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NOTĂ DE PRESĂ 
 

 

 Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România 
(CNIPMMR), confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional pentru IMM-uri, a 

organizat vineri, 15 aprilie 2016, la Hotel Mara, Sinaia, lucrările celei de a VII-a Convenţii 

Naţionale, eveniment care are loc odată la 4 ani şi la care au participat peste 200 delegaţi ai 

membrilor plini (federaţii regionale şi sectoriale), membri asociaţi afiliaţi la CNIPMMR şi 

invitaţi.  

 Participanţii la lucrările celei de-a VII-a Convenţii Naţionale a CNIPMMR au susţinut 

discursuri, prin care au salutat evenimentul, şi-au exprimat aprecierea pentru activitatea 

CNIPMMR, subliniind contribuţia acestuia la dezvoltarea sectorului IMM-urilor şi a mediului 

de afaceri şi la dezvoltarea dialogului social şi a organizaţiilor patronale.   

Principalele probleme şi propuneri ridicate de cei peste 200 de reprezentanţii ai mediului de 

afaceri prezenţi la eveniment au vizat: 

1. Modul disporporţionat de rezolvare a problemelor IMM-urilor versus 
companiile multinaţionale. 
2. Supra-impozitarea forţei de muncă. 
3. Dezvoltarea unui parteneriat public-privat între CNIPMMR şi “Agenţia 
pentru investiţii şi comerţ”, în vederea dezvoltării unei reţele naţionale. 
4. Acţiunile disproporţionate ale  ANAF, ISU, ANEVAR asupra IMM-urilor. 

 De asemenea, Dl. Florin Jianu, Preşedinte al CNIPMMR a precizat: “IMM-urile au 

probleme specifice care nu pot fi soluţionate decât printr-un efort comun, un parteneriat 

strâns dintre mediul public şi cel privat. Propunerile susţinute astăzi de către reprezentanţii 

mediului de afaceri vor reprezenta baza primelor acţiuni pe care le vom avea în vedere în 

discuţiile cu membrii Guvernului. Vom plasa IMM-urile în lista de priorităţi a iniţiativelor 

autorităţilor publice evidenţiind necesitatea unor impozite reduse, a unui parteneriat 

sustenabil, înfiintarea unor şcoli profesionale şi implicarea organizaţiilor patronale în toate 

structurile consultative.” 

   
Partenerul Principal al evenimentului a fost BCR. 

Partener Exclusiv al evenimentului pentur domeniul Asigurărilor a fost Groupama Asigurări S.A. 

Partenerii evenimentului au fost: BRD şi EximBank. 

Sponsorii evenimentului au fost Coral Impex şi Betty Ice. 

Partenerii media principali au fost Naţional TV, N24 Plus, Antena 3 şi Agerpres. 

Partenerii media au fost: IMMRomania, Economistul, Curierul Naţional, Bursa, BusinessAvenue, 

Calendarevenimente.ro, mediaALERT, eComunicate.ro, legalmagazin.ro, Risco.ro şi Top Business.  
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