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Základní údaje 
Oficiální název Rumunsko (România) 
Počet obyvatel 19 942 642 
Rozloha 238 391 km2 
Měna Nové leu (RON) 
Etnické složení Rumuni 83,4 %, Maďaři 6,1 %, Romové 3,1 % 

 

 

Struktura hospodářství a trhu práce 
 Zemědělství Průmysl & 

stavebnictví 
Služby 

HDP 6,4 % 43,4 % 50,2 % 
Zaměstnanost 30, % 28,8 % 41,3 % 

 

Vývoj kurzu měny a výnosů dluhopisů 
Ø za období 2009 2010 2011 2012 2013 
RON/EUR 4,24 4,21 4,24 4,46 4,41 
Výnos – 10 let (%) 9,69 7,34 7,24 6,68 5,41 

 

Makroekonomický vývoj 
 2012 2013 2014e 2015e 
Růst HDP (%) 0,6 3,5 2,5 2,6 
Míra nezaměstnanosti (%) 7,0 7,3 7,2 7,1 
Inflace (%) 3,4 3,2 2,5 3,3 
Běžný účet PB (% HDP) -4,4 -1,1 -1,2 -1,6 
Deficit veřejných rozp. (% HDP) -3,0 -2,3 -2,2 -1,9 
Veřejný dluh (% HDP) 38,0 38,4 39,9 40,1 

Data za rok 2014–2015 jsou odhady Evropské komise 

Pracovní právo – základní body 
• Pracovní smlouva na dobu určitou možná, ale max. na 12 měsíců 
• Maximální zkušební doba zpravidla 30 dnů, u čerstvých 

absolventů VŠ až 6 měsíců 
• Týdenní pracovní doba 40 hodin, maximální 48 hodin týdně 

(včetně přesčasů) 
• Min. doba placené dovolené ročně 20 dní 

Základní údaje k trhu práce 
Míra nezaměstnanosti (2013) 7,3 % 
Produktivita práce k Ø EU v PPS (2013) 45,1 % 
Hodinové náklady práce (2013) 4,7 EUR 
Minimální měsíční mzda (2014) 205 EUR 

 

Vývoj cen energií 

 

Průměrné měsíční náklady práce v odvětvích 
v EUR; za rok 2013 Náklady práce  
Průmysl 855 
Informační a komunikační činnosti 1 547 
Stavebnictví 704 
Velkoobchod a maloobchod; … 772 

 

Investiční pobídky a dotace EU 
• Preferované oblasti pro pobídky: investice do energie, 

průmyslových parků, daňové a speciální pobídky 
• Při investici do průmyslového parku je možné dostat zpět až 50 % 

investice a osvobození od daní 
• Fondy EU na roky 2014–2020: s alokací 30,7 mld. eur 

Nejčastější právní formy podnikání 
 Základní kapitál 
Společnost s ručením omezeným – SRL 200 RON 

Akciová společnost – SA 90 000 RON 

Evropská společnost - SE 120 000 EUR 
 

Daně a vedlejší náklady práce 
• Sazby DPH: základní sazba 24 %, snížené sazby 9 % a 5 % 
• Korporátní daň: 16 %, daň z dividend: 16 % 
• Daň z příjmu jednotlivce: rovná sazba 16 % 
• Sociální a zdravotní pojištění: příspěvek zaměstnance 16,5 % 

a příspěvek zaměstnavatele: od 27,75 % (dle okolností) 

Proces zakládání firem 
• Obsahuje 5 základních kroků s průměrnou časovou náročností  

8 dní a s průměrnými náklady okolo 650 RON 
• Prvním krokem je rezervace jména firmy u registračního úřadu 
• Klíčovou operací je registrace u jednotného úřadu obchodního 

rejstříku (Biroul Unic – BASC) 
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