IMM-urile și autoritățile din Regiunea Nord-Est strâng rândurile

Conducerea Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România
(CNIPMMR) și membrii Federației Regionale a Patronatelor IMM din Regiunea Nord-Est au
analizat, la Iași, modalitățile practice a colabora mai eficient cu autoritățile locale.
La reuniune au venit președintele și secretarul general al CNIPMMR, Florin Jianu, respectiv
Liviu Rogojinaru, reprezentanți ai autorităților locale din județul Iași, directorul general al
Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Vasile Asandei, și experți în finațarea din
fonduri europene.
Patronatul Județean Bacău al IMM a fost reprezentat de președinta acestuia, economista Gina
Plantos.
„La recenta Convenție Națională de la Sinaia a CNIPMMR – a precizat Neculai Vițelaru,
președintele Federației Nord-Est a IMM - s-a adoptat Strategia pentru perioada 2016 – 2020 a
Consiliului. Unul dintre punctele importante ale strategiei este colaborarea cu autoritățile publice
locale, iar acum am avut o primă întâlnire în acest sens, la Iași”.
Președintele Florin Jianu a arătat că noua conducere a CNIPMMR vrea să fie mult mai prezentă și
mai activă în cele opt structuri regionale pe care le are. „Domeniul IMM-urilor – a precizat
președintele - reprezintă peste 16% din PIB-ul țării, iar membrii noștri circa 20% din PIB.
Avem afaceri globale de peste 25 de miliarde de euro la nivel național anual. Structurile regionale
sunt extrem de puternice, iar noi le vizităm și pentru a întări dialogul cu autoritățile publice, dar și cu
actorii economici, cu agențiile descentralizate, cu cei din zona finanțărilor și a fondurilor europene.”
Agenția Invest Romania coboară în teritoriu
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Florin Jianu a amintit dialogul care fost deschis cu Ministerul Economiei pentru atragerea și
promovarea investițiilor în regiuni. „Vrem să aducem Agenția Invest Romania și la nivel teritorial –
a mai spus președintele -, cu un parteneriat între minister, agențiile pentru dezvoltare regională
(ADR) și CNIPMMR.
Parteneriatul presupune acțiuni concrete, una fiind un concept de eveniment pe care noi îl vom lansa
și îl numim Invest in Romania, prin care împreună cu consiliile județene, cu prefecturile, cu
primăriile, cu ADR-urile, cu Ministerul Economiei să aducem atașații noștri economici din toată
lumea, să-i punem în legătură cu oamenii de afaceri de la nivel local, iar pe cei din urmă în legătură
cu autoritățile publice.”
Consilii consultative la fiecare primărie
Un concept important descris la reuniune a fost cel al dezvoltării unor consilii consultative ale
oamenilor de afaceri pe lângă autoritățile locale, care ar aduce o legitimitate a deciziilor pe care le ia
mediul public. De asemenea, Florin Jianu a opinat că este important ca autoritățile publice să
recunoască întreprinzătorii valoroși de la nivel local și să promoveze modelele de succes.
Alt concept important este cel de capital al antreprenoriatului românesc, care va duce la atragerea de
investiții, la recunoașterea comunității în sensul susțineri unui mediu antreprenorial proprice. Nu
trebuie uitată nici educația profesională. Avem deja mai multe școli profesionale private, dar trebuie
înființate în fiecare județ și dezvoltate, susținute în parteneriat public privat.

„Statul, ca și mediul privat, are limitările lui, deci șansa României este numai parteneriatul public
privat, inclusiv în educație, în formarea profesională, în susținerea antreprenoriatului, în
dezvoltarea unor concepte locale sustenabile, după specificul fiecărei regiuni.”
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