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Comunicat de presă 
  

 În data de  30 iunie 2015 a avut loc lansarea versiunii în limba română a "Cartei Albe 
a IMM-urilor din România 2015", ediţia a XIII-a, co-editată de Consiliul Naţional al 
Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) în parteneriat cu  
Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri. 

Printre personalităţile care au avut intervenţii s-au  numărat: 
• Dl. Ovidiu Nicolescu, Preşedinte CNIPMMR, 
• Dl. Andrei Dominic Gerea, Ministrul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi 

Mediului de Afaceri, 
• Dna. Alexandra Patricia Braica, Secretar de stat în cadrul Ministrului Muncii Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 
• Dna. Anca Laura Ionescu, Secretar de stat în cadrul Ministrul Energiei, Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, 
• Dl. Robert Aurelian Şova, preşedinte CECCAR, 
• Dl. Ioan Hidegcuti, Preşedinte FRC,  
• Dl. Lucian Isar, Preşedinte Consiliu de Supraveghere BCF. 
 

Dl. Ministru Andrei Dominic Gerea a precizat că cel mai important mesaj pe care îl poate 
oferi este acela ca va crea un mediu favorabil dezvoltarii afacerilor. În plus, acesta a asigurat 
CNIPMMR de tot sprijinul şi implicarea de care dispune în implementarea ideilor care vin din 
mediul de afaceri, dorind să continue acest dialog permanent, ce reprezintă o adevărată sursă de 
îmbunătăţire a mediului de afaceri din România.  

Dna. Alexandra Patricia Braica, Secretar de stat în cadrul Ministrului Muncii Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, a subliniat de asemenea importanţa dialogului într-o 
societate în care profitul reprezintă principalul obiectiv. 

Cu acest prilej dl. Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu - Preşedintele Consiliului Naţional al 
Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), a prezentat o analiză 
aprofundată a situaţiei IMM-urilor din România, structurată pe 12 capitole şi un set 
de recomandări pentru dezvoltarea sectorului de IMM-uri din România, printre care :  
 
1. Facilitarea accesului la finanţare  

• Stimularea finanţării afacerilor prin instrumente alternative 

• Creşterea transparenţei şi diminuarea birocraţiei în sectorul bancar 

• Dezvoltarea capacităţii inovative a IMM-urilor 

• Susţinerea distribuţiei şi comercializării produselor IMM-urilor 
 

2. Stimularea dezvoltării şi creşterii competitivităţii şi performanţelor sectorului de IMM-
uri din români 
• Sprijinirea internaţionalizării IMM-urilor 
• Dezvoltarea capacităţii inovative a IMM-urilor 
• Susţinerea distribuţiei şi comercializării produselor IMM-urilor 
• Creşterea calităţii pregătirii intreprenoriale, manageriale şi de specialitate 
• Sprijinirea profesionalizării managementului practicat în IMM-uri 

 
 
 
 



 
 
 

3. Îmbunătăţirea relaţiei dintre autorităţile statului şi întreprinzători 
• Asigurarea echităţii şi eficacităţii relaţiei dintre autorităţile statului şi întreprinzători 

• Stimularea accesului IMM-urilor la contractele de achiziţii publice  

• Implificarea şi eficientizarea fiscalităţii în raport cu IMM- urile 

• Recomandări privind dezvoltarea sectorului de IMM-uri în următorii ani 
 

Lucrarea a fost realizată de un colectiv de specialişti şi este cel de-al XIII-lea raport anual de cercetare 
privind situaţia IMM-urilor din România, fenomenul intreprenorial, performanţele şi problematica 
IMM-urilor, fiind un titlu de referinţă în literatura de specialitate, atât în România cât şi la nivelul Uniunii 
Europene. 

În realizarea lucrării din acest an s-au avut în vedere, pe lângă problematica specifică IMM-urilor şi 
contextului economico-social naţional bazată pe 1375 de interviuri cu întreprinzătorii şi prevederile Strategiei 
UE 2020, Programul UE de finanţare 2014-2020 şi a Small Business Act, principalele documente strategice 
ale UE care marchează major evoluţia IMM-urilor din Europa şi implicit din România. 

 

Sponsorii evenimentului au fost: CECCAR, FNGCIMM, FRC, Alpha Bank, EximBank, Ymens, Sodexo, 
Coral Impex, SPIN Media.  

 
Evenimentul a fost susţinut de immromania.ro şi revista Economistul. 
Partenerul media principal a fost National TV şi N24Plus. 
Partenerii media ai evenimentului au fost următorii: Radio România Actualităţi, Curierul National, 

Avocatnet.ro, Bursa, Business24.ro, Business-Adviser.ro, Business Point, Business Review, 
Businessavenue.ro, Calendarevenimente.ro, Centruldepresa.ro, Comunicatedepresa.ro, Comunicatemedia.ro, 
Conso.ro, Ecomunicate.ro, Efin, Finantare.ro, Întreprinzatori.ro, Legalmagazin.ro, livepr.ro, Media Bloc, 
managemenetulproiectelor.ro, Nastratin, plandeafacere.ro, Risco.ro, Red House, Smartfinancial.ro, 
superlege.ro, Spin Media, Top Business, Ziare.com.  
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