezvoltare, Ministerul Cercetării și 
Inovării 
Carmen Kolcsár - Head of Technology Shared 
Services Centre Romania, Vodafone  
Niculae Boicea – Manager Inovare, Renault 
Technologie Roumanie 
Ovidiu Mihaila – Funding Manager of Bitdefender 
Prof. Alexandru Marin – Technology Transfer 
Office, Universitatea Politehnică București 
Ramona Jurubita, Head of Tax&Legal, KPMG 
Romania  

 
Moderator: Sorin Pâslaru redactor șef Ziarul 
Financiar 

13:00 – 14:00 Masa de prânz și socializare 
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Privacy | Legal 
 
Ați primit acest mesaj de la KPMG Romania. Dacă doriți să fiți dezabonat de la 
comunicările KPMG, vă rugam apăsați aici.  
 
© 2017 KPMG Tax S.R.L., o societate cu raspundere limitata de drept român, 
membra a retelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG International 
Cooperative („KPMG International”), o entitate elvetiana. Toate drepturile rezervate.  
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