
 
 

 
 

Comunicat de presă 
Iaşi 

  
Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) în colaborare 

cu Federaţia Regională a Patronatelor  IMM din Regiunea Nord Est, Patronatul Judeţean al IMM 

Iaşi  şi  Patronatul IMM Iaşi, au organizat un eveniment în data de 1 iunie 2016, ora 12.00, la 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, cu tema 

”Dezvoltarea culturii antrenoriale în randul tinerilor”.   

 

La eveniment au participat dl Florin Nicolae Jianu, preşedinte CNIPMMR, dl Liviu Rogojinaru, secretar 

general CNIPMMR, dl Neculai Olariu, reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, dl 

Valeriu V. Cotea, director CSUD în cadrul USAMV Iaşi, dl Neculai Viţelaru, preşedinte FRPIMMRNE, 

dna Monica Suchar, preşedinte PIMM Iaşi,  doctoranzii Şcolii Doctorale de Agronomie, Horticultură şi 

Zootehnie din cadrul USAMV Iaşi. 

 

În cadrul evenimentului s-a discutat cu tinerii doctoranzi despre posibilitatea deschiderii de afacerii în 

domeniul agricol, despre sursele de finanţare disponibile  şi au fost prezentate exemplele de bună practică 

în domeniile  viticultură, agricultură, horticultură, zootehnie şi turism:„Domeniile LUNGU, Trifeşti, 

judeţul Iaşi”. 

 

 
 

 

 
 
Deasemeni delegaţia formată din dl Florin Nicolae Jianu, preşedinte CNIPMMR, dl Liviu Rogojinaru, 

secretar general CNIPMMR, dl Neculai Viţelaru, preşedinte FRPIMMRNE, dna Monica Suchar, 

preşedinte PIMM Iaşi, a participat în cursul zilei  la întâlnirea cu dl Mihai Chirica, primar al Municipiului 

Iaşi la sediul Primăriei Iaşi,  prilej cu care s-au purtat discuţii legate de Ghidul  măsurilor economice pentru 

candidaţii la alegerile locale, prezentarea Strategiei CNIPMMR 2014-2020 şi a Strategiei Regiunii Nord 

Est, lansarea Cartei Albe a IMM-urilor Regiunea Nord Est 2016,  dar şi  acţiunile viitoare care ar putea fi 

realizate pe baza de parteneriat între cele 2 instituţii. 

 
 



 

 
 
În data de 2 iunie 2016, a avut loc la sediul Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi întâlnirea cu tema „Dialogul 

constructiv şi colaborarea dintre CNIPMMR şi autorităţile publice locale în dezvoltarea mediului de 

afaceri şi impulsionarea procesului de dezvoltare a sectorului IMM-urilor” la care au participat dl 

Bogdan Abalaşi - subprefect al Judeţului Iaşi, dl Alin Aivănoaiei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 

Iaşi, dl Vasile Asandei, director general ADR Nord Est, delegaţia formată din dl Florin Nicolae Jianu, 

preşedinte CNIPMMR, dl Liviu Rogojinaru, secretar general CNIPMMR, dl Neculai Viţelaru, preşedinte 

FRPIMMRNE, dna Monica Suchar, preşedinte PIMM Iaşi, dar şi reprezentanţii structurilor teritoriale din 

Regiunea Nord Est, şi anume: dl Mihai Deliu, membru onoare CNIPMMR, dl Rareş Hrestic, preşedinte 

PIMM Suceava, dl Florin Egner, preşedinte PJIIMM Botoşani, dl Ovidiu Copachinschi, preşedinte PIMM 

Vaslui, dna Gina Plantos, preşedinte PJIMM Bacău, dna Tania Rusu, vicepreşedinte PIMM Neamţ, dl 

Bogdan Avădanei, preşedinte PIMM Roman, dar şi membrii ai patronatului şi reprezentanţi ai mass mediei. 

                                                 

                                         

Agenda zilei a continuat cu şedinţa de lucru a  Federaţiei Regionale a Patronatelor IMM din Regiunea Nord Est,  

cuprinzând următoarele teme: raportul de activitate al Patronatelor din Regiunea Nord Est în perioada 2012-

2016; propuneri privind Strategia FRPIMMRNE; prezentarea materialului de identitate vizuală a CNIPMMR; 

diverse. 

Delegaţia a făcut o scurtă vizită la Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Iaşi. 

La finalul celor 2 zile de întâlniri şi dezbateri cu reprezentanţii autorităţilor locale şi nu numai, s-au conturat 

următoarele: realizarea de parteneriate public privat cu Primăria Municipiului Iaşi, cu Instituţia Prefectului 

Judeţului Iaşi, cu Consiliul Judeţean Iaşi, respectiv cu ADR Nord Est;  redactarea Strategiei CNIPMMR la nivel 

Regional şi transmiterea în regiune; întâlniri  la nivel de  regiune  trimestrial cu reprezentaţii de la nivel central 

pentru a puncta problemele care le întâmpină fiecare structură în judeţul său şi găsirea de soluţii pentru  depăşirea 

lor. 

Evenimentele de pe parcursul celor 2 zile, au făcut parte din seria de acţiuni – vizite în teritoriu în cadrul 

structurilor teritoriale, programate de conducerea CNIPMMR cu scopul de a cunoaşte problemele cu care 

se confruntă IMM-urile din Regiunea Nord-Est  în relaţiile cu autorităţile locale; identificarea de 

oportunităţi de afaceri şi de dezvoltare în regiune şi în judeţul Iaşi. 

 


