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A.PROBLEME PRIORITARE ASUPRA CĂRORA ŞI-A 

CONCENTRAT   ACTIVITATEA   CNIPMMR 

 

A.1.  ACŢIUNI ÎNTREPRINSE DE CNIPMMR ŞI STRUCTURILE  SALE 

TERITORIALE   

 

1. PLANUL DE  ACŢIUNI  LA NIVEL CENTRAL AL CNIPMMR  PE  TRIM. I  2015 
 
Nr. 

Crt. 
Activităţi Termene Responsabilităţi Observaţii 

I. 
ACŢIUNI  DE  CONSOLIDARE A MEMBRILOR CNIPMMR, CU  ACCENT PE 

DEZVOLTAREA STRUCTURILOR REGIONALE ŞI SECTORIALE 

1. 

Dezvoltarea şi consolidarea federaţiilor 

regionale membre ale  CNIPMMR, în 

scopul:  

- creşterii importanţei acestora la 

nivel regional;  

- asigurării participării active în 

toate organismele cu competenţe 

strategice şi de acţiune la nivel 

regional;  

- coordonarea activităţilor 

patronatelor locale ale IMM-urilor 

din fiecare Regiune de dezvoltare;  

- iniţierii şi derulării de proiecte cu 

finanţare UE;  

- organizarea de evenimente, 

seminarii, mese rotunde, etc. la 

nivel regional; 

- dezvoltării de noi servicii şi 

activităţi pentru membrii. 

Permanent 

Preşedinţii 

Federaţiilor 

Regionale membre 

ale CNIPMMR  

Membrii CP 

 

 

2. 

Prezentarea în cadrul CP a Strategiei şi 

Planului de acţiuni pentru 2015 elaborat 

de către fiecare federaţie regională 

membră a CNIPMMR, în scopul 

coroborării acţiunilor majore planificate la 

nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare şi 

sporirii efectelor acestora  

Ianuarie 2015 

Preşedinţii 

Federaţiilor 

Regionale membre 

ale CNIPMMR  

 

Planurile 

regionale 

de acţiuni 

vor face 

parte 

integrantă 

din 

prezentul 

plan 

3.  

Identificarea acţiunilor si a proiectelor 

care pot fi derulate în comun, a formelor 

concrete de parteneriat dintre CNIPMMR 

Ianuarie 2015 

Preşedinţii 

Federaţiilor 

Regionale membre 
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şi federaţiile regionale, inclusiv accesul la 

surse de finanţare, în scopul dezvoltării şi 

consolidării organizaţionale  

ale CNIPMMR  

Membrii CP  

4. 

Consolidarea organizaţiilor membrilor 

federaţiilor regionale, prin creşterea 

numărului de societăţi comerciale afiliate 

si a realizarii de actiuni si servicii in 

folosul acestora 

Permanent  

Preşedinţii 

Federatiilor 

Regionale 

Oana Ghiţulescu 

 

5. 

Realizarea de acţiuni de reprezentare şi de 

susţinere a intereselor membrilor 

CNIPMMR la nivel national, regional si 

judetean  

Permanent 

Prof.univ.dr. 

Ovidiu Nicolescu,  

preşedinte  

Preşedinţi de 

federaţii 

Preşedinţi de 

structuri 

 

6. 

Contactarea firmelor participante la TOP 

în 2015 pentru a deveni membre la nivel 

regional si la nivel de structura teritoriala 

Ianuarie – 

Martie 2015 

 

Preşedinţii 

Federaţiilor 

Membrii CP 

 

 

7. 

Dezvoltarea organizării sectoriale a 

CNIPMMR, prin înfinţarea de patronate 

de ramură şi federaţii de ramură – minim 

10 (2 în Trim I) 

Permanent 

Vicepreşedinţii care 

se ocupa de regiuni şi  

Director executiv,  

Victoria Guţă  

 

II. 

 
ACŢIUNI  DE  DEZVOLTARE  A SERVICIILOR CNIPMMR PENTRU MEMBRII 
 
  

1. 

Acordarea de consultanţă pentru 

accesarea schemei de ajutor de minimis 

pentru investiţiile realizate de 

întreprinderile mici si mijlocii  

Trimestrul I 

2015  

Iulian Groposila, 

vicepreşedinte  
 

2. 
Organizarea de seminarii naţionale de 

informare şi specializare  
Lunar 

Director executiv, 

Victoria Guţă 
 

3. 

Intensificarea activităţii Colegiului de 

Excelenţă în Afaceri prin creşterea 

numărului membrilor la minim 6 

membrii. 

30.03.2015 

Director executiv,  

Victoria Guţă 

 
 

4. 

Punerea in aplicare a celor 5 pachete de 

propuneri de autofinantare a structurilor 

teritoriale CNIPMMR 

Permanent  

Tibisor Miron, 

vicepreşedinte, 

Preşedinţi de 

structuri 

 

5. 
Dezvoltarea componentei cercetare-

dezvoltare-inovare 
Permanent  

Ion Piţurescu,  

membru CP 
 

III. 

 
ACŢIUNI MULTIANUALE REALIZATE DE CNIPMMR  
 

1. 
Organizarea de conferinţe de presă 

bilunare 
Permanent 

Prof.univ.dr.Ovidi

u Nicolescu, 

preşedinte 
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Liviu Rogojinaru,  

Oana Ghiţulescu  

Ana Bontea 

2. 

Participarea reprezentanţilor CNIPMMR 

la organismele europene: UEAPME, 

Comitetul Economic si Social European 

(CESE), Fondul Social European 

(FSE),FP 7, BPC, etc. 

Permanent 

Prof.univ.dr.Ovidi

u Nicolescu, 

preşedinte 

Liviu Rogojinaru,  

Ana Bontea 

 

IV. 

 
ACŢIUNI PRIVIND DIALOGUL SOCIAL ŞI RELAŢIA CU AUTORITĂŢILE PUBLICE 

LA NIVEL NAŢIONAL 
 

1. 

Dezvoltarea activităţii grupului 

parlamentar de sprijin pentru IMM, prin 

creşterea numărului de parlamentari la 70 

de membrii ai grupului si realizarea a cel 

puţin 3 întâlniri în anul 2015 cu grupul de 

sprijin parlamentar. 

In funcţie de 

sesiunile 

parlamentare 

Prof.univ.dr.Ovidiu 

Nicolescu, preşedinte 

Ioan Mintas,  

prim-vicepreşedinte 

Director executiv, 

Ana Bontea,  

Director Dep. Juridic 

şi Dialog Social 

 

2. 

Participarea CNIPMMR la CES si în 

Comisiile de Dialog Social de la nivelul 

tuturor Ministerelor şi agenţiilor 

guvernamentale 

Permanent 

Liviu Rogojinaru, 

vicepreşedinte 

Ioan Piţurescu, 

 membru CP 

 

3. 
Cresterea Colaborarii cu Ministerul de 

Finante şi Ministerul Muncii  
Permanent 

Florea Pîrvu, 

vicepreşedinte 

Dănuţ Mureşan, 

vicepreşedinte 

Ana Bontea,  

Director Dep. Juridic  

 

4. 
Creşterea colaborării cu Ministerul 

Fondurilor Europene 
Permanent  

Oana Bâra şi  

Mirabela Jianu, 

Director Direcţia 

Proiecte 

 

5. 

Dezvoltarea relaţiilor de colaborare dintre 

CNIPMMR şi Ministerul Economiei, 

Comerţului şi Mediului de Afaceri 

(MECMA) sau Agenţia pentru 

Implementarea Proiectelor şi Programelor 

pentru IMM-uri (AIPPIMM) 

Permanent 

Neculai Viţelaru, 

vicepreşedinte 

Prof.univ.dr.Ovidiu 

Nicolescu, preşedinte 

Director executiv,  

Victoria Guţă 

 

6. 

Implicarea  CNIPMMR  în elaborarea şi 

promovarea de initiative legislative pe 

domenii de interes major pentru IMM-uri 

 

Permanent 

Prof.univ.dr.Ovidiu 

Nicolescu, preşedinte 

Danut Muresan, 

vicepreşedinte 

Florea Pîrvu, 

vicepreşedinte 

Ana Bontea,  

Director Dep. Juridic 

şi Dialog Social 

 

7. 
Promovarea de către CNIPMMR la 

nivelul Guvernului, Preşedintelui 
Permanent 

Prof.univ.dr.Ovidiu 

Nicolescu, preşedinte 
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României şi Ministerelor a celor mai 

importante probleme cu care se confruntă 

IMM-urile 

Ioan Mintas, prim-

vicepreşedinte 

Ana Bontea,  

Director Dep. Juridic 

şi Dialog Social 

V. 

 
ACŢIUNI REALIZATE DE DEPARTAMENTUL PROIECTE 
 

1. Acţiuni potrivit anexei nr. 2 Trim. I 
Mirabela Jianu 

Oana Bâra 
 

VI. 

 
ACŢIUNI REALIZATE DE PORTALUL IMMROMANIA.RO 
 

1. 
Creşterea numărului de vizitatori şi de 

afişări a portalului www.immromania.ro 

Permanent Daniel Uritu 
 

2. 
Trimiterea bisăptămânală a newsletter-

ului de informare a IMMromania.ro  

Permanent Daniel Uritu 
 

3.  

Creşterea numărului de funcţionalităţi pe 

care portalul IMMromania îl oferă 

membrilor săi 

Permanent Daniel Uritu 

 

VII. 
ALTE ACŢIUNI LA NIVEL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL 
 

1. 

Cultivarea de relaţii eficiente cu mass-

media, prin participări la misiuni şi  prin 

întâlniri lunare cu lideri săi 

Lunar 

Prof.univ.dr.Ovidi

u Nicolescu, 

preşedinte 

Liviu Rogojinaru,  

        Oana 

Ghiţulescu 

 

2. 
Realizarea de actiuni interne si externe 

propuse de membrii CP 
Permanent 

 

Membrii CP 

 
 

3. 
Participarea activă a CNIPMMR la 

activitatea ACPR şi dezvoltării acesteia. 
Permanent 

Prof.univ.dr.Ovidi

u Nicolescu, 

preşedinte 

Director executiv,  

Victoria Guţă 

 

VIII. ACTIVITĂŢI JURIDICE ŞI SOCIALE  

1. 

Evenimente organizate cu societăţi 

comerciale,  activităţi sociale pentru 

unele categorii de persoane defavorizate 

Permanent 
Dănuţ Mureşan, 

vicepreşedinte 
 

2.  

Prelungirea mărcilor înregistrate la 

O.S.I.M.: 

- Topul Naţional al Firmelor Private 

din România (18.04.2005);  

- Ziua Întreprinzătorilor din 

România (18.04.2005);  

- Sigla CNIPMMR (30.03.2005); 

- Denumirea CNIPMMR 

(30.03.2005) 

a căror rezervare  a fost pe 10 ani. 

Trim. I 2015 

Ana Bontea,  

Director Dep. 

Juridic şi Dialog 

Social 
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ANEXA NR. 1 

 

EVENIMENTELE  MAJORE  NAŢIONALE ORGANIZATE  DE   

C.N.I.P.M.M.R. ÎN  ANUL  2015 

 

A. Sărbătorirea „Zilei Întreprinzătorilor din România - 2015”-  Mai 2015 

B. Lansarea „Cartei Albe a IMM din România – 2015” versiunea în limba română - Iulie 2015 

C. Organizarea la Bucureşti a „Lansării Cartei Albe a IMM din România - 2015”  versiune ain limba 

romana 

- versiunea în limbile engleză, franceză, italiană - Octombrie 2015  

D. Organizarea „Topului Naţional al Firmelor Private din România, ediţia a XXIII-a” -  

Octombrie 2015   

 

 ANEXA NR. 2  

Nr. 

crt. 
Denumire indicator Valoare indicator 

1  Persoane inregistrate, informate si consiliate 10860 

2 Persoane calificate 4725 

3 Persoane mediate în vederea găsirii unui loc de muncă 520 

4 Persoane instruite 3300 

5 Afaceri nou înfiintate 120 

6 Târguri judetene de locuri de muncă 13 

7 Participanti la târgurile județene de locuri de muncă min 2000  (Garantii) 

8 Campanii media de promovare  9 

9 Stagii de ucenicie 5 (Garantii) 

10 Workshopuri  10 

11 Conferinte finale 7 

12 Evenimente regionale  diseminare 22 

13 Persoane angajate 410 

14 Persoane sprijinite pentru elaborarea ideii de afaceri 350 

15 Compendiu de bune practici 2 

16 Firme selectate pentru derularea stagiilor de practica 85 

17 

Conferinte de presă pentru promovarea  proiectului  

Simpract 2 

18 

Studenti sprijiniti in tranzitia de la scoala la viata activa 

prin servicii de consiliere in cariera si stagii de practica 

efectuate in firmele de practica 3050 

19 

Studenti care vor utiliza incluziv instrumentele online și 

SmartPhone dezvoltate în cadrul proiectului Simpract 
3000 

20 Membrii ai grupului țintă participanti la târgurile naționale Min 900 

21  Intreprinderi simulate premiate la târguri 9 

22  Intreprinderi participante la târguri europene ale 9 
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întreprinderilor simulate 

23 

Conventii-cadru cu firmele în care se vor derula stagiile de 

practică proiect Simpract 
min 25 

24 

Studenti care au beneficiat de consiliere/orientare şi au 

continuat studiile 360 

25 Protocoale de intelegere cu actori din teritoriu 10 

 

 
 

2. ACTIVITĂŢILE CNIPMMR  ÎN DOMENIUL  DREPTULUI  MUNCII ŞI RELAŢIILOR  INDUSTRIALE, 
IMM-URI ŞI FISCALITATE 
 

2.1. POZIŢIA CNIPMMR PRIVIND MODIFICAREA CODULUI MUNCII ŞI LEGISLAŢIA PRIVIND 

NEGOCIERILE COLECTIVE 
 

Referitor la: 

 propunea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (b 

497/10.09.2014) şi  

 propunerea legislativă privind negocierile colective de muncă (b 37/16.02.2015) 

CNIPMMR a avut o poziţie comună cu UGIR şi CONCORDIA de respingere fermă a acestor iniţiative 

legislative, solicitând CES prezentarea exactă a poziţiei părţi patronale. 
 

 

2.2. POZIŢIA CNIPMMR PRIVIND MODIFICAREA CODULUI FISCAL ŞI  CODULUI DE PROCEDURĂ 

FISCALĂ 
 

A. Pentru DEFINITIVAREA PROIECTELOR NOULUI COD FISCAL ŞI CODULUI DE PROCEDURĂ 

FISCALĂ, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a solicitat 

PUBLICAREA LOR CU MINIM 6 LUNI ÎNAINTE DE INTRAREA ÎN VIGOARE şi valorificarea următoarelor 

propuneri cu caracter general: 

a) Asigurarea unui MEDIU DE AFACERI FAVORABIL ŞI PRIETENOS, a unui cadru legal stabil şi 

predictibil, bazat pe reducerea birocraţiei şi a sarcinii fiscale:  

- publicarea în Monitorul Oficial a legilor de adoptare a celor două Coduri cu 6 luni inainte de data 

intrării lor în vigoare şi aplicarea cu începere din prima zi a anului următor celui în care au fost 

adoptate; 

- noile Coduri trebuie să fie cat mai usor de aplicat, să aibă just distribuită sarcina fiscală şi să nu 

vizeze creşterea fiscalităţii sau suprataxarea contribuabililor care declară şi plătesc impozite; 

- impactul mediului fiscal asupra mediului de afaceri şi al IMM-urilor trebuie să fie unul  de 

colaborare, de acceptare şi conformare generală, fără excese din partea statului. 

b) SISTEMATIZAREA REGLEMENTĂRILOR PE CATEGORII DE CONTRIBUABILI (în 

special pentru IMM-uri);  

c) SISTEMATIZAREA BAZEI DE IMPOZITARE A CONTRIBUŢIILOR SOCIALE PE 

CATEGORII DE VENITURI, pentru o mai bună înţelegere, de către contribuabili a modului de 

calcul şi pentru o aplicare cât mai corectă a legislaţiei. Deoarece există foarte multe elemente 

comune  ce intră în baza de calcul a contribuţiilor sociale pe categorii de venituri şi care sunt reluate la 

fiecare contribuţie  socială în parte ceea ce face ca urmărirea şi întelegerea să fie foarte  greoaie pentru 

contribuabili;  aceste elemente comune ar trebui enumerate o singură dată pe categorii de venituri, iar 

apoi la fiecare contribuţie socială în parte să fie trecute elementele exceptate şi elementele în plus faţă 

de baza comună.  

d) Continuarea procesului de SIMPLIFICARE A PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE ŞI 

FISCALE, cu reducerea cu cel puţin 10% a acestora; 

e) REDUCEREA CU MINIMUM 25% A NUMĂRULUI DE PLĂŢI FISCALE pentru 

întreprinzători, care în România este cel mai ridicat din UE: de 3,11 ori mai mare decât media UE 
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(România – 39 plăţi/an, media UE27 – 12,5 plăţi/an)1, de 9,75 ori mai mare decât în Suedia (locul 1: 4 

plăţi/an) şi de 1,3 ori mai mare decât în Cipru (locul 26: 30 plăţi/an);  

f) REDUCEREA FISCALITĂŢII: reducerea TVA de la 24% la 19%, menţinerea cotei unice, 

neinstituirea de noi taxe şi impozite pentru IMM-uri;  

g) MĂSURI DE STIMULARE A ÎNFIINŢĂRII DE NOI ÎNTREPRINDERI ŞI DE CREARE A 

NOI LOCURI de muncă, potrivit Programului de guvernare în vigoare (în cadrul dezbaterilor din 

Parlament privind modificarea prin Legea nr. 62/2014 a Legii nr. 346/2004 de stimulare a înfiinţării şi 

dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, s-a stabilit că punerea în aplicare a măsurilor de stimulare 

din Programul de guvernare vor fi prevăzute în Codul fiscal);  

h) REGLEMENTAREA DE FACILITĂŢI FISCALE pentru crearea de noi locuri de muncă, de 

ocupare a persoanelor defavorizate şi de creştere a productivităţii muncii, dat fiind faptul că România 

înregistrează cel mai redus nivel (din 21 state analizate din UE) al ponderii salariaţilor din sectorul 

privat în total populaţie (13,76%), fiind cu 14,73 p.p. mai mică decât cea a Elveţiei (locul 1: 28,49%) 

şi cu 12,82 p.p. mai mică decât cea a Danemarcei (locul 2: 26,57%)2; 

i) REGLEMENTAREA PRINCIPIULUI "IN DUBIO CONTRA FISCUM", cu aplicarea 

interpretării celei mai favorabile contribuabilului, pentru ca acesta să nu fie sancţionat pentru 

imperfecţiunile cadrului normativ; 

j) REDUCEREA DOBÂNZILOR PENALIZATOARE PENTRU DEBITE BUGETARE;  
k) ÎMBUNĂTĂŢIREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND CONTROALELE, pentru exercitarea cu 

prioritate a funcţiei preventive a controlului, cu informarea corespunzătoare şi stabilirea de 

avertismente prealabile sancţiunilor pentru IMM-uri. 

 

 

B. PROPUNERI SPECIFICE 

 

1.Propuneri pentru Codul Procedura Fiscala: 
 

- Nu suntem de accord cu aplicarea art 181 referitor la penalitatea de nedeclarare deoarece 

genereaza un cadru de interpretabilitate maxima la nivelul inspectiei fiscal iar acest articol devine 

in mana inspectorilor fiscali un factor de presiune asupraq contribuabililor. 

- Referitor art 182 – nivelul majorarii de intarziere trebuie sa fie unic indifferent de buget (national 

sau local). Nu suntem de accord ca nivelul majorarilor datorate la bugetul local sa fie semnificativ 

mai mari decat cele aferente bugetului de stat. 

- Paragraph special referitor la faptul ca acolo unde exista interpretabilitate pe lege, unde cadrul 

legal nu este clar si da loc la interpretari, aceste aspecte sa fie judecate in  favoarea 

contribuabilului 

 

2.Propuneri pentru Codul fiscal: 

 

- Implementarea tuturor modificarilor din Codul Fiscal cat mai repede, adica 2016 cel mai tarziu si 

nu 2017, 2019 pentru unele prevederi 

- Toate plafoanele sa fie exprimate doar in lei, atata timp cat moneda oficiala este leul. 

- La art 25 aliniat 3 litera b pct 2 textul sa fie: “... aflate in administrarea contribuabililor in mod 

direct sau indirect (coadministrare)” 

- Art 75 aliniat 2 litera t – sunt venituri impozabile orice alte sume - este o prevedere mult prea 

generala care poate da nastere la interpretari abusive ale fiscului. 

- Cresterea graduală a plafonului de TVA la aceleasi plafoane cu cele privind incadrarea in 

categoria de microintreprindere (337.500 lei din 2017; 382.500 lei din 2018; 450.000 lei din 

2019) 

- Extinderea taxarii inverse pentru toate operatiunile in care valoarea taxabila depaseste 5.000 lei 

- Extinderea taxei de 9% asupra unui volum de produse cat mai insemnat 

- Sistemul TVA la incasare sa fie optional pentru toate firmele 

- In cazul serviciilor prestate catre institutii ale statului, operatiunea sa nu genereze TVA colectat, ci 

sa se trateze similar operatiunilor de export. 

                                                 
1 Doing Business 2014:  Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, Banca Mondială, 2014 
2 Modalităţi de amplificare a cantităţii şi calităţii resurselor umane din economia României, CNIPMMR, 2013 



 
11 

- Veniturile din bacsis sa fie scutite de impozit pe profit, impozit pe microintreprindere, tva, sa fie 

impuse la persoanele fizice beneficiare cu 16% fara alte costuri salariale supplimentare, fara insa 

sa depaseasca 50% din venitul salarial net. 

 

De asemenea, au fost sustinute şi depuse şi propunerile primite de la membrii CNIPMMR (PTIR, 

PIMM Vrancea şi dl. Vicepresedinte Muresan)prezentate în Anexe. 
 

 

 

3. PARTICIPAREA  LA  DIALOGUL  SOCIAL  LA  NIVEL  NAŢIONAL                 
                      
CONSILIUL  ECONOMIC  ŞI  SOCIAL     

 
În perioada 10 decembrie 2014 – 31 martie 2015 au avut loc saptamanal şedinţe ale plenului 

CES. 

În perioada 10 decembrie 2014 – 31 martie 2015 au avut loc 3 sedinte ale Comisiei de politici 

monetare fiscale, financiare si de venituri: 11.12.2014; 16.11.2014; 15.01.2015 

 

 

   COMISIILE  DE  DIALOG  SOCIAL   
 
Au fost organizate sedinte ale Comisiilor de dialog social de către majoritatea autorităţilor publice 

centrale (ministere şi agenţii guvernamentale).  

 

Ministerele la nivelul cărora au fost organizate cele mai multe şedinţe ale Comisiilor de Dialog 

Social în perioada 10 decembrie 2014 – 31 martie 2015 sunt: Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul 

Muncii. 

 

Nu au fost organizate şedinte de dialog social de la începutul anului la nivelul:  

 Ministerul Aparari Nationale  

 Ministerul Culturii  

 Ministerul Afacerilor Externe  

 Ministerul Educatiei Nationale  

 Ministerul Tineretului si Sportului. 

 

Ordinea de zi a sedintelor Comisiilor de dialog social organizate în această perioadă şi 

reprezentanţiii CNIPMMR care au participat la acestea este cuprinsă in Anexa nr. 1 la informare, care 

face parte integrantă din aceasta. 

 

 

   ALTE  ACTIVITATI  ALE  STRUCTURILOR  TRIPARTITE 
 

La nivel Central 

 CES – Dl. Ioan Piţurescu şi Dl. Liviu Rogojinaru 

 FNGCIMM - Consiliu de Administratie: Dl. prof. Ovidiu Nicolescu - Presedinte 

 Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca : Consiliul de Administratie - Dl. Ioan 

Piţurescu  - Membru CC - CNIPMMR   

 M.E.C. - Consiliul de Export: Dl. Director Cristian Ionescu. 
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4. ELABORAREA  ŞI  DERULAREA  DE  PROIECTE        
 

În perioada 09 decembrie 2014 - 30 martie 2015 au fost depuse 21 cereri de rambursare şi 12 

cereri de plată în cadrul proiectelor implementate de CNIPMMR, prin Direcţia Proiecte. 

 

1. ”BIZ UP! - Dezvoltarea mediului de afaceri prin investiţii şi formare antreprenorială” 

CNIPMMR a demarat în data de 12 februarie 2015, în calitate de coordonator, proiectul BIZ 

UP!, proiect ce are un buget de 6.859.319,37 lei şi vizează dezvoltarea mediului de afaceri din România 

prin implementarea unei scheme de ajutoare de minimis cu o valoare totală de aproximativ un million de 

Euro, oferirea de cursuri gratuite pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi furnizarea de 

consultanţă şi mentorat. 

Perioada de implementare: 12 februarie 2015 - 11 decembrie 2015 (10 luni) 

Partener: Patronatul Judeţean al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Mehedinţi 

 

2. “Garanţii pentru TINEri!” 

În perioada 5 - 6 martie 2015 a fost organizat târgul locurilor de muncă din judeţul Prahova. 

Evenimentul s-a desfăşurat Casa de Cultură a Studenţilor, Ploiesti- Judet Prahova în cadrul proiectului 

“Garanţii pentru TINEri!”.  

La eveniment au participat  46 de firme şi 500 vizitatori. 

Evenimentul s-a adresat tinerilor care nu au absolvit examenul de bacalaureat şi nu au un loc de 

muncă, angajatorilor, reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi ai organizaţiilor societăţii civile şi a 

avut drept scop inserţia profesională a şomerilor tineri, cu accent pe persoanele care nu au absolvit 

examenul de bacalaureat. 

În perioada 11 - 12 martie 2015 a fost organizat târgul locurilor de muncă din Călăraşi. 

Evenimentul s-a desfăşurat Centrul Cultural Judeţean Călăraşi, str Independentei, nr. 20, Călăraşi în 

cadrul proiectului “Garanţii pentru TINEri!”.  

La eveniment au participat  52 de firme şi 623 vizitatori. 

Evenimentul s-a adresat tinerilor care nu au absolvit examenul de bacalaureat şi nu au un loc de 

muncă, angajatorilor, reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi ai organizaţiilor societăţii civile şi a 

avut drept scop inserţia profesională a şomerilor tineri, cu accent pe persoanele care nu au absolvit 

examenul de bacalaureat. 

În perioada 19 - 20 martie 2015 a fost organizat târgul locurilor de muncă din judeţul Ilfov la 

Primaria Buftea, Piaţa Mihai Eminescu, Nr. 1, Buftea, Jud. Ilfov, în cadrul proiectului “Garanţii pentru 

TINEri!”.  

La eveniment au participat  45 de firme şi 500 vizitatori. 

Evenimentul s-a adresat tinerilor care nu au absolvit examenul de bacalaureat şi nu au un loc de 

muncă, angajatorilor, reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi ai organizaţiilor societăţii civile şi a 

avut drept scop inserţia profesională a şomerilor tineri, cu accent pe persoanele care nu au absolvit 

examenul de bacalaureat. 

În perioada 26 - 27 martie 2015 a fost organizat târgul locurilor de muncă din judeţul Buzău 

la Galleria Buzău, Bdul Unirii, nr 301 A, din Buzău, în cadrul proiectului “Garanţii pentru TINEri!”.  

La eveniment au participat  45 de firme şi 500 vizitatori. 

Evenimentul s-a adresat tinerilor care nu au absolvit examenul de bacalaureat şi nu au un loc de 

muncă, angajatorilor, reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi ai organizaţiilor societăţii civile şi a 

avut drept scop inserţia profesională a şomerilor tineri, cu accent pe persoanele care nu au absolvit 

examenul de bacalaureat. 

De asemenea menţionăm ca sunt în derulare, în cadrul proiectului “Garanţii pentru TINEri!”, ID: 

POSDRU/126/5.1/S/139512, 23 cursuri de calificare nivel 1 si 2 la care participă 600 tineri care nu au 

absolvit examenul de bacalaureat şi nu au un loc de muncă. 

 

3. „SIMPRACT - Tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin practică şi crearea de întreprinderi 

simulate” 
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Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) şi 

Asociaţia Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) au organizat în perioada 20-21 

februarie 2015, la Biblioteca Centrală a Universităţii Politehnica din Bucureşti, primul târg naţional al 

întreprinderilor simulate, în cadrul proiectului SIMPRACT - Tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin 

practică şi crearea de întreprinderi simulate, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

La târgul de la Bucureşti au participat aproximativ 300 de studenţi, reprezentanţi ai celor 27 de 

întreprinderi simulate create în cadrul proiectului, proveniţi din cele 8 universităţi partenere în proiect: 

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE), Universitatea „Ovidius” din Constanţa, 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea din Craiova, Universitatea „Lucian Blaga” 

din Sibiu, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea ”Valahia” din Târgovişte, 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. 

Târgul întreprinderilor simulate a fost deschis de o conferinţă de presă, în cadrul căreia au luat 

cuvântul nume importante din mediul de business, care au făcut parte şi din juriul competiţiei: Dl. prof. 

univ. dr. Ovidiu Nicolescu - Preşedinte, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii 

din România (CNIPMMR); Manager de proiect SIMPRACT; Dl. Marius Ghenea - întreprinzător, 

business angel; Dl. Florin Jianu - Preşedinte PTIR, ministru delegat pentru IMM-uri, mediul de afaceri 

şi turism în perioada martie - decembrie 2014; dna Mihaela Ştefănescu, din partea Centrului Naţional 

de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT). 

În cadrul târgului, studenţii au avut ocazia să-şi prezinte rezultatele activităţii lor de pe parcursul 

unui semestru universitar, criteriile de evaluare ale competiţiei fiind următoarele: STANDUL, 

ABILITĂŢILE DE VÂNZĂTOR, CATALOGUL, SITE-UL, PREZENTARE PPT. 

Pe data de 21 februarie 2015 au fost desemnaţi câştigătorii Târgului Naţional al Întreprinderilor 

Simulate SIMPRACT, astfel: 

Locul 1. SMART OWL - Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi 

Locul 2. PROSIM - Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu 

Locul 3. ALPHA CONSULTING - Academia de Studii Economice din Bucureşti 

 

Cele 3 firme premiate vor reprezenta România şi proiectul SIMPRACT la Târgul Internaţional 

al Întreprinderilor Simulate de la Jesolo (Veneţia, Italia), în perioada 15-16 aprilie 2015. De 

asemenea, studenţii din întreprinderile simulate premiate vor fi răsplătiţi cu premii în bani. 

În data de 20 februarie 2015 a avut loc, la Universitatea Politehnica din Bucureşti, întâlnirea 

echipei de management a proiectului SIMPRACT. 

La întâlnire au participat reprezentanţi din partea echipei de management şi implementare a 

CNIPMMR, precum şi din partea partenerilor din consorţiu.  

 

4. ”COMPERUR - Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural” 

 

În cadrul proiectului ”COMPERUR-Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural”, Direcţia 

Proiecte a organizat în data de 15 ianuarie 2015 a treia întâlnire a echipei de implementare din cadrul 

proiectului “ COMPERUR - Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural”, la sediul Direcţiei Proiecte. 

La această întâlnire au participat membri ai echipei de management şi consultanţii regionali din cadrul 

celor 4 regiuni de dezvoltare în care este implementat proiectul, respectiv Nord-Est, Centru, Sud-Vest şi 

Bucureşti-Ilfov. 

 

5. “STEP2SUCCESS – Promovarea egalităţii de şanse a femeilor pe piaţa muncii” 
 

In data de 12 martie 2015 a fost organizată a treia intalnire a echipei de implementare din 

cadrul proiectului “STEP2SUCCESS – Promovarea egalităţii de şanse a femeilor pe piaţa muncii”, la 

sediul Direcţiei Proiecte. La această întâlnire au participat membri ai echipei de management şi membri 

ai echipei de implementare. Au fost analizate rezultatele proiectului atinse pana la momentul intalnirii 

precum si actiunile ce urmeaza a fi  intreprinse pentru atingerea rezultatelor, a indicatorilor si 

implementarea proiectului in conditii cat mai bune.  
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O atenţie deosebită a fost acordata consultanţilor regionali din cadrul celor 4 regiuni de dezvoltare 

în care este implementat proiectul, respectiv Nord-Est, Centru, Sud şi Bucureşti-Ilfov. Acestia au facut 

prezentari cu situatia inregistrarii grupului tinta si situatia derularii cursurilor de formare profesionale. 

 

6. ”FORŢA - Femei Ocupate, Resursă pentru o Ţară Activă” 

Evenimente din cadrul FORTA in perioada vizată: 

- 10 februarie 2015 - atelier tehnic Bucuresti-Ilfov; 

- 11 februarie 2015 - atelier tehnic Nord-Est; 

- 19 februarie 2015 - atelier tehnic Sud; 

- 20 februarie 2015 - atelier tehnic Sud-Est; 

- 24 februarie 2015 - atelier tehnic Nord-Vest. 

 

7. ”AVATAR - Acţiuni cu Valoare Adaugată pentru Ţară prin Antreprenoriat şi Recalificare” 
 

În data de 6 februarie 2015 a fost organizat un eveniment de informare în cadrul proiectului, la 

Oradea. 

În data de 12 februarie 2015 a fost organizată o întalnire a echipei de implementare a proiectului, 

la sediul Direcţiei Proiecte a CNIPMMR. 

 

8. ”PRO F.A.M.- Reintegrarea pe piaţa muncii a mamelor copiilor cu dizabilităţi din regiunile 

Bucureşti Ilfov, Centru şi Sud-Est prin dezvoltarea sistemului de competenţe şi aptitudini 

antreprenoriale si prin obţinerea de noi calificări solicitate pe piaţa muncii” 

In cadrul proiectului ProFAM, în perioada de raportare au avut loc două evenimente in cadrul 

campaniei “Promovarea povestilor de success ale femeilor de afaceri” în orasele Galati (20 februarie 

2015) si Braila (19 februarie 2015). 

In cadrul activitatii A5 - Furnizarea serviciilor de formare profesionala, in vederea calificării/ 

recalificării persoanelor din grupul ţintă in cadrul meseriilor de Cofetar, Manichiurist-pedichiurist, 

Patiser, respectiv Florar decorator, au fost lansate 3 cursuri de formare, respectiv Florar-decorator în 

Bucuresti şi Târgu Mureş şi Patiser în Târgu Mureş. 

 

9. ”MASPRACT - Masteranzi practicieni – investiţie în viitorii manageri” 

În cadrul proiectului ”Masteranzi practicieni – investiţie în viitorii manageri – MASPRACT” a fost 

elaborată raportarea tehnico-financiară nr. 5 (luna martie 2015). 

 

10. ”PRACTOR - "Practica economică şi managerială în organizaţii romaneşti" 

În cadrul proiectului ”Practica economica si manageriala in organizatii romanesti – PRACTOR” a 

fost elaborată raportarea tehnico-financiară nr. 3 (ianuarie 2015). 

 

 

REALIZAREA  DE  CONFERINŢE  DE  PRESĂ  ŞI  COMUNICATE  DE  PRESĂ 

 

În data de 20 februarie 2015, la Biblioteca Centrală a Universităţii Politehnica din Bucureşti, a 

avut loc o conferinţă de presă, eveniment ce a deschis Primul târg naţional al întreprinderilor 

simulate, în cadrul proiectului SIMPRACT - Tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin practică şi crearea 

de întreprinderi simulate. În cadrul conferinţei au luat cuvântul nume importante din mediul de business, 

care au făcut parte şi din juriul competiţiei: Dl. prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu - Preşedinte, Consiliul 

Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR); Manager de proiect 

SIMPRACT; Dl. Marius Ghenea - întreprinzător, business angel; Dl. Florin Jianu - Preşedinte PTIR, 

ministru delegat pentru IMM-uri, mediul de afaceri şi turism în perioada martie - decembrie 2014; dna 

Mihaela Ştefănescu, din partea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic 

(CNDIPT). 
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De asemenea, fiecare eveniment organizat în cadrul proiectelor implementate de CNIPMMR a 

beneficiat de o intensă promovare, atât prin intermediului Portalului IMMromania, cât şi în presa scrisă 

sau la TV. 

 

 
 

5. REALIZAREA  DE  CONFERINŢE  DE  PRESĂ  ŞI  COMUNICATE  DE  PRESĂ 
 
 

 Conferinta de presa din data de 12.12.2014 (Loc de desfasurare sediul CNIPMMR). Temele 

abordate in cadrul conferintei de presa sunt urmatoarele: 

1. Punctul de vedere al CNIPMMR privind liberalizarea preţurilor la gaze începând cu 1 ianuarie 

2015 

2. Propunerile CNIPMMR de programe mari pentru IMM-uri 

3. Diverse 

- Lansarea ediţiilor în limbi străine ale Cartei Albe a IMM-urilor din România 2014, 16.12.2014 

- Propunerea CNIPMMR de înfiinţare a unui “task force” naţional privind stabilirea mecanismelor 

de valorificare a iniţiativei Junker. 

 

 Comunicat de presa cu prilejul organizarii conferintei de presa din data de 12.12.2014.  

 

 Conferinta de presa din data de 21.01.2015 (Loc de desfasurare sediul CNIPMMR). Temele 

abordate in cadrul conferintei de presa sunt urmatoarele: 

1. Principalele măsuri propuse de CNIPMMR pentru susţinerea IMM-urilor şi mediului de afaceri, 

care au fost valorificate de autorităţi în 2014 

2. Priorităţi majore pentru mediul de afaceri care vor fi susţinute de CNIPMMR în 2015 

3. Diverse 

 

 Comunicat de presa cu prilejul organizarii conferintei de presa din data de 21.01.2015.  

 

 Conferinta de presa din data de 17.02.2015 (Loc de desfasurare sediul CNIPMMR). Temele 

abordate in cadrul conferintei de presa sunt urmatoarele: 

1. Semnarea protocolului de colaborare dintre CNIPMMR şi CCIR 

2. Dezvoltarea economiei sociale şi a întreprinderilor sociale – preocupare la nivel european 

3.  Propunerile CNIPMMR de modificare a legii privind întreprinderea socială 

4.  Diverse 

- Prima ediţie a Târgului Naţional al Întreprinderilor Simulate organizat în cadrul proiectului 

SIMPRACT 

 

 Comunicat de presa cu prilejul organizarii conferintei de presa din data de 17.02.2015.  

 

 Conferinta de presa din data de 24.03.2015 (Loc de desfasurare sediul CNIPMMR). Temele 

abordate in cadrul conferintei de presa sunt urmatoarele: 

1. Un nou instrument de evaluare a mediului de afaceri -  indicele de încredere al IMM-urilor pentru 

România 

2. Sondaj privind dificultăţile IMM-urilor în cazul delegărilor transfrontaliere 

3. Lansarea proiectului BIZ UP! - dezvoltarea mediului de afaceri prin investiţii și formare 

antreprenorială, la nivelul regiunii București-Ilfov 

4. Un nou început în dialogul social- rezultatele conferinţei la nivel înalt din UE 

5. Diverse.  

 

 Comunicat de presa cu prilejul organizarii conferintei de presa din data de 24.03.2015.  

 



 
16 

 

Aparitii 01-25.03.2015 

      

Ziar / Televiziune / Radio 

Informatii despre  

CNIPMMR 

Informatii generale  

despre IMM - uri 

Ziare     

Adevarul 2 4 

Antena3.ro   2 

Agerpress   43 

avocatnet.ro 1 3 

Amos 1 3 

B1.ro   1 

BankingNews   2 

Business Woman 1   

Business24.ro 1 3 

Buzznews.ro 1   

Bizlawyer.ro 1 2 

Bursa 1   

B365 1   

Centrul de presa.ro  1   

Capital   1 

Cariereonline.ro   2 

Comunicatemedia.ro 1   

Cluj Capital 1   

Curierul National 1 12 

Digi24.ro   4 

Dailybusiness.ro   3 

Economica.net 1 1 

Ecomunicate.ro 1   

Evenimentul Zilei 1 1 

Enational.ro   1 

Economistul   1 

Enational.ro 1   

EurActiv 2 1 

Hotnews 2 2 

Infolegal.ro 1   

Infoportal.rtv.ro 1   

Gandul 1 3 

Infolegal.ro 2   

Jurnalul.ro   2 

Jurnalul de afaceri   4 

Livepr.ro 1   

Romania Libera   3 

Libertatea.ro 1   

Mediafax.ro   1 

Money.ro 1   
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Medierenet.ro 1   

Managerexpress.ro 1   

Mdm.ro 1   

N24 plus 1 1 

Realitatea.net 1 3 

ntv.ro 2   

Observator.ro 1   

Romania Libera 1   

Privesc.eu 1   

Stiri.com   2 

Tribuna Economica 1   

Ziare.com 1   

Ziarenews.ro   6 

Ziarelive.ro 2 2 

Ziare si reviste   2 

Ziarul financiar    7 

Ziare-pe-net.ro   6 

Ziarul Evenimentul 1   

Wall Street   6 

Jurnalul de la Vrancea   1 

Prahova business 1   

Actual de cluj 1   

Arad reporter 1   

Ebihoreanu.ro (Cluj) 1 1 

Monitorulbt.ro 1   

Obiectivbr.ro (Cluj) 1   

Glasul ardealului.ro 1   

Monitorulsv.ro 1   

Radiomures.ro 1   

Clujcapital.ro(Cluj) 1   

Ziua de Cluj (Cluj) 1   

Universul Argesean  1   

Ed Fagaras 1   

Expresul Calarasi 1   

Actualitati Arad 1   

Ziare Botosani 1   

Infomuntenia 1   

Newsar.ro 1   

Bzb.ro 1   

Radiocraiova.ro 1   

Ziarul National 1 1 

Subtotal - ziare 66 143 

Aparitii locale     

CLUJ- Dl. Muresan     

Ziare.com 1   

Evenimentul Zilei 1   
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Bursa 1   

Adevarul 1   

Hotnews.ro 1   

gandul.info 1   

Comisarul.ro 1   

Enational 1   

Money.ro 1   

Wowbiz 1   

Portalul de Stiri 1   

Ziare Live 1   

Business 24 1   

Oservator.ro ( Constanta ) 1   

Observator de CT 1   

Ziua de Cluj 1   

BuzzNews.ro 1   

Medias Info 1   

Buna Ziua Brasov 1   

Ziarul Evenimentul 1   

Monitorul de Vrancea 1   

eBihoreanul 1   

CityNews Bistrita 1   

Universul Argesean 1   

Monitorul de Botosani 1   

Monitorul de Cluj 1   

Ziarul de Iasi 1   

Cluj Capitala 1   

Info Apahida 1   

Actual de Cluj 1   

Galati     

Viaţa Liberă Galaţi 5   

Monitorul de Galaţi 5   

PresaGalaţi.ro  5   

Cuget liber (Constanta) 1   

Gazetadenavodari.ro (Constanta ) 1   

Telegraf (Contanta) 1   

Observator.ro ( Constanta ) 1   

Subtotal - ziare locale 49   

Agentii de presa     

Amos News 2   

Subtotal - agentii presa 2   

Televiziuni     

Antena 3 1   
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Antena 1 1   

Antena 1 Constanta 2   

Pro TV (Cluj) 1   

Digi24 Constanta 1   

Digi TV (Cluj) 1   

TVR Iasi 1   

Prima TV( Cluj ) 1   

Look Plus TV (Cluj) 2   

Litoral TV ( Constanta) 5   

Etv Galaţi 1   

Digi24 Galaţi 1   

Subtotal - tv 25 0 

Radio Iasi (Cluj) 1   

Radio Metafora Buc.( Cluj) 1   

Radio Romania Actualitati (Cluj) 4   

Radio Sky (Constanta) 3   

Radio FM PRO FM (Galati) 1   

Radio Antena Satelor  2   

West TV Arad 1   

Subtotal  - radio 15   

Total general 159 143 
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6. DERULAREA  ACTIVITĂŢI  PORTALULUI  DE  SOLUTII  ŞI  SERVICII  IMMROMANIA.RO 
 

În intervalul 9 decembrie 2014 – 31 martie 2015, în cadrul portalului IMMromania au fost 

postate un număr de 139 noutăţi de interes pentru mediul de afaceri din România, ce au vizat domeniile 

economic, juridic, social şi politic. Aceste ştiri au generat un trafic de 56.850 afişări si 24.588 vizitatori  

în perioada raportată. 

 

În intervalul mai sus menţionat au fost transmise cu succes 14 newslettere de informare a 

membrilor IMMromania şi au fost promovate atât în Newsletter cât şi în calendarul de evenimente un 

număr de 11 evenimente şi seminarii de interes pentru mediul de afaceri: 

 

Newslettere 

 

Nr. 

Crt. 

Data Nume Newsletter 

1 12.12.2014 

 

Peste 100.000 de inmatriculari de firme in 2014 

 

2 23.12.2014 

 

Sarbatori fericite! 

 

3 08.01.2015 Obligatii declarative cu termene in luna ianuarie 2015 

 

4 14.01.2015 Finantari pentru intreprinderile care creeaza locuri de munca 

 

5 22.01.2015 12 prioritati majore pentru mediul de afaceri in 2015 

 

6 29.01.2015 Tendinte in evolutia activitatii economice in perioada ianuarie - 

martie 2015 

 

7 04.02.2015 Obligatii declarative cu termene in luna februarie 2015 

 

8 12.02.2015 Obligatii declarative cu termene in luna februarie 2015 

 

9 19.02.2015 IMM-urile vor fi primele care beneficiaza de Fondul European de 

Investitii Strategice 

 

10 26.02.2015 Comisia Europeana a aprobat Programul Operational Capital Uman 

2014 - 2020 

 

11 05.03.2015 Program de sprijinire a IMM-urilor, finantat de BERD 

 

12 12.03.2015 100 de milioane de euro pentru infrastructura energetica 

13 19.03.2015 10 milioane de lei pentru lansarea unor programe anuale de sprijin 

pentru IMM-uri 

 

14 26.03.2015 Au fost lansate primele masuri de finantare din PNDR 2020 
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Evenimente 

 

1. Conferinta "Infrastructura si imobiliarele - domeniile cheie pentru dezvoltarea economica" 

2. Lansarea versiunii in limba engleza si italiana a "Cartei Albe a IMM-urilor din Romania" 

3. Atelier tehnic in cadrul proiectului FORTA - Femei Ocupate, Resursa pentru o Tara Activa 

4. Dezvoltarea Romaniei in noul context financiar european 

5. Targul National al Intreprinderilor Simulate SIMPRACT, Editia I 

6. TIMTOS Taiwan 2015 

7. IMM Forum - Solutii pentru IMM-uri 

8. Oportunitati de finantare pentru IMM-uri 2014-2020 

9. Riscul afacerii (editia a II-a): Afaceri in expansiune. Provocari si experiente de succes 

10. Taiwan International Lighting Show - TiLS si LED TAIWAN 2015 

11. Targul locurilor de munca "Garantii pentru TINEri" 

 

De asemenea, au fost efectuate 4 sondaje în rândul membrilor portalului IMMromania. 

 

Sondaje 

 

1. Evolutia IMM-urilor in semestrul II din 2014 si estimari pentru semestrul I din 2015 – 

UEAPME 

2. Impactul ajutorului social asupra ocuparii fortei de munca si reducerii somajului 

3. Indicele de incredere al IMM-urilor pentru Romania 

4. Impactul impozitarii ca venituri salariale  a diurnelor  si indemnizatiilor  acordate  lucratorilor  

romani detasati  in  tari din spatiul comunitar 

 

 

Trafic general 

În intervalul raportat s-a înregistrat un număr de 24.588 vizite şi 56.850 afişări.  

 

Afişări pe lună 

In perioada decembrie 2014-martie 2015 traficul portalului immromania.ro a inregistrat 

urmatoarele date: 
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7. DEPLASĂRILE  EXTERNE   ÎN  PERIOADA 9.12.2014-25.03.2015   
 

Nr. 

crt 
Denumirea actiunii Organizator 

Persoana 

care  

s-a 

deplasat 

Perioada / 

Locul 

Cine finanţează 

deplasarea 

 

Observaţii 

1 
Sectiunea SOC- 518 

Grup de lucru 
CESE 

Ana 

Bontea 

14.01.2015 

Bruxelles 
CESE 

 

2 Plen CESE CESE 
Ana 

Bontea 

21-

22.01.2015 

Bruxelles 

CESE 
 

3 

Intalnire 

transnationala in 

cadrul proiectului 

Corporate Social 

Responsibility for 

All – CSR FOR 

ALL phase 2 

Action 

Synergy 

Bara 

Oana 

Tapai 

Alina 

22-

25.01.2015 

Atena 

LLP - LDV 

 

4 
Sedinta conducerii 

UEAPME 
UEAPME 

Ovidiu 

Nicolescu 

26.01.2015 

Bruxelles 
CNIPMMR 

 

5 Conferinta CESE CESE  
27.01.2015 

Bruxelles 
CESE 

 

6 Sectiunea ECO CESE 
Ana 

Bontea 

03.02.2015 

Bruxelles  
CESE  

7 PSC meeting 1 SAE 
Bara 

Oana 

17-

19.02.2015 

Belgrad 

EuropeAid/132438/ 

C/ACT/Multi 
 

8 Plen CESE CESE 
Ana 

Bontea 

18-

19.02.2015 

Bruxelles 

CESE  

9 Sectiunea SOC CESE 
Ana 

Bontea 

25.02.2015 

Bruxelles 
CESE  

10 
Grup de studiu 

Sectiunea SOC / 518 
CESE 

Ana 

Bontea 

27.02.2015 

Bruxelles 
CESE  
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11 Sectiunea ECO CESE 
Ana 

Bontea 

02.03.2015 

Bruxelles 
CESE  

12 

Un nou început 

pentru dialogul 

social 

CE 
Ovidiu 

Nicolescu 

05.03.2015 

Bruxelles 
CE  

13 

Intalnire 

transnationala din 

cadrul proiectului 

«E4IC» 

CE 

Bara 

Oana 

Corcodel 

Stefan 

08-

11.03.2015 

Bruxelles 

Erasmus for 

Young 

Entrepreneurs 

 

14 
Sedinta conducerii 

ACSH -EIG 
CE 

Ovidiu 

Nicolescu 

10.03.2015 

Luxembroug 
CE  

15 
Observatorul Pietei 

Muncii 
CESE 

Ana 

Bontea 

11.03.2015 

Zagreb 
CESE  

16 
Sedinta conducerii 

EU-OSHA 
EU- OSHA 

Ovidiu 

Nicolescu 

16-

18.03.2015 

Bilbao 

EU- OSHA  

17 Plen CESE CESE 
Ana 

Bontea 

18-

19.03.2015 

Bruxelles 

CESE  

18 Sectiunea SOC CESE 
Ana 

Bontea 

23.03.2015 

Bruxelles 
CESE  

19 
Sedinta conducerii 

FSE 
CE 

Ovidiu 

Nicolescu 

25-

26.03.2015 

Bruxelles 

CE  

20 Sectiunea ECO CESE 
Ana 

Bontea 

26.03.2015 

Bruxelles 
CESE  

 
 
 
 

8. REUNIUNILE  ORGANISMELOR  DE  CONDUCERE  ALE  CNIPMMR 
 

COLEGIUL  NATIONAL  şi  CONSILIUL  PERMANENT  - 09 decembrie 2014,  

Restaurant Elisabeta Bucureşti 

 

ORDINEA  DE  ZI 

 

   Intonarea  IMNULUI  IMM-urilor 

 

 

INVITATI SPECIALI: - Dl. Florin Jianu – Ministru delegat - Departamentul  pentru IMM-uri, 

Mediu de Afaceri si Turism                                                    

 

1. Decizii  ale  şedinţei de Consiliu Permanent desfăşurat  în data de 26  Noiembrie 2014  

Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu  

2. INFORMARE – Acţiuni  derulate  de  conducerea  CNIPMMR şi membrii săi  în  

perioada 27 Septembrie – 08 Decembrie 2014  
Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu 

3. Prezentarea spre aprobare a proiectului “Planul de acţiuni ale CNIPMMR pentru 2015” 

Prezintă: Dra. Director Dep. Juridic si Dialog Social Ana Bontea   

4. Prezentarea spre aprobare a calendarului de desfasurare a sedintelor de Colegiu 

National si Consiliu Permanent in 2015 
Prezinta Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu 
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5. Informare privind „TOP 2013” organizat de CNIPMMR si Oameni şi Companii in data de 

28 octombrie 2014   
Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu  

6. Propuneri privind sarbatorirea “Zilei Intreprinzatorilor din Romania – 2015” din luna 

mai  

Prezinta: Membrii Colegiului National 

7. Intervenţii privind propuneri concrete pentru crearea de Federaţii Patronale 

Sectoriale 
Prezintă: Preşedinţii de FRIMM-uri  

 

8. Informare privind reuniunile conducerii UEAPME din 03-04.12.2014 – Consiliul 

Director, Consiliul de Administratie si Adunarea Generala UEAPME. 

Prezinta Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu 

9. Informare privind calendarul propus pentru lansarea regională a lucrării “Carta Albă a 

IMM-urilor 2014 în regiunile României”  

Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu şi Preşedinţii de Federaţii Regionale 

(FRIMM) 

10. Informare privind situaţia proiectelor noi şi stadiul celor derulate în teritoriu 

Prezintă: Membrii Consiliului Permanent 

 Aprobarea completarii statutului cu birourile locale ca sedii secundare pe durata derularii 

proiectelor CNIPMMR 

Prezintă: Dra. Director Dep. Juridic si Dialog Social Ana Bontea   

11. Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al CNIPMMR pentru anul 

2015 

Prezintă: Dna. Contabil Şef Dumitriţa Grigoraş 

12. Stabilirea problemei cheie a IMM-urilor pentru  luna  ianuarie 2015 

Propuneri: Membrii C.P.  

13.  Sinteza actelor normative publicate în Monitorul Oficial  în ultima perioadă 

Prezintă: Dra. Director Dep. Juridic si Dialog Social Ana Bontea   

14. Diverse  
- Modalitatea de organizare a sedintelor Consiliului Permanent prin sistem de 

videoconferinta  

- Oportunitatea desemnarii de observatori la viitoarele alegeri locale, parlamentare şi 

prezidenţiale 

- Aprobarea cotizaţiilor membrilor CNIPMMR în 2015 

- Aprobarea protocolului de colaborare dintre CNIPMMR si Camera de Comert si Industrie 

a Romaniei 

Prezintă: Membrii C.P. 

 
 
 
 

CONSILIUL  PERMANENT - Marti, 27 ianuarie 2015,  sediul CNIPMMR 

 

ORDINEA  DE  ZI 

 

   Intonarea  IMNULUI  IMM-urilor 

 

INVITAT SPECIAL: - Invitat special: D-na Anca-Laura Ionescu, secretar de stat in cadrul 

Ministerului Energiei, IMM-urilor si Mediului de Afaceri 

 

1. Decizii  ale  şedinţei comune de Consiliu Naţional şi Consiliu Permanent din 

data de 09  Decembrie 2014  
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Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu  

2. INFORMARE – Acţiuni  derulate  de  conducerea  CNIPMMR şi membrii săi  în  

perioada 09 Decembrie 2014 – 26 Ianuarie 2015 
Prezintă: Dna. Director Executiv Victoria Guţă 

3. Prezentarea principalelor măsuri propuse de CNIPMMR pentru susţinerea IMM-

urilor şi mediului de afaceri, care au fost valorificate în 2014 

Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu 

15. Definitivarea priorităţilor majore pentru mediul de afaceri în 2015, care să fie 

susţinute de CNIPMMR 

Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu 

16. Actualizarea listei reprezentantilor CNIPMMR în Comisiile de Dialog 

Social la nivelul ministerelor şi agenţiilor guvernamentale potrivit structurii Guvernului in 

2015 

Prezintă: Dra. Director Dep. Juridic si Dialog Social Ana Bontea   

17. Prezentarea “Planului de acţiuni ale CNIPMMR pentru trimestrul I 

2015” 
Prezintă: Dna. Director Executiv Victoria Guţă 

18. Propuneri privind sărbătorirea “Zilei Întreprinzătorilor din România – 

2015” din luna mai  şi a datelor de desfăşurare a principalelor evenimente din 2015 

Prezinta: Membrii Consiliului Permanent 

19. Intervenţii privind propuneri concrete pentru crearea de Federaţii 

Patronale Sectoriale 
Prezintă: Preşedinţii de FRIMM-uri  

20. Informare privind situaţia proiectelor noi şi stadiul celor derulate în 

teritoriu 
Prezintă: Membrii Consiliului Permanent 

 Stabilirea problemei cheie a IMM-urilor pentru  luna  februarie 2015 

Propuneri: Membrii Consiliului Permanent 

21.  Sinteza actelor normative publicate în Monitorul Oficial  în ultima perioadă 

Prezintă: Dra. Director Dep. Juridic si Dialog Social Ana Bontea   

22. Diverse  
- Oportunitatea desemnării de observatori la viitoarele alegeri locale, parlamentare 

şi prezidenţiale 

- Aprobarea protocolului de colaborare dintre CNIPMMR şi Camera de Comerţ şi 

Industrie a României 

- Organizarea de întâlniri teritoriale cu furnizori de produse şi servicii pentru IMM-

uri 

Prezintă: Membrii Consiliului Permanent 
 
 
 
 

CONSILIU PERMANENT - Marti, 24 februarie 2015,  sediul CNIPMMR 

 

ORDINEA  DE  ZI 

 

   Intonarea  IMNULUI  IMM-urilor 

 
INVITAT SPECIAL: - dl. Cătălin Beciu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Energiei,  Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de afaceri  
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1. Decizii  ale  şedinţei comune de Consiliu Naţional şi Consiliu Permanent din data de 27  

Ianuarie 2015 
Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu  

2. INFORMARE – Acţiuni  derulate  de  conducerea  CNIPMMR şi membrii săi  în  perioada 

28 Ianuarie - 23 Februarie 2015 
Prezintă: Dna. Director Executiv Victoria Guţă 

3. Prezentarea draftului de program pentru “Ziua Întreprinzătorilor din România – 2015” din 

22 mai 2015, Brasov 

Prezinta: Dna. Denisa Vasilescu 

4. Stabilirea datelor de desfăşurare a Topului Naţional al Firmelor Private din România – Top 

2014 şi a lansării Cartei Albe a IMM-urilor din România 2015  

Prezintă: Dna. Director Executiv Victoria Guţă 

5. Informare privind participarea la şedinţe a membrilor Consiliului Permanent în 2014 – 2015, în 

vederea îmbunătăţirii situaţiei 

Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu  

6. Prezentarea programelor de realizare de Federaţii Patronale Sectoriale, care să cuprindă 

medicii de familie, stomatologii şi diriginţii de şantier 

Prezintă: - Dl. Vicepreşedinte Neculai Viţelaru  

- Dl. Vicepreşedinte Cristian Ignea 

  

7. Informare privind situaţia proiectelor noi şi stadiul celor derulate în teritoriu 

Prezintă: Membrii Consiliului Permanent 

 Stabilirea problemei cheie a IMM-urilor pentru  luna  martie 2015 

Propuneri: Membrii Consiliului Permanent 

8. Sinteza actelor normative publicate în Monitorul Oficial  în ultima perioadă 

Prezintă: Dra. Director Dep. Juridic şi Dialog Social Ana Bontea   

9. Diverse  
- Stabilirea ordinii de zi, a datei si locaţiei şedinţei comune din luna martie 2015 a Colegiului 

Naţional şi a Consiliului Permanent 

- Deplasări externe 

- Noutăţi privind cardul Euronet 

- Organizarea de reuniuni de promovare de servicii si produse pentru IMM-uri 

 
 

 

ALTE ACŢIUNI 
 

PARTICIPAREA LA IMM FORUM, 12-14.03.2015, ROMEXPO 
 
 

 

PARTICIPAREA LA  CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DEDICATĂ PROGRAMELOR DE FINANŢARE PENTRU FIRME MICI ŞI MIJLOCII, 
DISPONIBILE DIN 2015 

 
EurActiv.ro şi Reprezentanţa Comisiei Europene în România au organizat in data de 

12.03.2015 conferinta în domeniul finanţării IMM: Conferinţa internaţională dedicată programelor 

de finanţare pentru firme mici şi mijlocii, disponibile din 2015. 

În acord cu eforturile instituţiilor Europene şi statelor membre de a susţine dezvoltarea IMM-

urilor, EurActiv.ro şi Reprezentanţa Comisiei Europene în România si-au propus să contribuie la 

promovarea instrumentelor din domeniu prin intermediul unei conferinţe internaţionale. Evenimentul a 

urmarit aducerea  împreună a actorilor publici relevanţi din România, autorităţi europene şi reprezentanţi 

ai IMM-urilor din Romania.  

Conferința a beneficiat de participarea a numeroși actori naționali și europeni importanți,  
precum Comisarul European pentru Politici Regionale, Corina Crețu, reprezentanți ai DG Întreprindere 
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și Industrie și ai Băncii Europene de Investiții, și oficiali din partea Ministerului de Finanțe, Ministerului 

Energiei, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice și Ministerului Fondurilor Europene. 

Din partea Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii a participat Dl.  Liviu 

Rogojinaru, vicepresedinte,  care a discutat despre necesitatea punerii  in aplicare a legii  nr. 62/2014 de 

modificare a legii IMM-urilor şi a Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului IMM-urilor 

până în 2020 si a propus operaţionalizarea fondurilor speciale pentru IMM-uri, similare cu cele din U.E: 

 Fonduri de seed-capital pentru sprijinirea înfiinţării de noi microîntreprinderi de către tineri;  

 Fonduri de micro-granturi şi micro-credite pentru dezvoltarea meşteşugurilor şi serviciilor în 

mediul rural; 

 Fonduri cu capital de risc pentru finanţarea IMM-urilor/start-up-urilor inovative şi a proiectelor 

din industriile de vârf, alimentat. 

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România a fost reprezentat de dl. Florin Jianu. 

Conferinţa a fost organizată de EurActiv.ro şi Reprezentanţa Comisiei Europene în România, 

dezvoltat în parteneriat cu EURid, Banca Comercială Română şi Alpha Bank România şi sprijinul 

VAPRO, Camera de Comerţ Olandeză-Romană, Schuman Associates si www.immromania.ro. 

 
 
 
 

A.2. EFECTUAREA DE STUDII ŞI ANALIZE ALE MEDIULUI DE 

AFACERI  
 
 
 

 SONDAJ  PRIVIND PRIVIND IMPACTUL AJUTORULUI SOCIAL ASUPRA OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ ŞI 

REDUCERII ŞOMAJULUI 
 

1. Forma de organizare:      

a. Microîntreprindere (0 - 9 salariati)      

b. Întreprindere mica (10 - 49 salariati)      

c. Întreprindere mijlocie (50 - 250 salariati)      

d. Întreprindere mare (peste 250 salariati)      

      

2. Domeniul de activitate:      

a. Industrie      

b. Agricultură      

c. Construcţii      

d. Comerţ     

e. Turism      

f. Servicii      

g. Transporturi 

h.   Alt domeniu 

   

3. Cresterea salariului minim si reducerea ajutorului social ar stimula angajarea de personal in firma? 

- foarte mult;  

- mult;  

- putin;  

- deloc;  

- nu stiu 

 

4. Cum apreciati masurile actuale pentru stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a 

somerilor 

- foarte slabe 

http://www.immromania.ro/
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- slabe 

- bune 

- foarte bune 

- nu stiu 

  

5. Ce masuri considerati potrivite pentru a stimula reducerea somajului? 

- cresterea salariului minim 

- ajutorul de somaj sa fie maxim 50% din salariul minim 

- scutirea firmelor de la plata contributiilor datorate de angajator pe 6 luni daca mentine somerul 1,6 

ani; pe 1 an daca mentine somerul angajat pe 2 ani, etc. 

- altele, specificati care: 

   

6. Gestionarea locurilor de munca vacante la instituiile bugetare de catre ANOFM prin agentiilor 

judetene ar avea un impact: 

- foarte bun pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca 

- foarte util pentru a reducere angajarile "pe interese" la institutiile statului 

  

7. Credeti ca masurile de stimulare a mobilitatii fortei de munca ar duce la reducerea somajului? 

- deloc 

- putin 

- destul de mult 

- foarte mult 

- nu stiu 

  

8. Care credeti ca sunt  principalele impedimente de a stimula angajarea firmelor in proiecte sociale? 

- birocratia excesiva  

- documentatia complexa  

- raportari excesive  

- insuficienta stimulilor financiari  

-neseriozitatea angajatilor 

 

9. Considerati ca se impun modificari pe Codul Muncii prin care firmele sa fie sprijinite sa faca 

angajari (dati exemple de eventuale modificari)? 

- da 

- cat mai urgent 

- nu prea 

- nu stiu 

 
 

 SONDAJ  PRIVIND IMPACTUL IMPOZITĂRII CA VENITURI SALARIALE  A DIURNELOR  ŞI INDEMNIZAŢIILOR  

ACORDATE  LUCRĂTORILOR  ROMÂNI DETAŞAŢI  ÎN  ŢĂRI DIN SPAŢIUL COMUNITAR 
 

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a realizat 

în perioada 12-23 Martie 2015 o consultare, care a vizat stabilirea dificultăţilor cu care se confruntă 

IMM-urile în cazul delegărilor transfrontaliere sub forma unui sondaj pe portalul www.immromania.ro, 

la nivelul membrilor portalului şi ai CNIPMMR.  
 

Respondenţii acestui sondaj sunt în proporţie de 75% microîntreprinderi şi 25% întreprinderi 

mici. 
 

http://www.immromania.ro/
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50% dintre respondenţi activează în zona Industriei, Comerţului şi Turismului, 37,5% sunt din 

domeniul Servicii, iar restul aparţin Brokerajului.  

 

 
  

25% dintre respondenţi au declarat ca au avut salariaţi detaşaţi în stăinătate în ultimii 5 ani. 
 

   

În ceea ce priveşte procedurile care trebuiesc parcurse de angajator anterior dispunerii 

detaşării transnaţionale, 80% dintre cei intervievaţi au aprecitat că acestea sunt birocratice, de durată şi 

costisitoare, restul respondenţilor considerându-le acceptabile sau neputând raspunde la această întrebare 

din lipsa cunoştinţelor.  
 

 
 

Peste 85% dintre întreprinzători au precizat că nu au avut acces adecvat la informaţii publice 

centralizate privind condiţiile antreprenoriale din străinătate, condiţiile şi obligaţiile angajatorilor 

care detaşează transnaţional, inclusiv din punct de vedere fiscal şi plată a contribuţiilor sau la formalităţi 

administrative on-line pentru prestarea transfrontalieră de servicii. 

10% au primit informaţii privind obligaţiile de angajator care detaşează transnaţional, 

inclusiv din punct de vedere fiscal şi plată a contribuţiilor la depunerea/primirea certificatului A1 de la 

Casa Naţională de Pensii şi Asigurări Sociale, iar 62,5% nu au primit informaţii privind obligaţiile de 

angajator care detaşează transnaţional, la nivel naţional, inclusiv din punct de vedere fiscal şi plata a 

contribuţiilor de la vreo institutie din România şi/sau la nivelul statului membru unde au detaşat personal.  

  

Dificultăţile majore întâmpinate de către cei intervievaţi au constat în: 

- lipsa accesului la informaţii complete şi actuale privind prestarea serviciilor transfrontaliere 

- fiscalitatea excesivă  

- birocraţia ridicată şi procedurile consumatoare de timp şi bani.  
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Referitor la măsurile strict necesare pentru creşterea accesului IMM-urilor din România la servicii 

transfrontaliere, marea majoritatea a celor intervievaţi au considerat importantă reducerea fiscalităţii 

pentru IMM-uri, care prestează servicii în alt stat membru UE (37,5%), urmată de îmbunătăţirea 

legislatiei şi clarificarea obligaţiilor în România şi în fiecare stat membru este una dintre cele mai 

importante (25%) şi asigurarea accesului la informații complete şi actualizate pe un portal public 

privind prestarea de servicii transfrontaliere (25%).  

 

 
 

95% consideră că nu este exercitată de către instituţiile cu atribuţii de control funcţia de 

prevenire şi acţiuni de informare corespunzătoare a contribuabililor cu privire la toate obligaţiile 

acestora. 

 

 
 

Referitor la portalul www.edirect.gov.ro, 10% au răspuns că au accesat acest portal, însă 

consideră că acesta ar trebui îmbunătăţit întrucât nu conţine informaţii actualizate şi utile 

întreprinzătorilor. 

 

II. PROPUNERILE CNIPMMR PRIVIND GESTIONAREA DE CĂTRE 

ÎNTREPRINZĂTORI A DETAŞĂRILOR ÎN SPAŢIUL UE VERSUS DELEGAŢIE  

 

 
1. Realizarea de campanii media de informare atât a angajaţilor cât şi a angajatorilor cu privire 

la: 

a) legislaţia aplicabilă în  acest domeniu atât în România cât şi în statele UE; 

b) drepturile şi obligaţiile firmelor ce deleagă sau detaşează persoane în state UE; 

c) drepturile şi obligaţiile angajaţilor în deleagaţie  sau în detaşare la firme  din state UE; 

d) interpretările incorecte ale legislaţiei româneşti din domeniu de către firme şi angajaţi versus 

aplicarea abuzivă a legislaţiei respective de către institutiile statului; 

e) dezbateri publice (televizate) între cele două părţi implicate: instituţii publice (ITM, ANAF) 

versus patronate pentru clarificarea tuturor punctelor divergente. 

f) dezbatere cu privire la generarea dumpingului social de către lucrătorii români ce nu respectă 

legislaţia europeană a detaşării. 

g) Implementarea la nivelul României a Manualului de punere în aplicare a directivei privind 

serviciile redactat de Serviciile Direcţiei Generale Piaţa internă şi Servicii 

http://www.edirect.gov.ro/
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h) Asigurarea de către portalul www.edirect.gov.ro a funcţiei de ghişeu unic şi portal care sa poata 

fi utilizat de furnizorii de servicii pentru: 

• a obţine informaţii detaliate cu privire la condiţiile antreprenoriale din străinătate sau din ţara 

lor de origine; 

• a realiza online formalităţile administrative pentru înfiinţarea unei întreprinderi; 

• a realiza online formalităţile administrative pentru prestarea transfrontalieră de servicii. 

2. Modificarea legislaţiei româneşti cu privire la tratamentul fiscal al diurnelor şi 

detasărilor astfel încât să nu existe nici interpretări greşite ale firmelor şi nici abuzuri ale instituţiilor 

statului (ANAF). Codul fiscal art.21 pct.3 lit b. versus Titlul IX din Codul Fiscal şi  Legea 344/2006 

(Lege privind detaşarea salariaţilor în cadrul serviciilor transnaţionale) versus Codul Muncii. 

3. Imbunatirea Codului fiscal prin dublarea plafonului actual neimpozabil pentru diurnele 

salariatilor detasati transfrontalier de catre intreprinzatori. 

4. Simplificarea legislaţiei româneşti în vederea evitării interpretărilor greşite sau abuzive cu 

privire la poziţia detaşării faţă de delegare şi drepturile de detaşare faţă de cele de delegare.  

5. Întrucât procedurile privind obţinerea aprobarilor necesare pentru lucrătorii români detaşaţi 

sunt foarte greoaie, este necesara cresterea transparentei, simplificarea birocratiei şi asigurarea 

celeritatii, prin respectarea unui termen de maxim 5 zile calendaristice pentru obtinerea aprobării. 

6. Anunţarea unei poziţii ferme din partea statului Român în vederea protejării cetăţenilor în faţa 

abuzurilor/exceselor  din partea unor instituţii guvernamentale din unele ţări UE faţă de persoanele care 

doresc să lucreze prin detaşare în aceste ţări sau sunt în delegaţie. 

7. Întrucât procedurile privind obţinerea formularului A1 pentru lucrătorii români detaşaţi sunt 

foarte greoaie, solicităm simplificarea acestor proceduri şi posibilitatea obţinerii online a acestui 

formular într-un termen de maxim 5 zile calendaristice. 

8. Necesitatea emiterii unui ghid de bune practici, în care ANAF şi Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice să se raporteze la legislaţia europeană, care este foarte clară în 

domeniu, astfel încât să se elimine interpretările. A se avea în vedere că, în general, ghidurile sunt emise 

cu titlu informativ, motiv pentru care se ajunge la interpretări. Acest lucru trebuie evitat prin aplicarea cu 

prioritate a legislaţiei europene şi schimbul de informaţii între statele comunitare.  

 

 

 

A.3. ACŢIUNI ALE REPREZENTANŢILOR CNIPMMR PE PLAN 

INTERNAŢIONAL  
 
 
 

 
 

1. PARTICIPAREA LA  ŞEDINŢA CONDUCERII UEAPME 
 

Luni, 26 ianuarie 2015, s-a desfasurat la Bruxelles reuniunea Consiliului Director al Uniunii 

Europene a Artizanatului si a Intreprinderilor Mici si Mijlocii (UEAPME). Consiliul National al 

Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania a fost reprezentant de dl. presedinte Prof.univ.dr. 

Ovidiu Nicolescu, in calitate de vicepresedinte UEAPME.  

In cadrul reuniunii s-au abordat mai multe subiecte printre care: 

 Discutarea si aprobarea minutei sedintei UEAPME din luna decembrie 2014; 

 Prezentarea elementelor de bază ale Planului de Investiții UE – sustinute de dl. Edward 

Bannerman și de dna. Aura Salla din cadrul Cabinetului vicepreședintelui Jyrki Katainen  

 Prezentarea activitatilor si stabilirea prioritatilor UEAPME pentru 2015;  

 Prezentarea si discutarea viitoarelor politici si strategii UEAPME precum si a oportunitatilor 

financiare. 

Principalele prioritati politice stabilite de conducerea UEAPME sunt: 

1. Planul de investiţii propus de UE in valoare de 315 miliarde de euro 

2. Revizuirea Small Business Act 

3. Realizarea pietei unice 

4. Dezvoltarea dialogului social la nivel european. 

http://www.edirect.gov.ro/
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Dl. prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu a avut interventii referitoare la subiectele aflate pe ordinea de 

zi si a prezentat propuneri de imbunatatire a activitatii UEAPME. 

 

 
2. PARTICIPAREA LA ŞEDINŢA FSE 

 
Pe parcursul a trei zile componenţii FSE. s-au întâlnit în mai multe reuniuni: separat reprezentanţii 

guvernului, patronatelor şi respectiv sindicatelor; prin reprezentanţii lor în Comisia tehnică, în plen în 

ultima zi. Principalele aspecte asupra cărora s-au axat reuniunile au fost următoarele: 

- Stadiul implementării programului de acţiunii al UE în 2015 

- Simplificarea procedurilor de implementare a programelor operaţionale finanţate din FSE 

- Stabilirea de măsuri pentru a amplifica crearea de noi locuri de muncă în ţările membre ale UE 

- Conexarea planului investiţional Juncker cu obiectivele şi abordările FSE 

- Cristalizarea iniţiativei UE privind integrarea şomerilor de lungă durată 

- Promovarea iniţiativei UE referitoare la  agenda calificărilor pe termen mediului a resurselor 

umane 

- Cooperarea la nivelul UE privind educaţia şi trainingul vocaţional 

- Stadiul negocierilor cu UE privind programele operaţionale ale statelor membre finanţate din FSE 

pentru perioada 2015- 2020 

- Stadiul implementării iniţiativei UE de reducere a şomajului in rândul tineretului 

Dintre multiplele aspecte importante pe care s-a pus accent în cadrul prezentărilor şi 

dezbaterilor menţionăm următoarele trei care au un mare impact pragmatic în fiecare stat membrul UE: 

 Autorităţile naţionale care implementează programele operaţionale finanţate de UE şi să se abţină 

să mai introducă cerinţe sumplimentare privind derularea şi managerierea acestora faţă de cele 

stabilite de UE; 

 Reprogramările în cadrul programelor operaţionale să se facă numai dacă este strict necesar, 

pentru pentru a evita întârzierile în implementarea acestora şi neabsorbţia fondurilor alocate; 

 Reprezentanţii UE vor realiza doar verificări ale îndeplinirii condiţionalităţilor prestabilite la 

nivelul fiecărui stat membru. 

Remarcăm cu satisfacţie că, de această dată, România a finalizat negiocierea programelor 

operaţionale finanţate din FSE.  

La reuniunile Comitetului FSE din România a participat Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu, 

reprezentantul patronatelor care a avut patru intervenţii. 

Următoarea reuniune a Comitelului FSE va avea loc în luna Aprilie 2015 la Riga. 

 

 
3. PARTICIPAREA LA  ŞEDINŢA CONDUCERII EU-OSHA 

 

În perioada 16-18 Martie 2015 la Bilbao unde îşi are sediul OSHA s-au derulat un ansamblu de 

acţiuni prilejuite de şedinţa semestrială a organismului de conducere al organizaţiei. Principalele acţiuni 

au fost : 

- Seminar de iniţiere şi  informare ale noilor membri ai Consiliului Guvernator 

- Seminarii speciale de pregătire a Consiliului Guvernator, pe grupe şi în plen, cu participarea 

invitatului  informal a Directoratului General privind  ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi 

incluziune -  Director General Michel Servoz 

- Şedinţele Consiliului Guvernator pe părţi- guvern, patronate, sindicate - şi în plen ( 2 reuniuni ) 

Principalele probleme asupra cărora s-au focalizat şedinţele şi seminariile organizate pe parcursul 

celor trei zile au fost: 

 Evaluarea activităţii OSHA în 2014 şi aprobarea raportului anual de activitate 

 Definitivarea bugetului organizaţiei pe 2015 

 Analizarea, definitivarea şi aprobarea programului de acţiuni pe 2015 
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 Analizarea proiectelor de plan de activitate şi buget pe 2016 

 Stabilirea temei pentru campaniile europene OSHA de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă care se 

vor derula în 2018- 2019 

 Alegerea organismelor de conducere ale celor trei părţi- guvern, patronate şi sindicate- în cadrul 

OSHA şi a comitetului de conducere al Consiliului Guvernator pentru următorii doi ani 

 Prezentarea celor mai bune practici OSHA din Suedia, Portugalia, Slovenia şi Austria 

 Analizarea anchetei derulate în 2014 privind stakeholderii OSHA, la care au răspuns aproape 

3000 de specialişti  şi organizaţii 

 Analizarea rezultatelor anchetei privind punctele focale OSHA din ţările membre şi reţelele de 

colaboratori, realizată în 2015 

La  activităţile OSHA au participat 77 de reprezentanţi ai ţărilor membre, specialişti ai 

agenţiei şi delegaţii ale Comisiei Europene din cadrul Direcţiei Generale privind  ocuparea forţei de 

muncă, afaceri sociale şi incluziune. Din România au participat cei 3 reprezentanţi ai guvernului, 

patronatelor şi sindicatelor. Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu, reprezentantul confederaţiilor patronale 

din România, a  avut două intervenţii- una în plen şi una la seminarii  

Concluzia finală a fost că activităţile OSHA trebuie să fie subordonate priorităţii UE în 

domeniul resurselor umane- crearea de mai multe şi mai bune locuri de muncă. 

 
 

4. PARTICIPAREA LA ŞEDINŢA ACSH 
In data de 10 martie 2015 a avut loc la Luxembourg-Kirchberg sedinta partii patronale din cadrul 

Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate - ACSH, organizata de Directoratul general 

pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune. 

Scopul principal al Comitetului este asistarea Comisiei Europene în pregătirea, implementarea si 

evaluarea activitătilor în domeniul securitătii si sănătătii la locul de muncă. 

Din partea partii patronale a participat la reuniune prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu – presedinte 

CNIPMMR, care a avut mai multe interventii. 

 
 

5. PARTICIPAREA LA DIALOGUL SOCIAL EUROPEAN – CESE 
 

 În perioada 10 decembrie 2014 – 31 martie 2015, CNIPMMR, prin Ana Bontea, Director 

Departament Juridic şi Dialog Social,  a participat la dialogul social la nivel european, prin 

reprezentarea la 9 şedinţe CESE: 

 4 sedinţe ale Plenului Consiliului Economic şi Social European 

 7 sedinte ale secţiunilor CESE: 

- 4 şedinţe ale secţiunii ECO (Uniune Economică şi Monetară, Coeziune Socială);  

- 3 şedinţe ale secţiunii SOC (Angajarea de forţă de muncă, Afaceri sociale şi Cetăţenie);  

 Participarea la Grupul de studiu SOC/518 a Comitetului Economic şi Social European 

privind „Promovarea creativităţii, a spiritului antreprenorial şi a mobilităţii în domeniul educaţiei şi al 

formării” şi la Observatorul pieţei forţei de muncă şi două conferinţe 

 

Ordinea de zi a sedintelor CESE organizate în această perioadă la care a participat reprezentantul 

CNIPMMR este cuprinsă in Anexa nr. 3 la informare, care face parte integrantă din aceasta. 

 
 

6. PARTICIPAREA LA ALTE ACŢIUNI 
 
 

In perioada 24-25 februarie, am participat la un seminar pentru reprezentantii organizatiilor de 

IMM din statele membre ale UE, organizat de Comisia Europeana – DG Communication. La acest 



 
34 

seminar au participat reprezentanti din 17 tari ( Austria, Belgia, Germania, Danemarca, Estonia, 

Finlanda, Franta, Ungaria, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia si 

Romania). 

Scopul acestui seminar a fost de a puncta pe agenda Comisiei Europene, un dialog cu 

partenerii sociali reprezentanti ai organizatiilor de IMM din statele membre. 
In prima zi a seminarului, tema principala a fost importanta dialogului Comisiei Europene cu 

partenerii sociali. 

- interventia sustinuta de dna Raquel Lucas (membra a cabinetului VP comisiei responsabil pentru 

Dialog Social – Valdis Dombrovskis) s-a axat pe importanta dialogului cu partenerii sociali, intarirea, 

extinderea si imbunatatirea acestuia fiind prioritatile zero pentru mandatul vice-presedintelui pentru 

dialog social. 

În partea a doua a primei zile, tema propusa a fost axata in jurul provocarilor pe care le are UE, 

pentru o uniune economica si monetara. 

-Reprezentatii DG- EcoFIn, directia politici si planificare strategic si DG- Piatainterna, Industrie, 

Antreprenoriat si IMM – directia Small Business Act si Dezvoltare de Politici, au vorbit despre 

ansamblul general cu care se confrunta UE pentru a dezvolta o uniune economica si monetara si au 

prezentat Small Business Act, ca un model de buna practica pentru IMM din U.E 

Ziua a doua a seminarului s-a axat pe doua teme principale: Planul Juncker de investitii si rolul 

reformelor structurale pentru cresterea locurilor de munca in UE. 

Planul Juncker de investitii a fost prezentat de un reprezentant al DG- EcoFin, directia finantare 

pentru innovare competivitate si politici de munca ,rezultand cateva idei principale: 

- Pt IMM exista o finantre de 5 miliarde de EURO pentruperioada 2015-2018 

- Acesti bani nu vor veni in tarile UE sub forma de noi programe ci rolul lor este de a garanta si 

sustine unele programme existente, precum COSME, HORIZON si a instrumentelor financiare dedicate 

finantarilor existente pe piata. 

- Sunt dedicati pentru a garanta o securitate a finantarilor existente si de a da un impuls pentru a 

spori finantarea  IMM din diferite domenii (start-up, industrie creative, IT, cerecetare&dezvoltare etc.) 

- Se preconizeaza ca aceasta finantare va fi operationala din toamna 2015. (daca totul decurge 

conform calendarului Comisiei) 

- De asemena, se vehiculeaza o varianta de a porni aceasta finantare catre statele membre mai 

devreme, in vara, pentru a nu astepta intreg procesul de aprobari si consultari. 

In ceea ce priveste subiectul reformelor pentru a creste numarul locurilor de munca la nivelul 

U.E. ,discutia s-a axat in jurul necesitatii calificarii corespunzatoare a fortei de munca, reducerea unor 

taxe, necesitatea implementarii unor progorame pentru ucenicie in vederea calificarii fortei de munca, 

disponibilitatea si necesitatea de mobilitate a fortei de munca si o armonizare a legislatiei de munca in 

tarile U.E. 

 

 
 
 

B. ALTE ACTIUNI ŞI EVENIMENTE SEMNIFICATIVE din 

perioada 09 decembrie 2014 – 30 martie 2015    
 

 
 
 

1. ACTIVITATEA  COLEGIULUI  DE  EXCELENŢĂ  ÎN  AFACERI  (C.E.A.) 

In data de 27 ianuarie 2015 a avut loc la Restauratul Elisabeta din Bucuresti, intalnirea lunara a 

Colegiului de Excelenta in Afaceri (CEA) al Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si 

Mijlocii din Romania (CNIPMMR). 

La acest eveniment a fost invitat sa participe dl. Lucian Isar, presedinte al Consiliului de 

Supraveghere Banca Comercială Feroviară, care a prezentat pe scurt ativitatea băncii şi serviciile şi 

produsele destinate IMM-urilor. 
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Restaurantul Elisabeta a găzduit în data de marti, 24 februarie 2015, întâlnirea lunară a 

membrilor Colegiului de Excelenta in Afaceri care au avut ocazia de a se întalni cu invitaţi de marcă, 

de la care au putut afla informaţii de un real interes pentru ei. Aceşti invitaţi au fost: 

 Dl.Gheorghe IALOMITIANU, deputat 

 D-l Florin TUNARU, vicepresedinte ANAF 

 D-l Tiberiu VESPAN, director de cabinet  
Pentru început, d-l deputat, Gheorghe Ialomitianu, a vorbit participanţilor despre consolidarea 

fiscală cu accent pe reducerea impozitelor, incurajarea investitiilor si crearea de noi locuri de muncă, 

promovarea antreprenoriatului şi inovare. De asemenea, i-a informat pe cei prezenti  despre lansarea 

noului program de guvernare credibil si reformator, al Partidului National Liberal. 

 Dl. Florin TUNARU, vicepresedinte ANAF a prezentat celor prezenti măsurile adoptate în 

vederea îmbunătătirii activitătii Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în urma cărora s-au 

înregistrat încasări mai mari la bugetul de stat. De asemenea, a prezentat participantilor măsurile 

administrative adoptate în scopul imbunătătirii activitătii ANAF, care în viitor va acorda o mai mare 

atentie contribuabililor, concentrându-se si pe activitătile de control pentru rambursarea TVA. Un alt 

subiect de interes prezentat de reprezentantii ANAF a fost si programul de control al marilor averi 

elaborat împreună cu experţii Fondului Monetar Internaţional, parte a strategiei nationale de combatere a 

coruptiei. 

 Datorită subiectelor prezentate, de mare interes, membrii Colegiului de Excelenta in Afaceri au 

apreciat în mod deosebit calitatea informaţiilor primite, dorind să colaboreze şi în viitor cu invitaţii 

menţionaţi mai sus.  

 
 
 
 
 

C. INFORMĂRI despre ACTIVITATEA MEMBRILOR  

COLEGIULUI  NAŢIONAL   

 
 

 Dl. Iulian Gropoşilă – Vicepresedinte (Preşedinte Patronatul 

Intreprinderilor Mici şi Mijlocii din Constanţa)                                                                                                                   

 
PE PLAN NATIONAL 

 

20 februarie 2015 - Participare prin sistem videoconferinta la Conferinta de Presa CNIPMMR Bucuresti 

24 februarie 2015 – Participare la Consiliul Permanent al CNIPMMR Bucuresti  

24 februarie 2015 – Participare la Comisia de Dialog Social de pe langa Ministerul Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice  

 

PE PLAN LOCAL 

25 feruarie 2015 - Interventie televizata la emisiunea “Radiografia Zilei” de la Litoral TV.  

In cadrul emisiunii au fost dezbatute subiecte legate de modificarile aduse Codului Fiscal si Codului de 

Procedura Fiscala.   

 

26 februarie 2015 – Participarea reprezentantilor Patronatului IMM Constanta la evenimentul “Zilele 

informarii – Munca in Olanda”, manifestare organizata la Universitatea „Andrei Saguna” din Constanta, 

de catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Constanta, in colaborare cu 

Ambasada Olandei la Bucuresti. In cadrul evenimentului, reprezentantii Ambasadei Olandei pentru 
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Probleme si Politici Sociale au oferit informatii utile despre piata muncii si despre drepturile si obligatiile 

muncitorilor in Olanda.   

- Participarea reprezentantilor Patronatului IMM Constanta la un seminar de informare si diseminare in 

cadrul proiectului “Competente si Servicii pentru Europa 2020 PES 2020”, organizat de catre Media 

One, in calitate de partener 6 proiectului si AJOFM Constanta, eveniment derulat, la hotelul Palas din 

Constanta.  

Tema acestui seminar a fost sustinerea cresterii nivelului de competente profesionale ale personalului 

SPO, prin formarea profesionala specifica din perspectiva prioritatilor Europa 2020 si modernizarea 

sistemului de formare a personalului prin crearea unor instrumente pentru dezvoltarea si imbunatatirea 

continua a acestuia.   

- Participarea reprezentantilor Patronatului IMM Constanta la intalnirea de constituire a Forumului 

Oamenilor de Afaceri, eveniment organizat de Universitatea Ovidius din Constanta, la hotelul Iaki, 

Mamaia. Cu acest prilej, s-a discutat rolul etitatii create in vederea optimizarii relatiei dintre mediul 

economic si mediul de afaceri prin crearea unui parteneriat viabil, dar si cresterea caracterului 

antreprenorial al invatamantului universitar constantean si buna insertie pe piata muncii a viitorilor 

absolventi.  

- Comunicat de presa transmis mass-mediei locale cu privire la prevederile Ordinului MFP nr. 

159/2015, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 131 din 20 februarie 2015. 

COMUNICAT DE PRESA 

Incepand cu 1 martie, toti comerciantii vor fi obligati sa afiseze langa casa de marcat un anunt de 

atentionare a clientilor prin care sa-i informeze ca, in cazul in care nu primesc bon fiscal, pot sa pastreze 

produsul comparat fara sa-l plateasca. Acest lucru va fi posibil ca urmare a Ordinului MFP nr. 159/2015, 

publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 131 din 20 februarie 2015.  

“Dacă nu primiti bonul fiscal, aveti obligatia sa-l solicitati. În cazul unui refuz, aveti dreptul de a 

beneficia de bunul achizitionat sau de serviciul prestat fara plata contravalorii acestuia. Solicitaţi şi 

pastrati bonurile fiscale pentru a putea participa la extragerile lunare şi ocazionale ale loteriei bonurilor 

fiscale”, se precizeaza in modelul de anunt publicat de Ministerul Finanţelor, pe care comerciantii vor fi 

obligati sa i afiseze langa casa de marcat. In plus, anuntul cuprinde si numarul de telefon Telverde 

0800.800.085 al Ministerului Finantelor, pe care consumatorii il pot apela gratuit pentru a semnala 

situatiile in care magazinele nu emit bonuri fiscale. In cazul in care, comerciantii nu vor respecta 

legislatia in vigoare vor fi sanctionati cu amenzi cuprinse intre 2.000 si 4.000 de lei.  

Membrii Patronatului Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Constanta considera ca masura care va intra in 

vigoare la 1 martie este una neconstitutionala. Ei considera ca, fara o dezbatere publica si fara o 

fundamentare serioasa a fost aprobat un act normativ care nu face decat sa creeze situatii conflictuale. 

Prin aceasta masura legislativa se poate incuraja furtul din magazine, astfel incat unii clienti pot profita 

de o asemenea situatie zicand ca: “nu-i cer bonul daca nu mi l-a dat, asa ca pot sa plec cu produsele fara 

sa platesc pentru ca legea este de partea mea”. In aceast caz, riscam sa asistam la multe cazuri de furt cu 

legea in mana.  

 

Vicepresedintele Patronatului IMM Constanta, Iuliana Constantin sustine ca masura este una exagerata si 

nefunctionala, care nu duce la realizarea scopului, acela de fiscalizare a veniturilor, ci mai degraba 

permite un comportament abuziv din partea cumparatorilor. “Aceasta ordonanta creeaza o pozitie de forta 

intre comercianti si clienti, tensionand relatia dintre acestia”, a declarat vicepresedintele Patronatului 

IMM Constanta. 

De aceeasi parere sunt si comerciantii constanteni care considera ca este o masura care nu ii avantajeaza: 

“Nu toti clientii sunt onesti. Unii, vor profita de aceasta lege pentru a incerca sa beneficieze de produsele 

pe care si le doresc fara sa plateasca, mizand pe faptul ca pot spune ca nu au primit bonul fiscal”. 

Intreprinzatorii constanteni sunt de parere ca, pentru a exista o activitate economica sustenabila si 

profitabila, reciproc avantajoasa, evaziunea fiscala ar putea fi eliminata prin masuri de relaxare fiscala si 

nu prin astfel de actiuni neconstitutionale de constrangere.   

27 februarie – Demararea campaniei de advocacy privind cotestarea paragrafului “În cazul unui 

refuz, aveti dreptul de a beneficia de bunul achizitionat sau de serviciul prestat fara plata contravalorii 

acestuia” din anuntul Ministerului Finantelor Publice, prin care comerciantii au fost obligati sa il afiseze 

in unitatile comerciale, incepand cu 1 martie. In acest sens, a fost realizat un material, ce a fost transmis 
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Prefecturii Constanta si in care s-a argumentat de ce Patronatul IMM Constanta, nu este de acord cu acest 

paragraf.  

 

Contestarea Ordinului MFP nr. 159/2015, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 131 din 20 

februarie 2015 

De la 1 martie, toti comerciantii au fost obligati sa afiseze langa casa de marcat un anunt de 

atentionare a clientilor prin care sa-i informeze ca, in cazul in care nu primesc bon fiscal, pot sa pastreze 

produsul comparat fara sa-l plateasca, potrivit Ordinului MFP nr. 159/2015, publicat in Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 131 din 20 februarie 2015.  

“Dacă nu primiti bonul fiscal, aveti obligatia sa-l solicitati. În cazul unui refuz, aveti dreptul de a 

beneficia de bunul achizitionat sau de serviciul prestat fara plata contravalorii acestuia. Solicitaţi și 

pastrati bonurile fiscale pentru a putea participa la extragerile lunare şi ocazionale ale loteriei bonurilor 

fiscale”, se arata in anuntul elaborat de Ministeruln Finantelor Publice, care este deja afisat langa casele 

de marcat ale comerciantilor.  

Membrii Patronatului Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Constanta contesta acest ordin si solicita 

Ministrului Finantelor Publice eliminarea paragrafului care precizeaza ca un client are dreptul de a 

beneficia de bonul sau serviciul fara plata contravalorii acestuia.  Consideram ca acest anunt reprezinta 

un atac la statul de drept, la ordinea sociala. Conform Art.1 din Constitutia Romaniei, aliniatul 3: 

“România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile 

cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori 

supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 

1989, şi sunt garantate”. Astfel, potrivit Constitutiei Romaniei, statul ar trebui sa fie generator de ordine 

sociala si nu de dezordine sociala, adica daca nu vrei sa platesti sa poti invoca ca nu ai primit bonul fiscal 

si sa pleci cu produsul/serviciul primit. De asemenea, consideram ca se incalca dreptul de proprietate. 

Potrivit Constitutiei Romaniei, Art. 44, aliniatul unu: “Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra 

statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege”.  

Faptul ca prin acest act normativ, statul obliga comerciantii sa dea marfa fara sa plateasca demonstreaza 

ca este un atac la proprietate. Mai mult, în privinţa dreptului de proprietate, dispoziţiile Codului Civil 

sunt foarte clare cu privire la transmiterea acestui drept. Transmiterea dreptului de proprietate se poate 

face doar prin vânzare-cumpărare, schimb, donaţie, moştenire. Dacă ne referim la comercianţi şi la actele 

şi faptele de comerţ, transmiterea de proprietate a unui bun se face numai după plata preţului. Legiuitorul 

nu prevede nici în codul civil, nici în privinţa dreptului comercial o condiţionare a plăţii bunului, de lipsa 

unui document fiscal. 

Textele de lege sunt clare şi fără echivoc: proprietatea, în cazul faptelor de comerţ, se schimbă doar la 

achitarea de către cumpărător a preţului, sau la efectuarea schimbului comercial, ori la realizarea 

binecunoscutelor bartere.  

Nu poţi să vii, în calitate de Ministru al Finanţelor, şi, printr-un ordin să schimbi legea organică, adică 

Codul Civil şi prevederile legislative comerciale. 

In consecinta, solicitam scoaterea din anunt a urmatorului paragraf: “In cazul unui refuz, aveti 

dreptul de a beneficia de bunul achizitionat sau de serviciul prestat fara plata contravalorii 

acestuia”.   

Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Constanta cere modificarea anuntului,  intrucat aceast 

paragraf îndeamnă la săvârşirea unor ilegalităţi. Aşa cum s-a arătat mai sus, proprietarul unui bun se 

schimbă doar în cazurile prevăzute de lege, necondiţionate de existenţa unui bon fiscal. Dacă nu se 

schimbă aşa cum prevede Codul civil şi legislaţia comercială, atunci avem de-a face cu un delict sau cu o 

infracţiune, de furt, prevăzută şi pedepsită de Codul Penal. Afirmăm acest lucru, deoarece toată doctrina 

penală susţine că cel care dobândeşte un bun poate intra în posesia lui în condiţiile legii. Nu prin rapt, nu 

prin furt, nu prin altceva. Dacă persoana care a vândut un bun refuză să îl predea noului proprietar, atunci 

cumpărătorul se poate adresa instanţei dovedind că a plătit preţul şi cerând obligarea vânzatorului la 

predarea bunului. În cazul de faţă, prin ordinul ministrului se încurajează furtul şi faptele anti-sociale. 

Practic, prin ordinul ministrului se urmăreşte degrevarea Directiei Generale de Antifrauda Fiscala de 

controlul la sânge a comercianţilor evazionişti şi se aruncă lupta anti-evaziune fiscală pe umerii 

comerciantilor şi ai cetăţenilor simpli. Cu alte cuvinte, statul nu mai urmăreşte marii evazionişti fiscali, ci 

preferă să creeze conflicte sociale.  
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– Interventie televizata Antena 1 in cadrul emisiunii de stiri cu privire la prevederile Ordinului MFP nr. 

159/2015.  

- Interventie la ora de stiri de la Radio Sky. Cu aceasta ocazie, s-a discutat despre masurile intreprinse 

de Patronatul IMM cu privire la contestarea paragrafului “În cazul unui refuz, aveti dreptul de a beneficia 

de bunul achizitionat sau de serviciul prestat fara plata contravalorii acestuia” din anuntul Ministerului 

Finantelor Publice, prin care agentii economici sunt obligati sa-l afiseze in unitatile comerciale.  

- REVISTA PRESEI  

http://observator.ro/stiri-live-de-duminica-liber-la-cumparaturi-gratis-in-magazine-300183.html 

http://m.cugetliber.ro/stiri-social-incepe-show-ul-bonurilor-fiscale-cum-se-incurajeaza-furtul-din-

magazine-248383 

http://www.gazetadenavodari.ro/pimm-constanta-ordinul-mfp-nr-1592015-incalca-constitutia/ 

http://www.telegrafonline.ro/1425247200/articol/293606/nu_dai_bon_amenda_lacat_pe_u537a_537i_pr

odus_confiscat.html 

2 martie 2015 – Interventie la Radio Sky, la emisiunea “Ora de Civism” in cadrul campnaiei de 

advocacy, initiata de Patronatul IMM Constanta.  

3 martie 2015 – Interventie televizata la Litoral TV, la emisiunea de stiri. In acest sens, s-a vorbit 

despre Ordinul MFP nr. 159/2015, precum si despre demersurile Patronatului IMM Constanta referitoare 

la cotestarea paragrafului mai sus amintit din anunt.   

http://www.tvlitoral.ro/legea-bonului-fiscal-instigare-la-furt/ 

6 martie 2015 – Interventie televizata la Antena 1 Constanta, in cadrul emisiunii “Economixt”. 

Printre subiectele abordate s-au numarat modificarile Codului Fiscal si cerintele Ordinului MFP nr. 

159/2015.  

10 martie 2015 – Interventie televizata la Digi 24, in cadrul emisiunii “Vocile Constantei”, avand ca 

tema: “Perspectivele cresterii economice in judetul Constanta”. Printre subiectele abordate s-a numarat 

modificarile aduse Codului Fiscal, evaziunea fiscala, dar si masurile care ar trebui impuse pentru 

combaterea acesteia.  

http://www.digi24.ro/Media/Emisiuni/Regional/Digi24+Constanta/Vocile+Constantei/Vocile+Constantei

+11+03+2015 

 

13 martie 2015 - Participarea reprezentantilor Patronatului IMM Constanta la seminarul cu titlul 

“Legalitatea actelor administrative ce instituie masuri de sprijin pentru intreprinderi”, eveniment 

organizat de Consiliul Concurentei, prin Direcţia Teritorială-Inspectoratul de Concurenţă Constanţa, la 

Prefectura Constanta. In cadrul seminarului s-a discutat despre modificarile recente ale legislatiei din 

domeniul concurentei si ajutorului de stat. Acţiunea a facut parte integrantă a unei campanii de informare 

a Consiliului Concurenţei, lansată la nivel naţional având rol preventiv şi coretiv prin consilierea 

mediului de afaceri şi a autorităţilor publice.   

17 martie 2015 – Interventie televizata la Litoral TV, in cadrul emisiunii “In arena”. Tema emisiunii: 

“Mediul de afaceri constantean – IMM-urile incotro”.  

25 martie 2015 – Interventie televizata la Litoral TV, in cadrul emisiunii „Radiografia zilei”, avand ca 

tema „Microintreprinderile in relatia cu ANAF” 

 
 
 

 Dl. Marian Filimon – Vicepresedinte (Preşedinte Patronatul IMM 

GALAŢI)                                                                                                                   
 

 Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi alături de Primăria Municipiului Galaţi, 

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, a fost implicat activ în organizarea festivităţii de 

acordare a titlului „Premiul Municipiului Galaţi” celor mai performante societăţi comerciale. 

  

 Anul 2014 s-a încheiat pentru Organizaţia noastră patronală cu recunoaşterea activităţii şi 

efortului depus pentru dezvoltarea mediului de afaceri gălăţean.  

Prin urmare:  

http://observator.ro/stiri-live-de-duminica-liber-la-cumparaturi-gratis-in-magazine-300183.html
http://m.cugetliber.ro/stiri-social-incepe-show-ul-bonurilor-fiscale-cum-se-incurajeaza-furtul-din-magazine-248383
http://m.cugetliber.ro/stiri-social-incepe-show-ul-bonurilor-fiscale-cum-se-incurajeaza-furtul-din-magazine-248383
http://www.gazetadenavodari.ro/pimm-constanta-ordinul-mfp-nr-1592015-incalca-constitutia/
http://www.telegrafonline.ro/1425247200/articol/293606/nu_dai_bon_amenda_lacat_pe_u537a_537i_produs_confiscat.html
http://www.telegrafonline.ro/1425247200/articol/293606/nu_dai_bon_amenda_lacat_pe_u537a_537i_produs_confiscat.html
http://www.tvlitoral.ro/legea-bonului-fiscal-instigare-la-furt/
http://www.digi24.ro/Media/Emisiuni/Regional/Digi24+Constanta/Vocile+Constantei/Vocile+Constantei+11+03+2015
http://www.digi24.ro/Media/Emisiuni/Regional/Digi24+Constanta/Vocile+Constantei/Vocile+Constantei+11+03+2015
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* În cadrul celei de-a XXI-a ediţii a Galei Premiilor PNL 2014, eveniment tradiţional prin care sunt 

premiate valorile din diverse domenii de activitate, un premiu special i-a revenit Patronatului IMM-

urilor, reprezentat de domnul preşedinte Marian Filimon. Au participat Alina Gorghiu – CoPreşedinte 

PNL şi Vasile Blaga – Preşedinte PNL. 

* De asemenea, în cadrul Galei speciale prin care Cotidianul gălăţean „Viaţa liberă” a marcat împlinirea 

unui sfert de secol de la apariţia primei ediţii, în focul Revoluţiei române, nouă diplome speciale au fost 

acordate câtorva instituţii de importanţă crucială pentru societate în ansamblul ei, printre ele numărându-

se şi  Patronatul IMM-urilor - pentru sprijinirea mediului de afaceri. 

 

 Participarea reprezentanţilor PIMM Galaţi la acţiunea „Informare – primul pas către 

mobilitatea forţei de muncă în Olanda”. Evenimentul a fost iniţiat de către Ambasada Olandei la 

Bucureşti, şi a avut drept scop promovarea pieţei interne nu numai din punct de vedere economic dar şi 

din perspectiva asigurării condiţiilor de muncă decentă, a salriilor corecte, precum şi a protecţiei sociale 

efective a angajaţilor şi a persoanelor care desfăşoară activităţi independente.  

 

 Continuarea activităţii de informare a membrilor Patronatului IMM-urilor Galaţi în ceea ce 

priveşte oportunităţile de finanţare, oportunităţile de afaceri precum şi a acţiunii de atragere de noi 

membri din rândul IMM-urilor gălăţene. Facilitarea stabilirii de legături strânse de cooperare şi a unui 

schimb reciproc de informaţii între membrii săi.  

 

 Rezolvarea problemelor membrilor în relaţile cu instituţiile deconcertate ale statului, 

promovarea activităţii membrilor cu rezultate economice şi inovative deosebite atât în presa scrisă cât şi 

prin intermediul emisiunilor televizate. 

 Continuarea activităţii de implementare a proiectului „Tradiţia, promotoarea pescuitului 

actual”, în calitate de Beneficiar şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia Generală 

Pescuit – Autoritatea de Management pentru POP în calitate de Autoritate Contractantă. Proiectul este 

finanţat din  Fondul European pentru Pescuit (FEP) prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-

2013, în cadrul „Strategiei de dezvoltare durabilă a zonei pescăreşti Prut-Dunăre din judeţul Galaţi”, 

Măsura 5 - „Îmbunătăţirea capacităţii factorului uman de a susţine dezvoltarea durabilă a zonei”, 

Operatiunea 5.3 - „Activităţi de promovare şi conştientizare a specificului pescăresc local şi îmbunătăţire 

a imaginii produselor pescăreşti”, contract de finanţare nerambursabilă nr. 258/ 18 iulie 2014.  

 

 A avut loc Şedinţa Consiliului Director al Patronatului IMM-urilor Galaţi, având ca puncte 

principale pe ordinea de zi:  

* Raport de activitate privind activităţile realizate de la ultima şedinţă şi până în prezent. * Prezentarea, 

dezbaterea şi aprobarea priorităţilor PIMM Galaţi pentru mediul de afaceri în 2015. * Raport privind 

execuţia financiară a bugetului PIMM Galaţi pe anul 2014. * Raport privind corectitudinea operaţiilor 

financiar-economice pe anul 2014, efectuate de PIMM Galaţi. * Prezentarea şi aprobarea Proiectului 

Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015. 

 

 Participarea reprezentanţilor Patronatului IMM-urilor Galaţi la Întâlnirea de lucru regională 

privind sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban, 

finanţată din POR 2014-2020, alături de reprezentanţi ai MDRAP, MFE şi ERGO Network. 

 

 Participarea reprezentanţilor Patronatului IMM-urilor Galaţi la Ziua Universităţii „Danubius”, 

unde au fost prezentate rezultatele deosebite ale membrilor comunităţii academice şi a fost premiată 

activitatea managerială a reprezentanţilor instituţiilor publice locale şi centrale, implicarea deosebită în 

proiectele academice. Astfel, un premiu special i-a revenit Patronatului IMM-urilor Galaţi, reprezentat de 

domnul preşedinte Marian Filimon, pentru implicarea deosebită în devenirea intreprenorială a 

Universităţii „Danubius”. 

 

 Participarea alături de reprezentanţi ai autorităţilor locale, mediului academic, Casei Româno-

Chineze la acţiunile organizate sub semnul interculturalităţii România-China, pentru a sărbători Noul An 

Chinezesc.  



 
40 

 

 Participarea Patronatului IMM-urilor Galaţi, în calitate de organizator, la întâlnirea dintre 

domnul Cătălin Beciu, secretar de stat în Ministerul Energiei, IMM-urilor şi Mediului de Afaceri şi 

reprezentanţii mediului de afaceri şi ai autorităţilor locale având ca temă noul Cod Fiscal. 

 

 Participare la Evenimentul CISCO DAY GALAŢI, organizat de către Asociaţia Tehnopol şi 

Parcul de Software, unde s-a prezentat modul în care lumea se va transforma sub influenţa tehnologiei, a 

interconectării şi a comunicării avansate. Scopul final al acţiunii a fost înfiinţarea Academiei CISCO 

Tehnology Galaţi. 

 

 Colaborarea cu Ministerul Finanţelor Publice – D.G.F.P. Galaţi precum şi cu Inspectoratul 

Teritorial de Muncă Galaţi în asigurarea unui grad ridicat de înţelegere a  prevederilor legale cu privire la 

domeniile coordonate cu adresabilitate membrilor Patronatului IMM-urilor Galaţi. 

 

 Participarea domnului Preşedinte Marian Filimon la dezbaterea privind elaborarea Planului de 

Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Galaţi, ce va fi realizat de Primăria Municipiului Galaţi în 

baza acordului de finanţare cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a contractului de 

consultanţă încheiat între Primărie şi compania Eptisa România SRL. Scopul întâlnirii a fost de a 

identifica problemele legate de mobilitate, conştientizarea acestora şi trasarea unor linii generale de 

acţiune pentru elaborarea Planului. 

 

 Participarea domnului Preşedinte Marian Filimon la întâlnirea de lucru cu reprezentanţii 

Primăriei Galaţi pentru analiza, consultarea şi modificarea proiectului „Strategia de dezvoltare teritorială 

a României”, document programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directe de dezvoltare a 

României şi direcţiile de implementare pentru o perioadă de 20 de ani, la scară regională, interregională 

şi naţională cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier şi transnaţional.  

 

 Participarea reprezentanţilor Patronatului IMM-urilor Galaţi la întâlnirea „Paşi Împreună – 

Firmele gălăţene faţă în faţă cu asociaţiile”, eveniment organizat de către Asociaţia Femeilor 

Întreprinzătoare România Galaţi pentru dezvoltarea comunicării şi relaţionării dintre ONG-uri şi Firmele 

gălăţene.  

 

Participare permanentă a Patronatului IMM-urilor Galaţi la acţiunile următoarelor organisme din 

care face parte: 

- Consiliul Consultativ al Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă    Galaţi; 

-  Comisia de Dialog Social din cadrul Prefecturii; 

- Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură   Galaţi; 

- Comisia privind Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi a Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi inspecţie 

Socială   

-  Comitetul Local de Dezvoltare al Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi. 

- Şedinţa Consiliului Local Galaţi 

Lunar sau ori de câte ori a fost nevoie au fost ţinute conferinţe de presă. 

 
 
 

 Dl. Neculai Vitelaru  – Vicepresedinte (Preşedinte Patronatul Judetean al 

IMM Iasi)                                                                                                                   
 
 
5.12.2014- a  avut loc la Sala Mare a Primariei Municipiului Iasi dezbaterea cu privire proiectul 

Autostrazii Est-Vest, ca punte de legatura vitala intre Moldova si Transilvania. Au participat la 

dezbatere reprezenanti ai autoritatilor locale, regionale, reprezentanti ai mediului de afaceri, academic, si 

ai mass-mediei locale. Patronatul  Judetean al IMM Iasi a fost reprezentat de dl Neculai Vitelaru, 

presedinte. 



 
41 

 

15.12.2014- participarea din partea patronatului a dlui Neculai Vitelaru, presedinte la inaugurarea 

Pasajului Subteran “Mihai Eminescu” din Iasi. Au fost prezenti la inaugurare primarul municipiului Iasi, 

prefectul Judetului Iasi, autoritati locale si reprezentanti ai mass mediei. 

 

20.01.2015 - sedinta comuna conducerea PIMM Iasi si PJIMM Iasi in care s-au prezentat materialele din 

conferinta de presa si s-au discutat propuneri privind sarbatorirea zilei de 24 ianuarie la Iasi. Ca urmare a 

discutiilor  purtate s-au stabilit urmatoarele: 

1.propunere facuta Comisiei de Dialog Social de  la nivelul Prefecturii Judetului Iasi ca tematica pentru 

sedinta din 30 ianuarie 2015, sa cuprinda: “Principalele masuri propuse de CNIPMMR pentru sustinerea 

IMM-urilor si mediului de afaceri care au fost valorificate de autoritati in 2014” si “Prioritati majore 

pentru mediul de afaceri care vor fi sustinute de CNIPMMR in 2015”;  

2. membrii patronatelor sa participe la manifestarile omagiale dedicate  implinirii a 156 ani de  la Unirea 

Principatelor Romane- in Piata Unirii, Iasi; 

 

19.01-23.01.2015- asigurarea consultanta primara pentru 20 de  tineri care doresc sa isi deschida afaceri 

in domeniul agriculturii. 

 

23.01.2015- a avut loc sedinta Comisiei de Dialog Social a Institutiei Prefectului Judetului Iasi, in 

prezenta dlui ministru delegat pentru dialog social- Liviu Marian Pop, in Sala Galbena, cu 

urmatoarea ordine de zi: 

1.Modificarea si completarea legii nr.53/20103-Codul Muncii – informare a Ministerului Muncii, 

Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice; 

2. Principalele masuri propuse de CNIPMMR pentru sustinerea IMM-urilor si mediului de afaceri care au 

fost valorificate de autoritati in 2014” si “Prioritati majore pentru mediul de afaceri care vor fi sustinute 

de CNIPMMR in 2015, prezentate de dl Neculai Vitelaru, vicepresedinte. Participantii la sedinta de 

dialog social au avut cuvinte de apreciere privind activitatea desfasurata de CNIPMMR si prioritatile 

stabilite pentru 2015. 

3. Probleme de interes judetean. 

 

27.01.2015- participarea dlui Neculai Vitelaru, la şedinţa de Consiliul Permanent si la sedinta 

Colegiului de Excelenta in Afaceri  din cadrul CNIPMMR. 

 

28.01.2015- a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Casa Judetene  de Asigurari de 

Sanatate  Iasi. Patronatul Judetean al IMM Iasi a fost reprezentat de dna Sava Camelia. 

 

3.02.2015 – participarea dl Neculai Vitelaru, presedinte la emisiunea “Culoarea banilor” la postul 

regional TVR Iasi impreuna cu dl Narcis Tabacaru, sef oficiu OTIMMC Iasi, unde au fost discutate 

posibilitatile de finantare ale IMM-urilor si crearea locurilor de  munca pentru tineri. 

 

4.02.2015 - a avut loc sedinta Consiliului Consultativ Tripartit din cadrul Inspectoratului Teritorial 

de Munca Iasi avand ca principala tema pe ordinea de zi: 

1. Prezentarea raportului de activitate al ITM Iasi pe anul 2014;  

Patronatul Judetean al  IMM Iasi a fost reprezentat de dl Emil Ungureanu, vicepresedinte. 

 

11.02.2015 - intalnire la sediul patronatului in cadrul proiectului FORTA. Au participat reprezentati ai 

patronatului, coordonatorii proiectului pe zona Iasi si cursanti din grupul tinta. 

 

12.02.2015- a avut loc sedinta Comisiei de Dialog Social in cadrul Institutiei Prefectului Judetului 

Iasi cu participarea dl Liviu Marian POP, ministru delegat pentru dialog social. 

Dezbaterea pe tema dialogului social a atins mai multe aspecte de la modificarea unor acte normative, la 

implementarea unor noi proiecte in sistemul educational. 
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16.02.2015- participarea dna Madalina Haraga la sesiunea Grupului de lucru tematic nr.6- “Incurajarea si 

dezvoltarea fermelor familiale, antreprenoriat rural, tineri in mediul rural” eveniment ce are loc la Iasi, la 

Hotel Unirea. 

 

17.02.2015 – a avut loc la Iasi, in cadrul Parcului Stiintific si Tehnologic Tehnopolis, evenimentul 

organizat de OTIMMC Iasi  la care a participat dl Catalin Beciu, secretar de stat in cadrul Ministerului 

Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Cooperatie Iasi, dl Narcis Tabacaru, sef oficiu Iasi, 

reprezentanti ai mediului antreprenorial din Iasi. 

Manifestarea a avut ca scop identificarea si remedierea unor probleme si deficiente cu care se confrunta 

mediul de afaceri din Regiunea  Nord  Est si nu numai. 

In cadrul seminarului dl secretar de stat Catalin Beciu, a punctat  problemele de care domnia sa, se va  

ocupa “personal” sa le rezolve in mandul sau si anume: reglementari legate de achizitiile publice; 

modificarea unor articole din cadrul codului de procedura fiscala OG 92/2003 si modificari in cadrul 

procedurii de indrumare a biroului de asistenta contribuabil. 

Patronatul Judetean al IMM Iasi a fost reprezentat la aceasta actiune de dl Neculai Vitelaru, dna Monica 

Suchar, dl Mircea Sofronie, si dl Emil Popa. 

In cuvantul sau dl Neculai Vitelaru, a prezentat propuneri concrete pentru rezolvarea problemelor ridicate 

cu aplicatie practica (nu teorii neverificate in practica) ! 

 

20.02.2015 - a avut loc in Sala Verde  sedinta Comisiei de Dialog Social din cadrul Institutiei 

Prefectului Judetului Iasi. Intalnirea s-a desfasurat in sistem de videoconferinta participand premierul 

Victor Ponta, care a dorit sa cunoasca feed back-ul privind codul fiscal si codul de procedura fiscala. 

In cuvantul sau dl Neculai Vitelaru, a aratat ca impozitarea microintreprinderilor fara nici un salariat cu 

3% + 1530 lei trimestrial nu este adecavata deoarece tinerii antreprenori studenti vor da faliment inainte 

de terminarea studiilor. Premierul a apreciat propunerea spunand ca este placut impresionat de modul 

cum a fost studiate aceste documente si de aceea le-a lasat in dezbatere publica. Ulterior a fost introdus 

un nou punct la impozitarea microintreprinderilor in care s-a tinut cont de propunerea facuta. 

Raportul privind situatia dialogului social la nivel national a fost prezentat de catre dl Liviu Marian Pop, 

ministru delegat pentru dialog social. 

 

25.02.2015- a avut loc sedinta  Consiliului Consultativ  al Agentiei  Judetene de Ocuparea Fortei de 

Munca  Iasi. Ordinea de zi a sedintei a fost: 

1.Prezentarea Raportului de activitate al AJOFM Iasi pentru anul 2014; 

2. Diverse  

Patronatul Judetean al IMM Iasi a fost reprezentat de dna Monica Suchar. 

 

27.02.2015 – a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Casa Judetene de Asigurari de 

Sanatate  Iasi. Patronatul Judetean al IMM Iasi a fost reprezentat de dna Sava Camelia. 

 

17.03.2015 - a avut loc la Iasi, la sediul Colegiului Economic Administrativ nr.1, Competitia Business 

Plan faza judeteana Iasi. Competiţia s-a adresat elevilor din învăţământul liceal – domeniul economic, 

care desfăşoară activităţi în firme de exerciţiu înregistrate la Centrala Reţelei Firmelor de Exerciţiu, în 

anul şcolar în curs, fiind organizată de Ministerul Educaţiei şi Centrul Naţional pentru Dezvoltarea 

Învăţământului Profesional şi Tehnic, prin inspectoratele şcolare, în parteneriat cu autorităţile publice 

locale şi agenţi economici reprezentativi. 

Patronatul a fost reprezentat de dna Madalina Haraga, sef department proiecte. 

 

23.03.2015- a avut loc sedinta  Consiliului Consultativ  al Agentiei Judetene  pentru Ocuparea Fortei de 

Munca Iasi cu urmatoarea ordine de zi: 

1. Informare privind  locurile de munca din domeniul constructiilor din Israel; 

2. Informare privind concluziile Curtii de Conturi in urma auditului realizat la AJOFM Iasi in perioada 

12.01.-13.02.2015. 

3. Organizarea Bursei Generale a Locurilor de Munca in data de 24 aprilie 2015; 

4.Diverse 
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Patronatul a fost reprezentat la sedinta de dna Monica Suchar, presedinte 

 

24.03.2015- a avut loc sedinta Comisiei de Dialog Social a Institutiei Prefectului Judetului Iasi, in 

SalaVerde, cu urmatoarea ordine de zi: 

1. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice- “Noile reglementari adoptate in domeniul finantelor 

publice si prezentarea proiectelor aflate in dezbatere publica”;  

2. Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi- “Delimitarea cadastrala a UAT-urilor din judetul 

Iasi” 

3. Inspectoratul de Politie Judetean Iasi- “Siguranta cetateanului-planul de masuri preventive pentru anul 

2015”; 

4. Diverse. 

Patronatul a fost reprezentat de dl Neculai Vitelaru. In cuvantul sau  a prezentat loteria bonurilor fiscale 

care a fost propunerea CNIPMMR si care prin normele de aplicare si organizare de catre Loteria 

Nationala dupa parerea noastra nu isi va atinge scopul si ca de obicei de o initiativa buna se va ajunge la 

un fiasco datorita modului de aplicare necorespunzator. 

Deasemeni referitor la delimitarea cadastrala constatam cu regret doar in proportie de 30% sunt rezolvate 

problemele la nivelul UAT-urilor in judetul Iasi. 

 

26.03.2015- acordarea de consultanta membrilor pentru a putea accesa programele cu finantare 

nerambursabila de  la AIPPMM – Programul Start  si cele de  la Programul National de Dezvoltare 

Rurala 2014-2020 - masura 6.1. Instalare tineri fermieri. 

 
 
 

 Dl. Paraschiv Ionescu - Membru CP (Presedinte PIMM Prahova) 
 

1 Participarea lunara a d-lui Ionescu Paraschiv la sedintele Comisiei de Dialog Social de la Prefectura 

Prahova.  

2. D-na Negrea Cristiana - membru Consiliul Director al PIMM-Prahova,  a participat la sedinta 

organizata  de AJOFM Prahova si totodata a fost reconfirmata ca reprezentant PIMM Prahova in cadrul 

AJOFM. 

3. Dna. Baciu Gabriela – vicepresedinte PIMM Prahova, a participat in perioada 19.01-20.01 la intalnirile 

organizate in vederea consultarilor referitoare la proiectul de Ordin al ministrului sanatatii si al 

presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, privind aprobarea pachetelor de servicii si a 

Contractului –cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de 

asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015.Dna. Baciu Gabriela a fost desemnata reprezentant al 

organizatiei in cadrul Consiliului Consultativ CNAS-Prahova. 

4. Dl. Ionescu Paraschiv si dl. Ignea Cristian au participat in data de 20.01.2015 si 09.02.2015 la 

Conferinta de presa ce a avut loc la sediul CNIPMMR. 

5. Mai multi membrii ai patronatului au participat in data de 26 februarie la intalnirea cu dl. Catalin 

Beciu –secretar de stat coordonator al mediului de afaceri.Seminarul a avut in vedere definitivarea 

procesului de rescriere a Codului Fiscal si a Codului de Procedura Fiscala. 

6. In data de 19.03.2015 , membrii organizatiei au participat la un seminar privind procesul de 

reindustrializare a Romaniei. Evenimentul a avut loc la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti. 

7.Pe data de 24.03. 2015, Clubul Intreprinzatorului Roman in parteneriat cu European Business 

Networking Institute a sustinut un seminar de Networking „Bursa oportunitatilor in business-recomandari 

si solutii „Evenimentul a avut loc la hotel Prahova Plaza –Ploiesti si au participat cinci membrii ai PIMM 

Prahova. 

8. Membrii organizatiei au completat chestionare privind „Indicele lunar de incredere al IMM-urilor 

pentru Romania”. Aceste chestionare vor fi completate lunar pana pe data de 25 ale lunii. 
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 Dna. Liliana Agheorghicesei – Vicepresedinte (Federaţia Patronală a 

Intreprinderilor Mici şi Mijlocii din Judeţul Suceava) 

 
21 ianuarie 2015- participare la şedinţa Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru 

Formarea Profesională Suceava din cadrul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Suceava. Şedinţa a avut pe 

Ordinea de zi: Prezentarea şi avizarea ofertei educaţionale- învăţământ profesional şi tehnic pentru anul 

2015-2016; Probleme curente. 

  (Liliana Agheorghicesei- Preşedinte FPIMM judet Suceava) 

 

2 februarie 2015- a avut loc la Suceava deschiderea cursului de iniţiere ”Comunicare in limba engleză” 

organizat în cadrul proiectului ”ŞCOALA PENTRU FEMEI”- ID 129423  cofinanţat din FSE prin 

POSDRU 2007-2014 şi implementat de Asociaţia Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM 

Suceava în calitate de beneficiar, alături de partenerii Patronatul Tinerilor Intreprinzători- Judeţul 

Suceava, SC Lust Expert SRL Suceava, Asociatia CLIMM Harghita şi Asociaţia Patronilor şi 

Meseriaşilor Cluj.  

 

3 februarie 2015- a avut loc la Rădăuţi deschiderea cursului de calificare nivel I ”Baby sitter” organizat 

în cadrul proiectului ”ŞCOALA PENTRU FEMEI”- ID 129423  cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-

2014 şi implementat de Asociaţia Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava în 

calitate de beneficiar, alături de partenerii Patronatul Tinerilor Intreprinzători- Judeţul Suceava, SC Lust 

Expert SRL Suceava, Asociatia CLIMM Harghita şi Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj. 

 

6 februarie 2015-  organizarea seminarului cu tema “Metode de comunicare şi analiză a ideilor de 

afaceri”, derulat în Sala de conferinţe a hotelului CUBIX din Braşov. Seminarul face parte din cadrul 

proiectului ”ŞCOALA PENTRU FEMEI”- ID 129423  cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2014 şi 

implementat de Asociaţia Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava în calitate de 

beneficiar, alături de partenerii Patronatul Tinerilor Intreprinzători- Judeţul Suceava, SC Lust Expert 

SRL Suceava, Asociatia CLIMM Harghita şi Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj.  

Temele abordate au fost:  Metode de analiză a ideilor de afaceri;  Comunicarea verbală şi nonverbală 

în afaceri.  

 

13 februarie 2015- organizarea, la Hotelul Royal Classic din Cluj Napoca, a Seminarului de instruire cu 

tema ”Dezvoltarea obiectivelor în afaceri şi metode de stimulare a ideilor de afaceri”. Seminarul face 

parte din cadrul proiectului ”ŞCOALA PENTRU FEMEI”- ID 129423  cofinanţat din FSE prin 

POSDRU 2007-2014 şi implementat de Asociaţia Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM 

Suceava în calitate de beneficiar, alături de partenerii Patronatul Tinerilor Intreprinzători- Judeţul 

Suceava, SC Lust Expert SRL Suceava, Asociatia CLIMM Harghita şi Asociaţia Patronilor şi 

Meseriaşilor Cluj.  

Agenda seminarului a cuprins 2 sesiuni de lucru, cu temele: ”Dezvoltarea obiectivelor pentru afaceri mici 

şi mijlocii” şi ”Metode de stimulare a creativităţii”.             

 

13 februarie 2015- participare la Conferinţa de presă regională organizată la Hotel Royal Classic din 

Cluj Napoca, in cadrul proiectului ”Reţeaua Naţională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin- 

MENTORNET 2”, proiect implementat de Patronatul Tinerilor Intreprinzători din Romania in parteneriat 

cu DIMMMAT, Centrul de Consultanţă şi Management a Proiectelor EUROPROJECT şi Asociaţia 

Centrul de Dezvoltare SMART. Evenimentul a avut ca scop promovarea incluziunii sociale a femeilor şi 

creşterea reprezentativităţii acestora în mediul de afaceri.  

Doamna Liliana Agheorghicesei- Preşedinte al Federatiei Patronale IMM din judeţul Suceava şi al 

Patronatului Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava a susţinut, în cadrul conferinţei, în 

calitate de mentor al Retelei Nationale a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin, o prezentare pe tema 

”Succes cu stil în carieră”.  

 

13 februarie 2015- participare la şedinţa Consiliului Consultativ al AJOFM Suceava, care a avut pe  
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Ordinea de zi: Prezentarea proiectului JOB FINDER- Formare, Informare şi asistenţă în Dezvoltarea 

carierei şi Reintegrarea profesională; Analiza planurilor de formare profesională şi de ocupare a forţei de 

muncă din judeţul Suceava, aferente anului 2015. 

 

27 februarie 2015- participare la şedinţa Comisiei de Dialog Social de la nivelul ITM Suceava, cu 

următoarea Ordine de zi: Prevederi legislative privind incadrarea in muncă şi detaşaarea străinilor pe 

teritoriul Romaniei, modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor in 

Romania conform OG 25/2014; Alte probleme din sfera de activitate a partenerilor sociali. 

 

1 martie 2015- participare la cea de a IV-a ediţie a evenimentului „Femei de Succes! Performanţă la 

superlativ”, organizat la City Gallery din Shopping City Suceava. Evenimentul a fost organizat de   

Fundaţia „Şanse Egale Valoare Autoritate” (SEVA), Monitorul de Suceava, Shopping City Suceava, 

Nova Optic, Intermedia, Asociaţia „Edu-Max”, în parteneriat cu Liliana Vântur - director independent 

Oriflame, Alexandria Librării, Produs în Bucovina, Casa cu Flori şi Ami & Mihai Foto şi Wedding 

Boutique. Sponsori: Moldsilva, Geosit, Fetcom, Adria, Societatea Naţională a Apelor Minerale şi 

Colegiul Farmaciştilor Suceava. 

 Câştigătoarele alese de suceveni au fost premiate cu flori şi diplome de reprezentanţi ai administraţiei 

judeţene şi locale, politicieni, oameni de afaceri, medici, profesori.  

Invitatul special al evenimentului a fost dr. Dana Jianu, medic estetician, chirurg plastician, doctor în 

ştiinţe medicale, profesor asociat la Universitatea de Medicină şi Farmacie Bucureşti. Totodată, Dana 

Jianu este directorul Centrului Medical „ProEstetica” Bucureşti. 

Tot în cadrul evenimentului au fost susţinute momente artistice de către Sorin Ursan şi Johannes 

Onesciuc. 

 

2 martie 2015- a avut loc la Suceava deschiderea cursului de iniţiere ”Competenţe antreprenoriale” 

organizat în cadrul proiectului ”ŞCOALA PENTRU FEMEI”- ID 129423  cofinanţat din FSE prin 

POSDRU 2007-2014 şi implementat de Asociaţia Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM 

Suceava în calitate de beneficiar, alături de partenerii Patronatul Tinerilor Intreprinzători- Judeţul 

Suceava, SC Lust Expert SRL Suceava, Asociatia CLIMM Harghita şi Asociaţia Patronilor şi 

Meseriaşilor Cluj.  

    

6 martie 2015-     Vineri 6 martie 2015, începând cu orele 16:00, Federaţia Patronală a IMM-urilor din 

judeţul Suceava a organizat ZIUA FEMEII INTREPRINZĂTOR DIN JUDEŢUL SUCEAVA. 

Aflat la cea de a XIX-a ediţie, evenimentul  a avut loc la Salonul ZAMCA REGAL din Suceava şi a 

reunit firme din sectorul IMM al judeţului Suceava, alături de numeroşi invitaţi. Au onorat cu prezenţa 

autorităţi publice locale, reprezentanţi ai instituţiilor publice locale, ai Camerei de Comerţ şi Industrie 

Suceava, ai CECCAR filiala Suceava, ai Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava, organizaţii şi 

organisme de la nivel local şi central, colaboratori şi parteneri ai Federaţiei Patronale IMM din judeţul 

Suceava, mass media locală.  

 

Au fost alături de Federaţia IMM din judeţul Suceava şi de oamenii de afaceri suceveni, vicepreşedinţi 

ai Consiliului Naţional al Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din Romania(CNIPMMR)- 

preşedintele Asociaţiei Patronilor şi Meseriaşilor Cluj şi preşedintele Consiliului Local IMM Harghita. 

A răspuns invitaţiei şi o delegaţie de oameni de afaceri din Ucraina.  

Păstrând tradiţia organizării an de an a celui mai important eveniment dedicat femeilor de afaceri din 

sectorul privat sucevean- ZIUA FEMEII INTREPRINZĂTOR DIN JUDEŢUL SUCEAVA a 

evidenţiat rezultatele obţinute de femeile sucevene în diverse domenii ale vieţii economice, sociale, 

culturale, academice. Promovând valori precum implicare, dăruire, rsponsabilitate socială, simţ civic, 

profesionalism şi succes, Federaţia IMM din judetul Suceava a premiat 10 Doamne de succes, care prin 

întreaga activitate desfăşurată pe plan profesional, au contribuit la dezvoltarea comunităţii locale şi 

naţionale.   

Cele 10 doamne premiate au fost: Doamna Mirela Adomnicăi- Director executiv al AJOFM Suceava- 

pentru sprijinul acordat mediului de afaceri din judeţul Suceava, din punct de vedere al ocupării forţei 

de muncă şi formării profesionale a adulţilor, Doamna Doctor Cristina David- pentru activitatea 
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antreprenorială şi implicarea în viaţa socială şi caritabilă, Doamna Cristina Dumitrescu- Preşedinte al 

Asociaţiei ”Produs in Bucovina”, pentru promovarea gastronomiei originale din Bucovina, Doamna 

Angela Furtună- scriitoare, eseistă, publicistă, critic literar, jurnalist cultural, membră a Uniunii 

Scriitorilor din Romania- pentru întreaga activitate literară şi culturală, Doamna Georgeta Foca- 

singura femeie ceasornicar din Suceava, cu o activitate de peste 50 de ani in domeniul meştesugăresc, 

Doamna Doina Iacoban- om de afaceri, expert în scrierea şi implementarea de proiecte din fonduri 

europene, realizând investiţii de milioane de euro in judeţul Suceava, Doamna Profesor Victoria 

Ostaficiuc- pentru deosebita activitate desfăşurată în domeniul educaţional şi cultural, Doamna Prof. 

Univ. Dr. Ec. Gabriela Prelipcean, Prorector al Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava- pentru 

activitatea academică pe care o desfăşoară, Doamna Florentina Vlaşcu- premiată la categoria ”Tinere 

intreprinzătoare”, Doamna Angela Zarojanu- Preşedinte al Asociaţiei SEVA (Şanse Egale, Valoare, 

Autoritate), pentru deosebita activitate desfăşurată în domeniul social şi civic. A mai fost premiată şi 

Doamna Serafima Crigan din Cernăuţi- Ucraina- Profesor universitar şi autor a numeroase cărţi de 

specialitate în limba română.  

 Tuturor doamnelor li s-au oferit diplome de excelenţă şi buchete de flori, în semn de respect şi preţuire 

pentru tot ceea ce fac pe plan profesional.  

  Un moment special în cadrul evenimentului a fost cel de prezentare şi mediatizare a unui caz social, o 

dramă trăită de o femeie din Suceava, văduvă, mamă a 10 copii pe care îi trimite la şcoală pentru că ştie 

că educaţia este şansa lor pentru o viaţă mai bună. Trăiesc cu toţii  într-o casă modestă, doar mama 

muncind cu ziua pe unde apucă, pentru a câştiga câţiva lei.  

    Federaţia IMM Suceava s-a implicat în acest caz social, donând în cadrul evenimentului prima sumă 

de bani pentru a sprijini această mamă şi familia ei.  

   Pe parcursul evenimentului, invitaţii au avut la dispoziţie o urnă în care au putut depune contribuţia 

lor financiară în sprijinul acestei familii.   

   Tot în cadrul celei de a IX-a ediţii a ZILEI FEMEII INTREPRINZĂTOR DIN JUDEŢUL 

SUCEAVA, Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava- membră a Federaţiei 

Patronale IMM din judeţul Suceava, a prezentat un seminar de informare din cadrul proiectului 

POSDRU cu titlul ŞCOALA PENTRU FEMEI, proiect implementat de patronat în calitate de 

beneficiar.  

 Cea de a IX-a ediţie a evenimentului ZIUA FEMEII INTREPRINZĂTOR DIN JUDEŢUL 

SUCEAVA a subliniat reuşitele şi performanţele în afaceri ale femeilor antreprenor sucevene, cât şi 

rezultatele profesionale ale femeilor sucevene din diverse domenii de activitate. A fost un eveniment 

organizat în cinstea celor mai de succes femei din judeţul Suceava. 

 

16 martie 2015- a avut loc la Casa Domnească din Cacica deschiderea cursului de calificare ”Lucrător în 

comerţ” organizat în cadrul proiectului ”ŞCOALA PENTRU FEMEI”- ID 129423  cofinanţat din FSE 

prin POSDRU 2007-2014 şi implementat de Asociaţia Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din 

IMM Suceava în calitate de beneficiar, alături de partenerii  

 

Patronatul Tinerilor Intreprinzători- Judeţul Suceava, SC Lust Expert SRL Suceava, Asociatia CLIMM 

Harghita şi Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj.  

 

19 martie 2015- participare la şedinţa Consiliului Consultaiv al AJOFM Suceava, care a avut pe Ordinea 

de zi: Platforme şi instrumente informatice inovatoare pentru gestionarea proiectelor, eficientizarea 

relaţiilor interdepartamentale şi reducerea timpului de accesare a serviciilor in cadrul Serviciului Public 

de Ocupare; Facilităţi pentru stimularea angajatorilor, in vederea ocupării grupurilor ţintă din evidenţa 

AJOFM Suceava.  

 

25 martie 2015- participarea Doamnei Liliana Agheorghicesei, Preşedinte al Federaţiei Patronale IMM 

din judeţul Suceava, la lucrările Mesei rotunde cu tema ”Tendinţe actuale ale colaborării transfrontaliere 

româno-ucrainene” organizată la Cernăuţi la iniţiativa Societăţii Clubului Oamenilor de Afaceri din 

Bucovina, cu sprijinul Consulatului General al Romaniei la Cernăuţi, Administraţiei Regionale de Stat 

din Cernăuţi şi Consiliului Regional Cernăuţi. Scopul întâlnirii a fost cel de a discuta problemele cu care 
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se confruntă oamenii de afaceri români si ucraineni, in demersul lor comun de a dezvolta relaţiile 

economice şi comerciale româno-ucrainene la nivel regional.   

 

25 martie 2015- participare la evenimentul de informare şi promovare a activităţilor proiectului 

POSDRU cu titlul ”Calificarea ta- un viitor mai sigur!” implementat de Asociaţia Tipografilor 

Transilvania- beneficiar, in parteneriat cu Formare Managerială in Turism- FMT, Abeona, Pro Expert şi 

Grup Transilvae. Evenimentul a avut loc în sala de conferinţe Salzburg a Hotelului Sonnenhof din 

Suceava. 

 

27 martie 2015- participare la Conferinţa Fonduri nerambursabile pentru afacerea ta! organizată la 

CCI Suceava. Evenimentul s-a adresat antreprenorilor şi persoanelor cu funcţie de conducere din firmele 

din judeţul Suceava, dar şi asociaţiilor care sprijină dezvoltarea IMM-urilor. În cadrul acestui eveniment 

au participat reprezentanţi ai instituţiilor care gestionează fondurile nerambursabile cu finanţare 

europeana sau naţională precum: Ministerul Fondurilor Europene, Agenţia de Dezvoltare Regionala 

Nord-Est, Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Iaşi, Agenţia pentru 

Finanţarea Investiţiilor Rurale – Oficiul Judeţean Suceava, Asociaţia pentru Antreprenoriat Romania – 

Programul UNCTAD/EMPRETEC Romania pentru Sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi 

mijlocii, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava. Scopul acestei conferinţe a vizat 

prezentarea, într-o versiune cât mai practica, a fondurilor nerambursabile cu finanţare naţională pentru 

anul 2015 şi a fondurilor nerambursabile cu finanţare europeană pentru perioada 2014-2020. 

27 martie 2015- participare la şedinţa COJES Suceava de la nivelul Inspectoratului Şcolar al Judeţului 

Suceava. 

 

31 martie 2015- participare la şedinţa comună a Colegiului Naţional şi a Consiliului Permanent ale 

CNIPMMR.  (Liliana Agheorghicesei, Preşedinte FPIMM din judeţul Suceava). 
 
 

 
 

 Dl. Vasile Priceputu – Vicepresedinte (Preşedinte PTIR)                                                                                                                   

 
Ianuarie 2015: 

28.01.2015–29.01.2015 - Participarea Doamnei Corina Constantin, Vicepreşedinte Promovare, imagine 

şi relaţia cu autorităţile publice centrale la Cea de-a treia reuniune a Comitetului Naţional de Coordonare 

organizată la Hotel Continental Forum, Sibiu. 

29.01.2015 - Organizarea Conferinţei regionale a proiectului „Reţeaua Naţională a Mentorilor 

Antreprenoriatului Feminin-MENTORNET 2” la Hotelul Cubix din Braşov şi participarea unor 

reprezentanţi PTIR în cadrul evenimentului. 

 

Februarie 2015: 

12.01.2015-13.01.2015 - Organizarea Conferinţei regionale a proiectului „Reţeaua Naţională a 

Mentorilor Antreprenoriatului Feminin-MENTORNET 2” la Hotelul Royal Classic din Cluj şi 

participarea unor reprezentanţi PTIR în cadrul evenimentului. 

20.01.2015 – Organizarea Târgului Naţional al Întreprinderilor Simulate în cadrul proiectului Simpract la 

Universitatea Politehnică din Bucureşti şi participarea unor reprezentanţi PTIR în cadrul evenimentului. 

26.02.2015- Organizarea Conferinţei regionale a proiectului „Reţeaua Naţională a Mentorilor 

Antreprenoriatului Feminin-MENTORNET 2” in Craiova şi participarea unor reprezentanţi PTIR în 

cadrul evenimentului. 

 

Martie 2015: 

09.03.2015-11.03.2015- Participarea unor reprezentanti PTIR la intalnirea din cadrul proiectului  

Growing Up II - Erasmus pentru Tineri Intreprinzatori  de la Bruxelles. 
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12.03.2015 - Interventia Doamnei Corina Constantin, Vicepreşedinte Promovare, imagine şi relaţia cu 

autorităţile publice centrale si a unor reprezentanti PTIR la emisiuneaAntena Satelor. 

13.03.2015 - Participarea Doamnei Corina Constantin, Vicepreşedinte Promovare, imagine şi relaţia cu 

autorităţile publice centrale laMasa rotunda “Reducerea sărăciei şi a riscului de excluziune socială în 

satele României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020”, la Reprezentanţa Comisiei 

Europene. 

16.03.2015 - Participarea Doamnei Corina Constantin, Vicepreşedinte Promovare, imagine şi relaţia cu 

autorităţile publice centrale in cadrul Proiectului Ship – Paris. 

- Participarea unui reprezentant PTIR in cadrul unei discutii de grup organizata la Direcţia Pentru Sport şi 

Tineret a Municipiului Bucureşti 

18.03.2015-Participarea unor reprezentanti PTIR la lansareaPatronatului Tinerilor Intreprinzatori din 

Romania Cluj Napoca. 

                   -  Participarea unor reprezentanti PTIR la alegerile PTIR.  

23.03.2015 - Participarea Doamnei Corina Constantin, Vicepreşedinte Promovare, imagine şi relaţia cu 

autorităţile publice centrale la intalnirea GEIAN – proiect Banca Mondiala.  

 
 
 

 Dl. Mircea Purcaru – Vicepresedinte (Preşedinte filiala Arad)                                                                                                                   
 
În perioada 10.12.2014 – 22.01.2015, în cadrul CNIPMMR ARAD au avut loc următoarele activități : 
 

Evenimente organizate: 

 

 18 decembrie 2014 – Cina de Crăciun a membrilor organizației; număr participanți 20; 

 18 decembrie 2014 -  Conferința de presa – Strategia guvernamentala vs. strategia locală, 

Impactul proiectului BADGE - Business Advice and Guidance training for Women Entrepreneurs 

asupra femeilor participante. 

 16 ianuarie 2015 – Atelier de lucru ”Action Plan”, organizat in cadrul proiectului BADGE - 

Business Advice and Guidance training for Women Entrepreneurs, proiectul este finanțat de către 

Comisia Europeană prin programul Leonardo da Vinci și este implementat în 8 țări ale Uniunii 

Europene: Bulgaria, Cipru, Croația, Grecia, Lituania, Marea Britanie, Polonia și România 

 10.02.2015 – Ședința Consiliul Director al CNIPMMR, filiala Arad în cadrul căreia s-au discutat 

aspecte privind planul de acțiune pe anul 2015, membrii filialei si bugetul pe anul 2015.   

 18 – 19 .02.2015 – Curs responsabil gestionare deșeuri, durata 10 ore, organizat de CNIPMMR 

Arad in parteneriat cu SC DENKSTATT ROMÂNIA SRL. 

 

Participare la evenimente: 

 

 10-14 decembrie 2014 – Întâlnire – Proiect BADGE - Business Advice and Guidance training for 

Women Entrepreneurs – Lituania, Kaunas. 

 15 ianuarie 2015 – ”M-am decis sa mă implic. Am ce să spun, vreau să fiu ascultat si vreau să mi 

se răspundă”, eveniment organizat de Academia de Advocacy.  

 05.02.2015 – Seminar –” Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale 

și situațiile financiare anuale consolidate”, organizat de Corpul Experților Contabili și 

Contabililor Autorizați din Romania, filiala Arad. 

 05.02.215 – Conferința de promovare a Consorțiului RO – Boost SMEs în cadrul Rețelei 

European Enterprise Network organizat de ADR VEST, Timișoara 

 13.02.2015 – Focus – Grup, organizat in cadrul proiectului ”Cercetarea și prognozarea pieței 

muncii din vestul României. Evidențierea șomajului neînregistrat din Județul Arad”, organizat de 

AJOFM Arad. 
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 19.02.2015 – Conferința Regională a furnizorilor FPC – Timișoara, eveniment organizat în cadrul 

proiectului ”Calitate într-o economie bazată pe cunoaștere!”, implementat de APFFPR în 

parteneriat cu alți patru parteneri naționali. 

 20.02.2015 – Conferința ISJ -  

 23.02.2015 – CC AJOFM 

 24.02.2015 – Conferința de lansare a proiectului „ SPUNE – SPO 82/2020, Servicii Publice 

Unitare, Necesare și Eficiente”, Arad 

 26.02.2015 - Conferința de închidere a proiectului „ Cercetarea și Prognozarea pieței muncii din 

vestul României. Evidențierea șomajului neînregistrat din județul Arad”, Arad 

 18.03.2015 – Seminar dezvoltare afacere, trainer - Lorand Soares Szasz,  Arad 

 24.03.2015- Masa rotundă/focus-grup din cadrul proiectului „ SPUNE – SPO 82/2020, Servicii 

Publice Unitare, Necesare și Eficiente”, Arad 

 26.03.2015- Seminar agricultură agRO-ITinerarii, organizat de Camera de Comerț Italiană pentru 

România împreună cu Maschio Gaspardo România, Arad 

 

 

Mass – Media 

04.02.2015 - Emisiune West TV – Prim – Plan, în cadrul căreia au avut loc discuții cu privire la 

”Antreprenorialul între provocare și oportunitate”, invitate doamna Mihaela Breaz si Doamna Ana 

Neamtu, Tipografia Trinom. 

Pe parcursul celor 3 luni, au fost transmise 3 comunicate de presa care au fost publicate atât în mediul 

online cât și în presa scrisă. 
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ANEXA  NR.  1  -  COMISIILE   DE   DIALOG   SOCIAL   ŞI   ALTE  STRUCTURI   DE   

DIALOG SOCIAL 9 DECEMBRIE 2014 – 30 MARTIE 2015 
 
 

ACTIVITĂŢI LA CARE AU PARTICIPAT  MEMBRII BIROULUI PERMANENT, 

REPREZENTANŢI NOMINALIZAŢI 

ÎN PERIOADA  10.12.2014 – 30.03.2015 
 
 
I. Întâlniri ale conducerii CNIPMMR cu membrii guvernului 

 

1. Întâlnire cu dl.Andrei Dominic Gerea, Ministrul pentru Energie, IMM-uri si Mediu de Afaceri  

Data:13.01.2015 

Participant: Prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu, preşedinte 

 

2. Întâlnire cu dl.Andrei Dominic Gerea, Ministrul pentru Energie, IMM-uri si Mediu de Afaceri și 

cu dl.Cătălin Beciu, secretar de stat  

Data:18.02.2015 

Participant: Prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu, preşedinte, Florea Pîrvu, vicepreședinte, liviu 

rogojinaru, vicepreședinte 

 

3. Reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social 

Data:3.03.2015 

Participant: Prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu, preşedinte  

 

 

II. Întâlniri ale conducerii CNIPMMR cu preşedinţi ai confederaţiilor sindicale 

În cadrul CES  

1. Plen CES   

Data: plen în fiecare săptămână. 

Participant: Dl. Ioan Piturescu, Dl. Liviu Rogojinaru. 

 

 

 

III.  În cadrul Comisiilor de Dialog Social  

1. MTI  - ședința extraordinară a plenului Comisiei de Dialog Social – avand ca ordine de zi dezbaterea 

proiectelor de acte normative cu caracter economico/social  initiate de ministerul transporturilor.  

Data: 16.12.2014; 22.12.2014; 13.01.2015  

Participant: Dl. Adrian Caşcaval 

2. MTI  - ședința a grupului de lucru transport rutier.  

Data: 22.12.2014; 15.01.2015  

Participant: Dl. Adrian Caşcaval 

3. MMFPSPV - avand ca ordine de zi debaterea proiectului de HG privind stabilirea contingentului de 

lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in 2015. 

Data: 18.12.2014 

Participant :Ioan Piturescu 

4. Ministerul Transporturilor  - ședința extraordinară a plenului Comisiei de Dialog Social – avand ca 

ordine de zi dezbaterea proiectelor de acte normative cu caracter economico/social  initiate de ministerul 

transporturilor.  

Data: 3.02.2015; 9.02.2015; 24.02.2015  

Participant: Dl. Adrian Caşcaval 
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5. Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor - avand ca ordine de zi debaterea proiectului de act normativ 

privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz. 

Data: 16.02.2015 

Participant :d-na Olimpia Mintaș 

6. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale- avand ca ordine de zi debaterea proiectelor de acte 

normative iniţiate şi avizate în luna februarie 2015 și o informare privind Legea pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, promulgată în data de 20 ianuarie 2015 

Data:16.02.2015 

Participant : d-na Otilia Manta 

7. Ministerul Transporturilor  - ședința extraordinară a plenului Comisiei de Dialog Social – avand ca 

ordine de zi dezbaterea proiectelor de acte normative cu caracter economico/social  initiate de ministerul 

transporturilor.  

Data: 6.03.2015, 9.03.2015,17.03.2015, 23.03.2015, 27.03.2015  

Participant: Dl. Adrian Caşcaval 

8. Ministerul Finanțelor Publice - având ca ordine de zi analiza formei actualizate a proiectului Codului 

fiscal și Codului de procedura fiscala  

Data: 18.03.2015 

Participant: dl.Florea Pîrvu 

9. Ministerul pentru Energie, IMM-uri și Mediu de Afaceri- având ca ordine de zi dezbaterea 

modificarilor Codului Fiscal si a Codului de Procedură Fiscală - inițiativă a secretarului de stat, Cătălin 

Beciu 

Data:10.03.2015 

Participant: Liviu Rogojinaru 

10. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă - ANOFM - ședința Consiliului de 

Administrație  

Data:19.03.2015 

Participant: dl.Ion Pițurescu 

11. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale- avand ca ordine de zi debaterea proiectelor de acte 

normative iniţiate  de minister 

Data:27.03.2015 

Participanți : dl.Vasile Priceputu și d-na Otilia Manta 

12. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - reuniunea grupului de lucru  tematic 

„Managementul calitatii si servicii publice” 

Data: 10.03.2015 

Participant: dl.Ion Pițurescu 

 

 

IV. Alte comisii şi activităţi  

1. Intalnirea grupului de lucru pentru mediul de afaceri-la Ministerul Economiei, avand ca avand ca 

ordine de zi implementarea legislatiei europene privind secretul comercial si distrugerea produselor 

contrafacute 

Data: 12.12.2014 

Participant: dl.Liviu Rogojinaru 

2. ANOFM- şedinţă a Consiliului de Administraţie 

Data: 17.12.2014 

Participant: dl.Ioan Piţurescu 

3. Reuniunea co-preşedinţilor ACPR 

20.01.2015 

Participant : Prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu, preşedinte  

4. Reuniunea Comitetului de Monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2015-2020, 

avand ca ordine de zi prioritățile de dezvoltare rurală, domeniile de intervenție subordonate acestor 

priorităţi, alocarea pe domenii de intervenție, indicatorii țintă previzionați pe domenii de intervenție, 

cadrul de performanţă stabilit la nivel de prioritate.  
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Data: 13.02.2015 

Participant: dl.Vasile Priceputu şi observator, d-na Otilia Manta 

5. IMM Forum-Solutii pentru IMM-uri- eveniment organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a 

României  

Participant : prof.univ.dr.O.Nicolescu, presedinte CNIPMMR in calitate de  oaspete de onoare  

Data:12.03.2015 

6. Biroul de informare al Parlamentului European- Dezbatere pe tema Fondului european pentru 

investitii strategice 

Data:20.03.2015 

Participant dl.Liviu Rogojinaru 

 

 

 

ACTIVITĂŢI LA CARE AU PARTICIPAT  MEMBRII PERSONALULUI EXECUTIV ÎN 

PERIOADA 10.12.2014 – 26.01.2015 

 

I. În cadrul CES   

1. Şedinta comisiei de politici monetare fiscale, financiare si de venituri, avand ca ordine de zi 

analizarea si avizarea  proiectului de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea  Legii 

nr.571/2003 privind Codul fiscal proiectului de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari 

sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară; Proiectului de Lege privind anularea contribuţiei 

de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane. 

Data: 11.12.2014; 16.11.2014; 15.01.2015 

Participant: Octavia Ionescu. 

2. Şedinta Plenului CES   

Data:12.02.2015, 18.02.2015, 5.03.2015, 10.03.2015, 26.03.2015 

Participant: Victoria Guță, director executiv. 

 

II.  În cadrul Comisiilor de Dialog Social  

1. Ministerul Finantelor Publice - avand ca ordine de zi proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea 

bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015; proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice 

Data: 11.01.2014; 15.01.2015 

Participant:Octavia Ionescu 

 

III.  Alte comisii şi activităţi 

1. Intalnirea cu delegaţia Biroului Subregional al Muncii de la Budapesta al OIM, condusă de Directorul 

Biroului, dl. Antonio Graziosi, pe tema asistenţei tehnice solicitate de România; intalnirea cu expertul pe 

activitati patronale din cadrul delegaţiei, dl. Dragan Radic, urmată de o întrevedere tripartită pentru 

concluzii 

Data: 20.01.2015 

Participant: Ana Bontea, director juridic 

2. Întalnire cu dl.Darius Vâlcov, ministrul finanțelor publice și cu Dan Manolescu, secretar de stat, 

având ca temă modificările Codului Fiscal si a Codului de Procedura fiscală. 

Data: 5.02.2015 

Participant: Octavia Ionescu, contabil 

4. Întâlnire cu dl.Andrei Dominic Gerea, Ministrul pentru Energie, IMM-uri si Mediu de Afaceri și cu 

dl.Cătălin Beciu, secretar de stat  

Data:18.02.2015 

Participanți:Victoria Guță, director executiv și Oana Ghițulescu, director comunicare și structuri 

teritoriale 
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5. Întâlnire cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe având ca temă organizarea misiunii 

economice ca parte integrată a evenimentului Expo Milano 2015 care se va derula cu sprijinul 

Departamentului de Comerţ Exterior şi Relaţii Internaţionale, din cadrul Ministerului Economiei. 

Data:12.02.2015 

Participant: Victoria Guță, director executiv 

6. Întâlnire cu reprezentanții Comisiei Europene la sediul Reprezentanței pentru România având ca 

temă principalele dificultăți întâmpinate de mediul economic din România, situația angajării/implicării 

tinerilor în IMM-uri și în sectorul economic și posibilitățile de extindere a afacerilor. 

Data:29.01.2015 

Participant: Victoria Guță, director executiv 

7. Ședința Consiliului de Administrație a Casei Naționale de Pensii Publice avand ca ordine de zi 

aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 27 ianuarie 2015, 

aprobarea Planului de formare profesională pe anul 2015, raport privind organizarea activității de 

formare profesională pe anul 2014, Planul de acțiune al Casei Naționale de Pensii Publice pe anul 2015.  

Data: 24.02.2015 

Participant:Ana Bontea, director juridic 

8. Ședința Consiliului de Administrație a Autorității Naționale pentru Calificări 

Data: 24.02.2015 

Participant: Carmen Iancu, Dep.Proiecte 

9. Reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social 

Data:3.03.2015 

Participant: Ana Bontea, director dep.juridic 

10. Ședința comisiei de politici monetare, fiscale, financiare și de venituri din cadrul CES 

Data: 4.03.2015, 18.03.2014 

Participant: Octavia Ionescu 

11. Întâlnire cu reprezentantul International Organisation of Employers, dl. Dragan Radic. 

Data: 13.03.2015 

Participant: Victoria Guţă, director executiv 

12. Întalnire patronate - sindicate privind dezbaterea modificărilor aduse Legii nr.62/2011 

Data: 16.03.2015 

Participant: Ana Bontea, director juridic 

13. Reuniunea Consiliului de Export avand pe ordinea de zi alegerea Co-Preşedintelui Consiliului de 

Export, informare privind evoluţia comerţului exterior al României în 2014, evoluţia 

exportului/importului  de servicii în anul 2014 (total şi pe secţiuni), prognoza comerţului exterior în anul 

2015, contextul international al integrarii Romaniei in zona Euro, informare privind stadiul indeplinirii 

PPE din trimestrul I 2015 şi perspectivele pentru trimestrul II 2015. 

Data:24.03.2015 

Participant: Victoria Guță 

14. Întâlnire în cadrul Consiliului de Export cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe având ca 

temă organizarea misiunii economice ca parte integrată a evenimentului Expo Milano 2015 care se va 

derula cu sprijinul Departamentului de Comerţ Exterior şi Relaţii Internaţionale, din cadrul Ministerului 

Economiei. 

Data: 24.03.2015 

Participant: Victoria Guță, director executiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
54 

ANEXA 2  
 

 PROPUNERILE CNIPMMR PRIVIND CODUL FISCAL ŞI CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ 
 

Text iniţial Text modificat Motivaţie 
ART. 21 Cheltuieli 
(2) Sunt cheltuieli efectuate în scopul 
realizării de venituri şi: 
.... 

 

ART. 21 Cheltuieli 
(2) Sunt cheltuieli efectuate în scopul 
realizării de venituri şi: 
.... 
 t) cheltuielile cu activităţi sportive, de 
recreere şi culturale. 

   u) cheltuielile rezultate din “trecerea 
sub cogestionare PPP” (parteneriat 
public privat) a unor institutii de 
invatamant, sociale, culturale, de 
sanatate, sportive pe o perioada de 
minim 3 ani 

 

Cresc stimulentele angajatorului către 
angajaţi şi implicit şi investiţiile în aceste 
domenii şi activităţi 
 
 
 
Aceste institutii vor fi mai eficiente, mai 
transparente in gestionare si cu dotari si 
investitii  mai moderne. Aceste institutii 
nu vor mai reprezenta un costde 100% 
pentru bugetul de stat iar sumele 
economisite pot fi redirectionate catre 
domenii sau zone care au nevoie de banii 
bugetului de stat.  
Exemplu: O gradinita din zona unei firme 
care deserveste 30% copii angajatilor 
firmei si 70% copii cu domiciliul in zona 
va fi preluata spre cofinantare pe o 
perioada de 3 ani perioada in care 
conducerea gradinitei se va face pe linga 
cea operativa si de un consiliu format din 
conducerea gradinitei- reprezentantului 
firmei si a consiliului local. Pe aceasta 
perioada controlul financiar contabil va fi 
al celor 2 reprezentati (firma-consiliul 
local-indiferent de contributia consiliului 
local)  
Domeniile care ar putea fi incluse intr-un 
astfel de proiect sunt: 
-institutiile de invatamant prescolar 
-institutiile de invatamant scolar 
preuniversitar 
-institutii culturale de tip case memoriale, 
muzee,  
-institutii sociale pentru adapostul 
persoanelor dezavantajate social 
-institutii pentru protectia persoanele cu 
diverse dizabilitati 
Chiar si zone de agrement(parcuri, piste 
de biciclisti, zone de agrement) ar putea 
fi date in coadministrare/cogestionare.   

 

ART. 21 Cheltuieli 
(4) Următoarele cheltuieli nu sunt 
deductibile: 
.... 
p) cheltuielile de sponsorizare şi/sau 
mecenat şi cheltuielile privind bursele 
private, acordate potrivit legii; 
contribuabilii care efectuează 
sponsorizări şi/sau acte de mecenat, 
potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 
privind sponsorizarea, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale Legii 

ART. 21 Cheltuieli 
(4) Următoarele cheltuieli nu sunt 
deductibile: 
.... 
p) cheltuielile de sponsorizare şi/sau 
mecenat şi cheltuielile privind bursele 
private, acordate potrivit legii; 
contribuabilii care efectuează 
sponsorizări şi/sau acte de mecenat, 
potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 
privind sponsorizarea, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale Legii 

Contribuabilii doresc să susţină în mod 
direct diverse domenii pe care statul nu le 
gestionează în modul corect necesar- 
învăţământul, sănătatea, cultura, sportul, 
organizaţiile non-profit 
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bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cei care acordă burse private, 
potrivit legii, scad din impozitul pe profit 
datorat sumele aferente în limita minimă 
precizată mai jos: 
1. 3 la mie din cifra de afaceri; pentru 
situaţiile în care reglementările contabile 
aplicabile nu definesc indicatorul «cifra 
de afaceri» această limită se determină 
potrivit normelor, 
 2. 20% din impozitul pe profit datorat. 
Sumele care nu sunt scăzute din 
impozitul pe profit, potrivit prevederilor 
prezentei litere, se reportează în 
următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea 
acestor sume se va efectua în ordinea 
înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, 
la fiecare termen de plată a impozitului 
pe profit. 

bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cei care acordă 
burse private, potrivit legii, scad din 
impozitul pe profit datorat sumele 
aferente în limita minimă precizată mai 
jos: 
1. 1% din cifra de afaceri; pentru 
situaţiile în care reglementările 
contabile aplicabile nu definesc 
indicatorul «cifra de afaceri» această 
limită se determină potrivit normelor, 
 2. 30% din impozitul pe profit datorat. 
Sumele care nu sunt scăzute din 
impozitul pe profit, potrivit 
prevederilor prezentei litere, se 
reportează în următorii 7 ani 
consecutivi. Recuperarea acestor sume 
se va efectua în ordinea înregistrării 
acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare 
termen de plată a impozitului pe profit. 
 

ART. 112^1 Definiţia microîntreprinderii 
În sensul prezentului titlu, o 
microîntreprindere este o persoană 
juridică română care îndeplineşte 
cumulativ următoarele condiţii, la data 
de 31 decembrie a anului fiscal 
precedent: 

a) realizează venituri, altele 
decât cele prevăzute la art. 112^2 alin. 
(6); 

a^1) realizează venituri, altele 
decât cele din consultanţă şi 
management, în proporţie de peste 80% 
din veniturile totale; 

b) *** Abrogat; 
c) a realizat venituri care nu au 

depăşit echivalentul în lei a 65.000 euro; 
d) capitalul social al acesteia 

este deţinut de persoane, altele decât 
statul şi autorităţile locale. 

e) nu se află în dizolvare cu 
lichidare, înregistrată în registrul 
comerţului sau la instanţele 
judecătoreşti, potrivit legii. 

ART. 112^1 Definiţia 
microîntreprinderii 
În sensul prezentului titlu, o 
microîntreprindere este o persoană 
juridică română care îndeplineşte 
cumulativ următoarele condiţii, la data 
de 31 decembrie a anului fiscal 
precedent: 

a) realizează venituri, altele 
decât cele prevăzute la art. 112^2 alin. 
(6); 

a^1) realizează venituri, altele 
decât cele din consultanţă şi 
management, în proporţie de peste 
80% din veniturile totale; 

b) *** Abrogat; 
c) a realizat venituri care nu au 

depăşit echivalentul în lei a 100.000 
euro; 

d) capitalul social al acesteia 
este deţinut de persoane, altele decât 
statul şi autorităţile locale. 
e) nu se află în dizolvare cu lichidare, 
înregistrată în registrul comerţului sau 
la instanţele judecătoreşti, potrivit 
legii. 
 

 

ART. 140 Cotele 
(1) Cota standard este de 24% şi se aplică 
asupra bazei de impozitare pentru 
operaţiunile impozabile care nu sunt 
scutite de taxă sau care nu sunt supuse 
cotelor reduse. 

ART. 140 Cotele 
(1) Cota standard este de19% şi se 
aplică asupra bazei de impozitare 
pentru operaţiunile impozabile care nu 
sunt scutite de taxă sau care nu sunt 
supuse cotelor reduse. 

 

 

 

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2015.htm#a112e2
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2015.htm#a112e2
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ART. 296^35 Cota de impozitare şi baza 
impozabilă 
(1) Începând cu anul 2015, impozitul pe 
construcţii se calculează prin aplicarea 
unei cote de 1% asupra valorii 
construcţiilor existente în patrimoniul 
contribuabililor la data de 31 decembrie 
a anului anterior, evidenţiată contabil în 
soldul debitor al conturilor 
corespunzătoare construcţiilor 
menţionate la art. 296^34, din care se 
scade: 

a) valoarea clădirilor, pentru 
care se datorează impozit pe clădiri, 
potrivit prevederilor titlului IX. Intră sub 
incidenţa acestor prevederi şi valoarea 
clădirilor din parcurile industriale, 
ştiinţifice şi tehnologice care, potrivit 
legii, nu beneficiază de scutirea de la 
plata impozitului pe clădiri; 

b) valoarea lucrărilor de 
reconstruire, modernizare, consolidare, 
modificare sau extindere la construcţii 
închiriate, luate în administrare sau în 
folosinţă; 

c) valoarea construcţiilor şi a 
lucrărilor de reconstruire, modernizare, 
consolidare, modificare sau extindere a 
construcţiilor, aflate sau care urmează să 
fie trecute, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, în 
proprietatea statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale; 

d) valoarea construcţiilor din 
subgrupa 1.2.9 "Terase pe arabil, 
plantaţii pomicole şi viticole" din 
Catalogul privind clasificarea şi duratele 
normale de funcţionare a mijloacelor 
fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 2.139/2004, cu modificările 
ulterioare; 

e) valoarea construcţiilor situate 
în afara frontierei de stat a României, 
astfel cum aceasta este definită potrivit 
legii, inclusiv cele situate în zona 
contiguă a României şi zona economică 
exclusivă a României, astfel cum sunt 
delimitate prin Legea nr. 17/1990 privind 
regimul juridic al apelor maritime 
interioare, al mării teritoriale, al zonei 
contigue şi al zonei economice exclusive 
ale României, republicată, pentru 
operaţiunile legate de activităţile 
desfăşurate în exercitarea drepturilor 
prevăzute de art. 56 şi 77 din Convenţia 
Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, 
încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 
decembrie 1982, ratificată de România 
prin Legea nr. 110/1996; 

ART. 296^35 Cota de impozitare şi 
baza impozabilă 
(1) Începând cu anul 2015, impozitul pe 
construcţii se calculează prin aplicarea 
unei cote de 0,5% asupra valorii 
construcţiilor existente în patrimoniul 
contribuabililor la data de 31 
decembrie a anului anterior, 
evidenţiată contabil în soldul debitor al 
conturilor corespunzătoare 
construcţiilor menţionate la art. 
296^34, din care se scade: 

a) valoarea clădirilor, pentru 
care se datorează impozit pe clădiri, 
potrivit prevederilor titlului IX. Intră 
sub incidenţa acestor prevederi şi 
valoarea clădirilor din parcurile 
industriale, ştiinţifice şi tehnologice 
care, potrivit legii, nu beneficiază de 
scutirea de la plata impozitului pe 
clădiri; 

b) valoarea lucrărilor de 
reconstruire, modernizare, consolidare, 
modificare sau extindere la construcţii 
închiriate, luate în administrare sau în 
folosinţă; 

c) valoarea construcţiilor şi a 
lucrărilor de reconstruire, modernizare, 
consolidare, modificare sau extindere a 
construcţiilor, aflate sau care urmează 
să fie trecute, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, în 
proprietatea statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale; 

d) valoarea construcţiilor din 
subgrupa 1.2.9 "Terase pe arabil, 
plantaţii pomicole şi viticole" din 
Catalogul privind clasificarea şi duratele 
normale de funcţionare a mijloacelor 
fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 2.139/2004, cu modificările 
ulterioare; 

e) valoarea construcţiilor 
situate în afara frontierei de stat a 
României, astfel cum aceasta este 
definită potrivit legii, inclusiv cele 
situate în zona contiguă a României şi 
zona economică exclusivă a României, 
astfel cum sunt delimitate prin Legea 
nr. 17/1990 privind regimul juridic al 
apelor maritime interioare, al mării 
teritoriale, al zonei contigue şi al zonei 
economice exclusive ale României, 
republicată, pentru operaţiunile legate 
de activităţile desfăşurate în 
exercitarea drepturilor prevăzute de 
art. 56 şi 77 din Convenţia Naţiunilor 
Unite asupra dreptului mării, încheiată 
la Montego Bay (Jamaica) la 10 

 
 
Valoare corectă economic care să nu 
frâneze investiţiile şi să nu împingă 
contribuabilii către evaziunea fiscală. O 
taxa echivalentă cu impozitul local pe 
contrucţii ar exclude “artificii” fiscale de 
eficientizare 

 

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2015.htm#a296e34
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2015.htm#a296e34
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2015.htm#a296e34
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f) valoarea construcţiilor din 
domeniul public al statului şi care fac 
parte din baza materială de reprezentare 
şi protocol, precum şi cele din domeniul 
public şi privat al statului, închiriate sau 
date în folosinţă instituţiilor publice, 
construcţii administrate de Regia 
Autonomă «Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat»; 

g) valoarea construcţiilor 
deţinute de structurile sportive, definite 
potrivit legii. 

 

decembrie 1982, ratificată de România 
prin Legea nr. 110/1996; 

f) valoarea construcţiilor din 
domeniul public al statului şi care fac 
parte din baza materială de 
reprezentare şi protocol, precum şi cele 
din domeniul public şi privat al statului, 
închiriate sau date în folosinţă 
instituţiilor publice, construcţii 
administrate de Regia Autonomă 
«Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat»; 

g) valoarea construcţiilor 
deţinute de structurile sportive, 
definite potrivit legii. 

 

ART. 264 Dobândiri şi transferuri ale 
mijloacelor de transport 
(1) În cazul unui mijloc de transport 
dobândit de o persoană în cursul unui 
an, taxa asupra mijlocului de transport se 
datorează de persoană de la data de întâi 
a lunii următoare celei în care mijlocul de 
transport a fost dobândit. 
(2) În cazul unui mijloc de transport care 
este înstrăinat de o persoană în cursul 
unui an sau este radiat din evidenţa 
fiscală a compartimentului de 
specialitate al autorităţii de administraţie 
publică locală, taxa asupra mijlocului de 
transport încetează să se mai datoreze 
de acea persoană începând cu data 
de întâi a lunii următoare celei în care 
mijlocul de transport a fost înstrăinat sau 
radiat din evidenţa fiscală. 
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) sau 
(2), taxa asupra mijloacelor de transport 
se recalculează pentru a reflecta 
perioada din an în care impozitul se 
aplică acelei persoane. 
(4) Orice persoană care 
dobândeşte/înstrăinează un mijloc de 
transport sau îşi schimbă 
domiciliul/sediul/punctul de lucru are 
obligaţia de a depune o declaraţie fiscală 
cu privire la mijlocul de transport, la 
compartimentul de specialitate al 
autorităţii administraţiei publice locale 
pe a cărei rază teritorială îşi are 
domiciliul/sediul/punctul de lucru, în 
termen de 30 de zile inclusiv de la 
modificarea survenită. 
(5) *** Abrogat. 

264 Dobândiri şi transferuri ale 
mijloacelor de transport 
(1) În cazul unui mijloc de transport 
dobândit de o persoană în cursul unui 
an, taxa asupra mijlocului de transport 
se datorează de persoană de la data 
de întâi a lunii următoare celei în care 
mijlocul de transport a fost dobândit. 
(2) În cazul unui mijloc de transport 
care este înstrăinat de o persoană în 
cursul unui an sau este radiat din 
evidenţa fiscală a compartimentului de 
specialitate al autorităţii de 
administraţie publică locală, taxa 
asupra mijlocului de transport 
încetează să se mai datoreze de acea 
persoană începând cu data de întâi a 
lunii următoare celei în care mijlocul de 
transport a fost înstrăinat sau radiat 
din evidenţa fiscală. 
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) sau 
(2), taxa asupra mijloacelor de 
transport se recalculează pentru a 
reflecta perioada din an în care 
impozitul se aplică acelei persoane. 
(4) Orice persoană care 
dobândeşte/înstrăinează un mijloc de 
transport sau îşi schimbă 
domiciliul/sediul/punctul de lucru are 
obligaţia de a depune o declaraţie 
fiscală cu privire la mijlocul de 
transport, la compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţiei 
publice locale pe a cărei rază teritorială 
îşi are domiciliul/sediul/punctul de 
lucru, în termen de 30 de zile inclusiv 
de la de la modificarea survenită 
sausemnarea procesului-verbal de 
predare-primire a mijlocului de 
transport, în cazul contractelor de 
leasing financiar. 
(5) *** Abrogat. 

 
 
În cazul contractelor de leasing financiar, 
locatarul (de cele mai multe ori un 
IMM), are obligaţia depunerii declaraţiei 
fiscale  în temen de 30 de zile de la data 
încheierii  contractului de leasing. Din 
documentele  ce trebuie să însoţească 
declaraţia fiscală face parte şi copia 
certificatului de înmatriculare a 
vehiculului. Acesta soseşte de regulă 
după mai mult de 30 de zile de la 
încheierea contractului de leasing. Toate 
IMMurile care îşi procură autovehicule 
în leasing financiar, din aceasta cauză 
plătesc o amenda între 1000-5000 lei. În 
legislaţia anterioară era prevăzută 
depunerea declaraţiei fiscale în termen 
de 30 de zile de la semnarea procesului 
verbal de predare primire a 
autovehiculului.  
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Puncte de vedere primite de la Dl. Vicepresedinte Danut Marinel Muresan: 

  

- Nu suntem de accord cu aplicarea art. 181 referitor la penalitatea de nedeclarare deoarece genereaza un 

cadru de interpretabilitate maxima la nivelul inspectiei fiscal iar acest articol devine in mana inspectorilor 

fiscali un factor de presiune asupraq contribuabililor. 

- Referitor art 182 – nivelul majorarii de intarziere trebuie sa fie unic indifferent de buget (national sau 

local). Nu suntem de accord ca nivelul majorarilor datorate la bugetul local sa fie semnificativ mai mari 

decat cele aferente bugetului de stat. 

- Paragraf special referitor la faptul ca acolo unde exista interpretabilitate pe lege, unde cadrul legal nu 

este clar si da loc la interpretari, aceste aspecte sa fie judecate in  favoarea contribuabilului 

- Implementarea tuturor modificarilor din Codul Fiscal cat mai repede, adica 2016 cel mai tarziu si nu 

2017, 2019 pentru unele prevederi 

- Toate plafoanele sa fie exprimate doar in lei, atata timp cat moneda oficiala este leul. 

- La art 25 aliniat 3 litera b pct 2 textul sa fie „....aflate in administrarea contribuabililor in mod direct 

sau indirect (coadministrare)” 

- Art 75 aliniat 2 litera t – sunt venituri impozabile orice alte sume …… - este o prevedere mult prea 

generala care poate da nastere la interpretari abusive ale fiscului. 

- Cresterea gradual a plafonului de TVA la aceleasi plafoane cu cele privind incadrarea in categoria de 

microintreprindere (337.500 lei din 2017; 382.500 lei din 2018; 450.000 lei din 2019) 

- Extinderea taxarii inverse pentru toate operatiunile in care valoarea taxabila depaseste 5.000 lei 

- Extinderea taxei de 9% asupra unui volum de produse cat mai insemnat 

- Sistemul TVA la incasare sa fie optional pentru toate firmele 

- In cazul serviciilor prestate catre institutii ale statului, operatiunea sa nu genereze TVA colectat, ci sa se 

trateze similar operatiunilor de export. 

- Veniturile din bacsis sa fie scutite de impozit pe profit, impozit pe microintreprindere, tva, sa fie 

impuse la persoanele fizice beneficiare cu 16% fara alte costuri salariale supplimentare, fara insa sa 

depaseasca 50% din venitul salarial net. 

 

 

Puncte de vedere primite de la PIMM Vrancea: 

 

1. Patronatul I.M.M. Vrancea – apreciaza efortul Guvernantilor, pentru :  

   - revenirea TVA de la 24 % la 20 % ; 

  - instituirea de TVA 9% pentru produse alimentare. 

  - reducerea cheltuielilor sociale de stat – la angajat (10,5 / 7,5 %) si angajator (15,8 / 13,5 %). 

   2. Referitor la : Impozitarea MICROINTREPRINDERILOR :  

 a). Reducerea Impozitului pe Venit, de la 3% la 1% sa fie considerata ca masura de stimulare a 

I.M.M. pentru noii angajati. 

 b). Impozitare preconizata de 3 % + 1530 lei / Trimestru – pentru firmele fara salariati – va 

distruge Microintreprinderile si Micii Patroni – aceasta trebuie ELIMINATA ! 

Argumente / Considerente :  

- Intr-un numar important de firme, activitatea se desfasoara de 1,2,3 patroni, fara a fi si salariati. 

- STATUL - NU contribuie la activitatea patronilor ne-salariati cu nici o suma – dar patronii dau la stat 

insemnate taxe si impozite, chiar daca nu realizeaza Profit. 

- Impozitarea cu 3% + 1530 Lei, va bloca infiintarea de noi firme / Nu va creste numarul de angajati / 

salariati – este o supraimpozitare / BIR. 

- Corect – conform Economiei de Piata – Impozitarea trebuie sa fie unica – impozit pe PROFIT        (la 

firmele care reusesc profit) – Nu impozitari de 1, 2, 3 %  + 1530 lei. 

Concluzie : In cel mai rau caz sa se mentina actuala impozitare pe venit de 3 %. 
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Puncte de vedere primite de la PTIR: 

 
 

Prevederi din Proiect PropunerePTIR Observatii 

Cotele de impozitare 

Art. 50. - (1) Cotele de impozitare pe 

veniturile microîntreprinderilor sunt: 

a) 1% pentru microîntreprinderile care 

au peste 2 salariați, inclusiv; 

b) 3% pentru microîntreprinderile care 

au un salariat; 

c) 3% + 1530 lei trimestrial, pentru 

microîntreprinderile care nu au salariati. 

Această suma se actualizează în funcție de 

evoluția salariului de bază minim brut pe tară 

garantat în plată, prin ordin al ministrului 

finanțelor publice; 

d) 3% pentru microîntreprinderile care 

nu se încadrează în prevederile lit.a) sau lit.b), 

și care se află într-una din următoarele situații 

înscrise în registrul comerțului sau în registrul 

ţinut de instanţele judecătoreşti competente, 

după caz: 

1. dizolvare urmată de lichidare, 

potrivit legii;  

2. inactivitate temporară, potrivit legii; 

3. declarare pe proprie răspundere a 

nedesfăşurării de activităţi la sediul 

social/sediile secundare, potrivit legii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) În cazul în care, în cursul anului 

fiscal, numărul de salariați se modifică, cotele 

prevăzute la alin.(1) se aplică în mod 

corespunzător, începând  cu trimestrul în care 

s-a efectuat   modificarea, potrivit legii. 

Modificarea art. 50 astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminarea lit. c) art. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducerea unei noi lit. e) 

alin. 1 la art. 50 cu 

urmatorul cuprins: 

 

e) 0% pentru 

microintreprinderile 

infiintate de 

intreprinzatorii debutanti, 

in perioada in care are 

calitatea de 

microîntreprindereaparţinând

întreprinzătorului debutant, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituirea unui impozit 

minim obligatoriu, in plus 

fata de impozitul de 3% 

din venituri, peentru 

microintreprinderile care 

nu au un salariati 

(asemnator cu impozitul 

minim introdus de OUG 

nr.34/2009) va avea ca 

rezultat inchiderea 

microintreprinderilor care 

din diverse motive se afla 

temporar, in fapt, in lipsa 

de comenzi/activitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin neimpozitarea 

veniturilor obtinute de 

intreprinzatorii debutanti, 

care infiinteaza un SRL-D 
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(3) În sensul prezentului articol, prin 

salariat se înțelege persoana anjagată cu 

contract individual de muncă cu normă 

întreagă, potrivit legii. 

(4) În aplicarea prevederilor alin.(1) 

lit.c), microîntreprinderile nou-înființate, cu 

excepția celor prevăzute la alin.(1) lit.d) 

pct.3, precum și cele care se dizolvă fără a 

intra în lichidare, pentru trimestrul 

începerii/încheierii perioadei impozabile, 

recalculează suma de 1530 lei corespunzător 

numărului de zile aferente acestor trimestre în 

care microîntreprinderea a existat. 

(5) Prevederile alin.(1) lit.d) pct.2 și 3 

se aplică microîntreprinderilor în inactivitate 

temporară/nedesfăşurare a activităţii începând 

cu data înscrierii în registrul 

comerţului/registrul ţinut de instanţele 

judecătoreşti competente a acestor mențiuni. 

Pentru trimestrul începerii/ încetării perioadei 

de inactivitate/nedesfăşurare a activităţii, 

suma de 1530 lei se recalculează în funcție de 

numărul de zile în care microîntreprinderea 

nu se afla în stare de 

inactivitate/nedesfăşurare a activităţii. 

 

(6) Prevederilealin.(1) lit.d) pct.1 se 

aplicămicroîntreprinderiloraflateîndizolvareur

mată de lichidare, de la data începerii 

operaţiunii de lichidare, potrivit legii. Pentru 

trimestrul începerii perioadei de dizolvare 

urmată de lichidare, suma de 1530 lei se 

recalculează în funcție de numărul de zile în 

care microîntreprinderea nu se afla în stare de 

dizolvare urmată de lichidare. 

 

conform OUG nr. 

6/2011pentrustimulareaînfiin

ţăriişidezvoltăriimicroîntrepr

inderilor de 

cătreîntreprinzătoriidebutanţ

iînafaceri, cu 

modificarilesicompletarileult

erioare, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminarea alin.4 art. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminarea tezei a II-a 

alin.5 art. 50 

 

(5) Prevederile alin.(1) 

lit.d) pct.2 și 3 se aplică 

microîntreprinderilor în 

inactivitate 

temporară/nedesfăşurare a 

activităţii începând cu data 

înscrierii în registrul 

comerţului/registrul ţinut de 

instanţele judecătoreşti 

competente a acestor 

in conditiile OUG nr. 

6/2011, se completeaza 

cadrul legal pentru 

sustinerea acestora in faza 

de inceput, atunci cand 

IMM-urile sunt cele mai 

vulnerabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corelare cu eliminare lit. 

C alin. 1 art. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corelare cu eliminare lit. 

C alin. 1 art. 50 
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mențiuni. Pentru trimestrul 

începerii/ încetării perioadei 

de inactivitate/nedesfăşurare 

a activităţii, suma de 1530 lei 

se recalculează în funcție de 

numărul de zile în care 

microîntreprinderea nu se 

afla în stare de 

inactivitate/nedesfăşurare a 

activităţii. 

 

Eliminarea tezei a II-a 

alin.6 art. 50 

 

(6) Prevederilealin.(1) 

lit.d) pct.1 se 

aplicămicroîntreprinderilorafl

ateîndizolvareurmată de 

lichidare, de la data începerii 

operaţiunii de lichidare, 

potrivit legii.Pentru 

trimestrul începerii perioadei 

de dizolvare urmată de 

lichidare, suma de 1530 lei se 

recalculează în funcție de 

numărul de zile în care 

microîntreprinderea nu se 

afla în stare de dizolvare 

urmată de lichidare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corelare cu eliminare lit. 

C alin. 1 art. 50 

 

 

 

Scutiri 

Art. 431 - (1) Clădirilescutite de 

impozit/taxăpeclădiri, prinefectullegii, sunt, 

după cum urmează: 

…………………………… 

j) clădirile din 

Completarea lit. J) alin. 1 

din art. 431 astfel: 

 

Art. 462. - (1) 

Clădirilescutite de 

impozit/taxăpeclădiri, 

prinefectullegii, sunt, după 

cum urmează: 

 

 

 

 

 

Incubatoarele de afaceri 

furnizează un pachet de 

servicii  întreprinderilor , în 

special în faza de start-up, 

oferind spaţiul de incubare, 

servicii suport, oportunităţi 

de clustering.  

Incubatorul de afaceri are ca 

scop îmbunătăţirea ratei de 
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parcurileindustriale, ştiinţificeşitehnologice, 

cu respectarealegislaţieiînmateriaajutorului 

de stat; 

 

j) clădirile din 

parcurileateriall, 

ştiinţificeşitehnologicesi 

clădirile incubatoarelor de 

afaceri, recunoscute 

potrivit legii,cu 

respectarealegislaţieiînateria

lajutorului de stat; 

 

,  

 

supravieţuire a 

întreprinderilor, contribuind 

astfel la dezvoltarea locală 

şi crearea de noi locuri de 

muncă. 

Prin acordarea de scutire la 

plata privind clădirea 

incubatorului de afaceri, 

alături de clădirelie 

parcurilor industriale şi 

tehnologice, se va încuraja 

crearea de noi incubatoare 

de afaceri. 

 

 

 

Scutiri 
Art. 470. – Impozitul pe teren nu se datorează 

pentru: 

(...) 

n) terenurile din parcurileateriall, 

ştiinţificeşitehnologice, cu 

respectarealegislaţieiînaterialajutorului de 

stat; 

 

 

Completarea lit. n) alin. 1 

din art. 431 

astfel: 

 

Art. 470. – Impozitul pe 

teren nu se datorează pentru: 

 

n) terenurile din 

parcurileindustriale, 

ştiinţificeşitehnologice, 

respectiv terenul aferent 

clădirilor incubatoarelor de 

afaceri, recunoscute potrivit 

legii, cu 

respectarealegislaţieiînmateri

aajutorului de stat; 

 

Incubatoarele de afaceri 

furnizează un pachet de 

servicii  întreprinderilor , în 

special în faza de start-up, 

oferind spaţiul de incubare, 

servicii suport, oportunităţi 

de clustering.  

Incubatorul de afaceri are ca 

scop îmbunătăţirea ratei de 

supravieţuire a 

întreprinderilor, contribuind 

astfel la dezvoltarea locală 

şi crearea de noi locuri de 

muncă. 

Prin acordarea de scutire la 

plata privind terenul aferent 

clădirii incubatorului de 

afaceri, alături de terenurile 

parcurilor industriale şi 

tehnologice, se va încuraja 

crearea de noi incubatoare 

de afaceri. 
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ANEXA  NR.  3: 

 

PARTICIPAREA LA DIALOGUL SOCIAL EUROPEAN  

 în perioada 14 IUNIE – 26 SEPTEMBRIE 2014 

 

I. PLENUL CONSILIULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN 

 

1. SESIUNE PLENARĂ: 10-11.12.2014 

Ordinea de zi şi principalele aspecte discutate sunt următoarele: 

1.  Verificarea cvorumului 

  

2.  Adoptarea proiectului de ordine de zi 

  

3.  Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 502-a sesiuni plenare, desfăşurată la 15 şi 16 

octombrie 2014 (EESC-2014-05150-00-00-PV-TRA) 

  

4.  Mandatul Comisiei pentru Regulamentul de procedură 

  

5.  ELABORAREA AVIZELOR COMITETULUI ÎN CONFORMITATE CU 

PROCEDURA FĂRĂ DEZBATERE  

  

 TEN/542 

Integrarea supravegherii maritime (comunicare) 

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - O mai bună cunoaştere a 

situaţiei prin intermediul unei mai strânse cooperări între autorităţile care se ocupă de 

supravegherea maritimă: următoarele etape în cadrul mediului comun pentru schimbul de 

informaţii pentru domeniul maritim al UE 

COM(2014) 451 final  

EESC-2014-03457-AS-TRA  

Raportor: dl Christos POLYZOGOPOULOS (Gr. II-EL)  

  

 TEN/552 

Capacitatea aeroportuară în UE (aviz exploratoriu la solicitarea Comisiei)  

EESC-2014-04093-AS-TRA  

Raportor: dl Jacek KRAWCZYK (GR. I-PL)  

  

 CCMI/122 

Mutaţii industriale în sectorul european al ambalajelor (aviz din proprie iniţiativă)  

EESC-2014-00574-AS-TRA  

Raportor: dl Gonçalo LOBO XAVIER (GR. I-PT)  

Coraportor: dl Nicola KONSTANTINOU (EL - Cat. 2) 

  

 CCMI/123 

Ponderea sectorului prelucrării lemnului în bilanţul emisiilor de dioxid de carbon 

(aviz din proprie iniţiativă)  

EESC-2014-02767-AS-TRA  

Raportor: dl Ludvík JÍROVEC (GR. III-CZ)  

Coraportor: dl Patrizio PESCI (IT- Cat. 1)  
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 REX/400 

Societatea civilă în Rusia (aviz din proprie iniţiativă)  

EESC-2014-03060-AS-TRA 

Raportor: dna Mall HELLAM (GR. III-EE)  

  

 REX/416 

Strategie pentru protecţia şi punerea în aplicare a drepturilor de proprietate 

intelectuală în ţări terţe (comunicare) 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi 

Social European: Comerţ, creştere economică şi proprietate intelectuală – Strategie pentru 

protecţia şi punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală în ţări terţe 

COM(2014) 389 final  

EESC-2014-05462-AS-TRA  

Raportor: dl Jacques LEMERCIER (GR. II - FR)  

  

 ECO/368 

O strategie a UE pentru regiunea Alpilor (aviz exploratoriu) 

EESC-2014-03998-AS-TRA 

Raportor: dl Stefano PALMIERI (GR. II-IT)  

  

 INT/750 

Programul REFIT (comunicare) 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 

şi Comitetul Regiunilor – Programul privind o reglementare adecvată şi funcţională 

(REFIT) - Situaţia actuală şi perspective 

COM(2014) 368 final  

EESC-2014-04458-AS-TRA  

Raportor: dl Denis MEYNENT (Gr. II-FR)  

  

 INT/757 

Plan de acţiune – Drepturile de proprietate intelectuală (comunicare) 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi 

Social European – Către un nou consens privind asigurarea respectării drepturilor de 

proprietate intelectuală: un plan de acţiune al UE 

COM(2014) 392 final  

EESC-2014-05218-AS-TRA  

Raportor: dl Pedro Augusto ALMEIDA FREIRE (GR. I-PT)  

  

 INT/758 

Controlul concentrărilor economice  

Carte albă - Către un control mai eficace al concentrărilor economice în UE 

COM(2014) 449 final  

EESC-2014-05222-AS-TRA 

Raportor: dl Juan MENDOZA CASTRO (GR.II-ES)  

  

 ELABORAREA AVIZELOR COMITETULUI ÎN CONFORMITATE CU 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ (CATEGORIA C) 

  

 NAT/657 

Produsele agricole provenite din Turcia (codificare) 
Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind importul în 

cadrul Uniunii al produselor agricole provenite din Turcia  

COM(2014) 586 final - 2014/0272 COD  

EESC-2014-06087-PAC-TRA  
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 NAT/658 

Importul de produse agricole provenite din Turcia/suspendarea anumitor concesii 

(codificare)  

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de suspendare a 

anumitor concesii privind importul în cadrul Uniunii al produselor agricole provenite din 

Turcia  

COM(2014) 593 final - 2014/0275 COD  

EESC-2014-06089-PAC-TRA  

  

 NAT/659 

Modul de gestionare a contingentelor tarifare (text codificat) 

Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind deschiderea 

şi modul de gestionare a anumitor contingente tarifare ale Uniunii pentru carnea de vită şi 

mânzat de calitate superioară, carnea de porc, carnea de pasăre, grâu, borceag şi tărâţe, 

brizuri şi alte reziduuri  

COM(2014) 594 final - 2014/0276 COD  

EESC -2014-06091-PAC-TRA  

  

 NAT/660 

Planul multianual pentru activităţile de pescuit din Marea Baltică 

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui plan 

multianual pentru stocurile de cod, hering şi şprot din Marea Baltică şi pentru activităţile de 

pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 

2187/2005 al Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului  

COM(2014) 614 final - 2014/0285 COD  

EESC -2014-06093-PAC-TRA  

  

 REX/422 

Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică 

Europeană şi Republica Islanda (text codificat) 

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de 

salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Republica 

Islanda  

COM(2014) 308 final - 2014/0160 COD  

EESC-2014-06117-PAC-TRA 

  

 REX/423 

Regimul comun aplicabil exporturilor (codificare) 

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind regimul 

comun aplicabil exporturilor  

COM(2014) 322 final - 2014/0167 COD  

EESC-2014-06118-PAC-TRA 

  

 REX/424 

Regimul comun aplicabil importurilor (codificare) 

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind regimul 

comun aplicabil exporturilor  

COM(2014) 321 final - 2014/0166 COD  

EESC-2014-06119-PAC-TRA 
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 REX/425 

Regimul comun aplicabil importurilor din anumite ţări terţe (reformare) 

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind regimul 

comun aplicabil importurilor din anumite ţări terţe 

COM(2014) 323 final - 2014/0168 COD  

EESC-2014-06120-PAC-TRA 

  

 REX/426 

Regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite ţări terţe 

(reformare) 

Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind regimul 

comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite ţări terţe, care nu sunt 

reglementate de acorduri, protocoale sau alte înţelegeri bilaterale sau de alte regimuri 

specifice de import ale Uniunii  

COM(2014) 345 final - 2014/0177 COD  

EESC-2014-06121-PAC-TRA 

  

 REX/427 

Politica comercială comună (text codificat) 

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind adoptarea 

procedurilor Uniunii în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării 

exercitării de către Uniune a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerţului 

internaţional, în special de cele instituite sub egida Organizaţiei Mondiale a Comerţului 

(OMC)  

COM(2014) 341 final - 2014/0174 COD  

EESC-2014-06122-PAC-TRA 

  

 REX/428 

Măsurile antidumping sau antisubvenţii (codificare)  

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile pe 

care Uniunea le poate lua ca urmare a unui raport adoptat de Organul de soluţionare a 

litigiilor al OMC privind măsurile antidumping sau antisubvenţii (codificare) 

COM(2014) 317 final - 2014/0163 COD 

EESC-2014-06684-PAC-TRA 

  

 REX/429 

Acordul de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre 

ale acestora, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte (text codificat)  

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind anumite 

proceduri de aplicare a Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene 

şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte (text 

codificat) 

COM(2014) 374 final - 2014/0190 COD  

EESC-2014-06685-PAC-TRA 

  

 REX/431 

Protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenţii din partea ţărilor 

care nu sunt membre ale Uniunii Europene (text codificat) 

Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia 

împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenţii din partea ţărilor care nu sunt 

membre ale Uniunii Europene  

COM(2014) 660 final -2014/0305 COD 

EESC-2014-06688-PAC-TRA 
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 ELABORAREA AVIZELOR COMITETULUI ÎN CONFORMITATE CU 

PROCEDURA CU DEZBATERE  

  

6.  ECO/363 

Finalizarea uniunii economice şi monetare – rolul politicii fiscale (aviz din proprie 

iniţiativă) 

EESC-2014-01468-AS-TRA  

Raportor: dl Carlos TRIAS PINTÓ (GR. III-ES)  

Raportor: dl Petru Sorin DANDEA (GR. II-RO)  

  

7.  TEN/555 

Cinematograful european în era digitală (aviz din proprie iniţiativă)  

EESC-2014-03718-AS-TRA  

Raportor: dna Anna Maria DARMANIN (Gr. II-MT)  

  

8.  Prezentare de către dl Henri MALOSSE, preşedinte, a contribuţiei CESE la 

programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2015 

  

9.  Intervenţia dlui Martin SCHULZ, preşedintele Parlamentului European, 

cu privire la priorităţile politice şi la cooperarea dintre PE şi CESE: 

 

 Cuvânt de deschidere al dlui Henri MALOSSE, preşedintele Comitetului Economic 

şi Social European  

 

 Intervenţia dlui Martin SCHULZ  

 

 Intervenţiile preşedinţilor de grup/membrilor în numele grupurilor  

 

 Răspunsul dlui Martin SCHULZ  

 

 Concluzii formulate de dl MALOSSE  

  

10.  NAT/651 

Economia circulară în UE 

Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 

2008/98/CE privind deşeurile, a Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de 

ambalaje, a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri, a Directivei 2000/53/CE 

privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi 

deşeurile de baterii şi acumulatori şi a Directivei 2012/19/UE privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice, COM(2014) 0397 final - 2014/0201 (COD) 

Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Spre o economie circulară: un 

program „deşeuri zero” pentru Europa 

COM(2014) 398 final 

Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Oportunităţi de utilizare eficientă a 

resurselor în sectorul clădirilor  

COM(2014) 445 final  

EESC-2014-05002-AS-TRA  

Raportor: dna An LE NOUAIL MARLIÈRE (Gr. II-FR) 
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11.  NAT/652 

Economia circulară: crearea de locuri de muncă - Plan de acţiune verde pentru IMM-

uri (comunicare) 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 

European şi Comitetul Regiunilor – Plan de acţiune verde pentru IMM-uri – Permiţând 

IMM-urilor să transforme provocările legate de mediu în oportunităţi de afaceri  

COM(2014) 440 final  

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 

European şi Comitetul Regiunilor – Iniţiativă privind locurile de muncă verzi: exploatarea 

potenţialului economiei verzi în materie de creare de locuri de muncă  

COM(2014) 446 final 

EESC-2014-05003-AS-TRA  

Raportor: dl Antonello PEZZINI (GR. I-IT)  

12.  INT/749 

Cercetarea şi inovarea ca surse de reînnoire a creşterii (comunicare) 

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi 

Social European şi Comitetul Regiunilor - Cercetarea şi inovarea ca surse de reînnoire 

a creşterii 

COM(2014) 339 final  

EESC-2014-04694-AS-TRA  

Raportor: dl Gerd WOLF (GR.III-DE)  

  

13.  SOC/512 

Sănătatea şi siguranţa la locul de muncă – Cadrul strategic 2014-2020 (comunicare) 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi 

Social European şi Comitetul Regiunilor referitoare la un cadru strategic al UE 

privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă 2014-2010 

COM(2014) 332 final  

EESC-2014-04414-AS-TRA  

Raportor: dl Carlos Manuel TRINDADE (GR. II - PT)  

  

14.  ECO/366 

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (CLLD), ca instrument al 

politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 în vederea dezvoltării locale, rurale, 

urbane şi periurbane (aviz exploratoriu solicitat de Preşedinţia elenă) 

EESC-2014-03156-AS-TRA  

Raportor: dl Roman HAKEN (GR. III-CZ)  

  

15.  Raport privind contribuţia societăţii civile la revizuirea intermediară a Strategiei 

Europa 2020, prezentat de: 

 dl Stefano PALMIERI, preşedintele Grupului de coordonare Europa 2020 şi raportor 

la acest studiu (GR. II-IT) 

  

16.  Diverse 

 a) Modificări în componenţa organelor CESE 

 a) Punerea în aplicare a dreptului de iniţiativă 
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2. SESIUNE PLENARĂ: 21-22.01.2015 

 

Ordinea de zi şi principalele aspecte discutate sunt următoarele: 

 

Verificarea cvorumului 

 

Adoptarea proiectului de ordine de zi 

 

Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 503-a sesiuni plenare, desfăşurată la 10 şi 11 decembrie 

2014 (EESC-2014-05885-00-00-PV-TRA) 

 

ELABORAREA AVIZELOR COMITETULUI ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA 

FĂRĂ DEZBATERE  

 
ECO/370 

Al 6-lea raport privind coeziunea  

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 

Comitetul Regiunilor „Al şaselea raport privind coeziunea economică, socială şi teritorială: investiţiile pentru 

ocuparea forţei de muncă şi creştere economică” 

COM(2014) 473 final  

EESC-2014-04756-AS-TRA  

Raportor: dl Paulo BARROS VALE (GR. I-PT) 

 

INT/762 

Medicamente de uz uman şi veterinar /Agenţia Europeană pentru Medicamente 

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului 

(CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea 

medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente 

COM(2014) 557 final -2014/0256 COD 

EESC-2014-06070-AS-TRA 

Raportor: dna Renate HEINISCH (GR. III-DE) 

 
SOC/513 

Integrarea femeilor migrante pe piaţa forţei de muncă (aviz din proprie iniţiativă) 

EESC-2014-04856-AS-TRA 
Raportor: dna Béatrice OUIN (GR. II-FR) 

 

TEN/557 

Către o economie de succes bazată pe date (comunicare) 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European 

şi Comitetul Regiunilor – Către o economie de succes bazată pe date 

COM(2014) 442 final 

EESC-2014-05300-AS-TRA 
Raportor: dna Anna NIETYKSZA (GR. I-PL) 

 

NAT/632 

Acapararea de terenuri – un semnal de alarmă pentru Europa şi o ameninţare iminentă la adresa agriculturii 

familiale (aviz din proprie iniţiativă)  

EESC-2014-00926-AS-TRA 
Raportor: dl Kaul NURM (GR. III-EE) 
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NAT/638 

Situaţia de după eliminarea sistemului de cote pentru lapte în 2015 (devenit aviz din proprie iniţiativă, Biroul 

din iulie) 

EESC-2014-05123-AS-TRA 
Raportor: dl Padraig WALSHE (GR. III-IE) 

 

NAT/656 

Furajele medicamentate şi medicamentele de uz veterinar 

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind fabricarea, introducerea pe piaţă 

şi utilizarea furajelor medicamentate şi de abrogare a Directivei 90/167/CEE a Consiliului  

COM(2014) 0556 final – 2014/0255 (COD) 

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind medicamentele de uz veterinar  

COM(2014) 558 final – 2014/0257 (COD) 

EESC-2014-05960-AS-TRA 
Raportor: dl José María ESPUNY MOYANO (GR. I-ES) 

 

ELABORAREA AVIZELOR COMITETULUI ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ (CATEGORIA C) 
 

REX/434 

Măsuri antidumping (text codificat) 

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile pe care 

Uniunea le poate adopta în ceea ce priveşte efectul combinat al măsurilor antidumping sau 

antisubvenţii şi al măsurilor de salvgardare 

COM(2014) 318 final -2014/0164 COD 

EESC-2014-07101-PAC-TRA 

 

ELABORAREA AVIZELOR COMITETULUI ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA CU 

DEZBATERE  

 

REX/397 

Situaţia organizaţiilor societăţii civile în Turcia şi condiţiile de funcţionare ale acestora (aviz 

din proprie iniţiativă) 

EESC-2014-01568-AS-TRA 

Raportor: dl Arno METZLER (GR. III-DE) 

 

REX/421 

Contribuţia societăţii civile la revizuirea strategiei UE privind Asia Centrală (aviz exploratoriu 

la solicitarea Preşedinţiei letone) 

EESC-2014-06716-AS-TRA 

Raportor: dl Jonathan PEEL (GR. I-UK) 

Coraportor: dl Dumitru FORNEA (GR. II-RO) 

 

SOC/516 

Sistemele de sănătate eficace, accesibile şi reziliente (comunicare) 

Comunicarea Comisiei - Sisteme de sănătate eficiente, accesibile şi adaptabile 

COM(2014) 215 final 

EESC-2014-05569-AS-TRA 

Raportor: dl José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (GR. I-ES) 

 

TEN/559 

Hipersensibilitatea electromagnetică (aviz din proprie iniţiativă) 

EESC-2014-05117-AS-TRA 

Raportor: dl Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER (Gr. III-ES) 
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 Studiu de impact al Observatorului dezvoltării durabile (ODD) privind 

punerea în aplicare a Directivei UE privind energia din surse regenerabile, 

prezentat de: 

 

dl Lutz RIBBE, preşedintele ODD şi raportor pentru acest studiu 

  

 Prezentarea programului de lucru al Preşedinţiei letone în exerciţiu a 

Consiliului UE de către dna Zanda KALNIŅA-LUKAŠEVICA, 

secretar parlamentar pe lângă Ministerul leton al afacerilor externe: 

Cuvânt de introducere al dlui Henri MALOSSE, preşedintele Comitetului 

Economic şi Social European 

Intervenţia  dnei Zanda KALNIŅA-LUKAŠEVICA 

Intervenţiile preşedinţilor de grup/membrilor în numele grupurilor 

Răspunsul dnei KALNIŅA-LUKAŠEVICA 

Concluzii prezentate de dl MALOSSE 

  

 Intervenţia dnei Vaira VĪĶE-FREIBERGA, fostă preşedintă a 

Republicii Letonia, pe tema creşterii economice şi a solidarităţii sociale 

în Europa: 

Cuvânt de introducere al dlui Henri MALOSSE, preşedintele Comitetului 

Economic şi Social European 

Intervenţia  dnei Vaira VĪĶE-FREIBERGA 

Intervenţii din rândul membrilor Adunării 

Concluzii prezentate de dl MALOSSE 

  

 

3. SESIUNE PLENARĂ: 18-19.02.2015 

Ordinea de zi şi principalele aspecte discutate sunt următoarele: 

1.  Verificarea cvorumului 

  

2.  Adoptarea proiectului de ordine de zi 

  

3.  Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 504-a sesiuni plenare, desfăşurată la 21 şi 22 

ianuarie 2015 (EESC-2014-06556-00-01-PV-TRA) 

  

4.  ELABORAREA AVIZELOR COMITETULUI ÎN CONFORMITATE CU 

PROCEDURA FĂRĂ DEZBATERE 

  

 INT/761 

Gestionarea riscurilor vamale (comunicare) 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi 

Social European privind strategia şi planul de acţiune UE pentru gestionarea riscurilor 

vamale: combaterea riscurilor, consolidarea securităţii lanţului de aprovizionare şi 

facilitarea comerţului 

COM(2014) 527 final  

EESC-2014-06021-AS-TRA  

Raportor: dl Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER (GR. III-ES)  

Coraportor: dl Jan SIMONS (GR. I-NL)  
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 INT/763 

Limitele emisiilor şi omologarea de tip/ echipamentele mobile fără destinaţie rutieră 

(NRMM) 

Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele 

referitoare la limitele emisiilor şi omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă 

pentru echipamentele mobile fără destinaţie rutieră 

COM(2014) 581 final – 2014/0268 COD  

EESC-2014-06067-AS-TRA 

Raportor: dl Brendan BURNS (GR. I-UK)  

  

 ECO/362 

Propunere de inventariere a strategiilor macroregionale în Europa (aviz din proprie 

iniţiativă)  

EESC-2014-02544-AS-TRA  

Raportor: dl Etele BARÁTH (GR. III-HU)  

  

 ECO/373 

Revizuirea sistemului european de supraveghere financiară (SESF) 

Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind funcţionarea autorităţilor 

europene de supraveghere (AES) şi a Sistemului european de supraveghere financiară 

(SESF) 

COM(2014) 509 final 

Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind misiunea şi organizarea 

Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) 

COM(2014) 508 final 

EESC-2014-05561-AS-TRA 

Raportor: dl Carmelo CEDRONE (GR. II-IT)  

  

5.  Prezentarea orientărilor politice multianuale ale CE,de către dl Jean-Claude 

JUNCKER, preşedintele Comisiei Europene: 

 

 Cuvânt de introducere al dlui Henri MALOSSE, preşedintele Comitetului Economic 

şi Social European  

 

 Intervenţiadlui Jean-Claude JUNCKER 
 

 Intervenţiile preşedinţilor de grup/membrilor în numele grupurilor  

 

 Răspunsul dlui JUNCKER 

 

 Concluzii prezentate de dl MALOSSE 

  

 ELABORAREA AVIZELOR COMITETULUI ÎN CONFORMITATE CU 

PROCEDURA CU DEZBATERE  

  

6.  

 

INT/760 

Indicaţii geografice ale UE/ produse neagricole (carte verde) 

Valorificarea la maximum a know-how-ului tradiţional al Europei: posibilitatea de a extinde 

protecţia indicaţiilor geografice ale Uniunii Europene la produsele neagricole 

COM(2014) 469 final  

EESC-2014-05991-AS-TRA 

Raportor: dna Kathleen WALKER SHAW (GR. II-UK)  
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7.  CCMI/130 

Eliminarea azbestului din UE (aviz din proprie iniţiativă)  

EESC-2014-05005-AS-TRA  

Raportor: dl Aurel Laurenţiu PLOSCEANU (GR. I-RO)  

Coraportor: dl Enrico GIBELLIERI (Cat. 2 – IT) 

  

8. ECO/371 

Rolul băncilor cooperatiste şi al caselor de economii în coeziunea teritorială – 

propuneri pentru un cadru de reglementare financiară adaptat (aviz din proprie 

iniţiativă)  

EESC-2014-04516-AS-TRA  

Raportor: dl Carlos TRIAS PINTÓ (GR. III-ES) 

9. Dezbatere privind Strategia Europa 2020 şi provocările Europei, în legătură cu 

adoptarea avizelor EUR/007 şi EUR/008, cu participarea dlui Guntram WOLFF, 

directorul Centrului european de reflecţie Bruegel: 

 Cuvânt de introducere al dlui Henri MALOSSE, preşedintele Comitetului Economic şi 

Social European  

 Intervenţia dlui Guntram WOLFF 

 Prezentarea avizelor EUR/007 şi EUR/008 de către raportorii generali, dnii Etele BARÁTH et 

Gonçalo LOBO XAVIER  

 Dezbatere generală: intervenţiile preşedinţilor de grup/membrilor în numele grupurilor  

 Răspunsul vorbitorului  

 Concluzii formulate de dl MALOSSE  

 

EUR/007 

Progresele înregistrate la punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 şi modul în care vor fi 

atinse obiectivele acesteia până în 2020 (aviz exploratoriu la solicitarea Preşedinţiei letone)  

EESC-2015-00034-PAC-TRA  

Raportor general: dl Etele BARÁTH (GR. III-HU)* 

 

EUR/008 

Analiza anuală a creşterii pentru 2015 (comunicare) 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca 

Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, 

Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii privind Analiza 

anuală a creşterii pentru 2015 

COM(2014) 902 final  

EESC-2015-00071-PAC-TRA 

Raportor general: dl Gonçalo LOBO XAVIER (GR. I-PT)* 

 

Diverse 
a) Punerea în aplicare a dreptului de iniţiativă 

b) Modificarea componenţei organelor CESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*  Procedura de urgență, în conformitate cu articolele 20 şi 57 din Regulamentul de procedură. 
*  Procedura de urgență, în conformitate cu articolele 20 şi 57 din Regulamentul de procedură. 
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4. SESIUNE PLENARĂ: 18-19.03.2015 

Ordinea de zi şi principalele aspecte discutate sunt următoarele: 

1.  Verificarea cvorumului 

  

2.  Adoptarea proiectului de ordine de zi 

  

3.  Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 505-a sesiuni plenare, desfăşurată la 18 şi 19 

februarie 2015 (EESC-2015-00317-00-01-PV-TRA) 

  

4.  Prezentarea proiectului de estimare a veniturilor şi cheltuielilor Comitetului pentru anul 

2016 de către dl Hans-Joachim WILMS, vicepreşedinte al CESE, preşedintele Grupului 

pentru buget 

  

5.  ELABORAREA AVIZELOR COMITETULUI ÎN CONFORMITATE CU 

PROCEDURA FĂRĂ DEZBATERE  

  

 TEN/564 

Cooperarea europeană în materie de reţele energetice (aviz din proprie iniţiativă) 

EESC-2014-06650-AS-TRA  

Raportor: dl Pierre Jean COULON (Gr. II-FR)  

  

6. ELABORAREA AVIZELOR COMITETULUI ÎN CONFORMITATE CU 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ (CATEGORIA C) 

  

 REX/444 

Protecţia împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislaţii adoptate de 

către o ţară terţă (reformare) 

Propunere de regulament al Parlamentului european şi al Consiliului de protecţie împotriva 

efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislaţii adoptate de către o ţară terţă, precum şi a 

acţiunilor întemeiate pe aceasta sau care rezultă din aceasta (reformare)  

COM(2015) 48 final -2015/0027 COD  

EESC-2015-00987-PAC-TRA 

 

 ELABORAREA AVIZELOR COMITETULUI ÎN CONFORMITATE CU 

PROCEDURA CU DEZBATERE  

 SOC/522 

Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor - prefinanţare 

Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 

Fondul social european, în ceea ce priveşte o majorare a sumei prefinanţării iniţiale acordate 

programelor operaţionale sprijinite de Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul 

tinerilor 

COM(2015) 46 final -2015/0026 COD 

EESC-2015-01246-PAC-TRA 

Raportor general: dl Pavel TRANTINA (Gr. III-CZ)* 

  

                                                 
*  Procedura de urgență, în conformitate cu articolele 20 şi 57 din Regulamentul de procedură. 
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7. Prezentarea programului „O mai bună legiferare” şi a bilanţului cooperării 

interinstituţionale, de către dl Frans TIMMERMANS, prim-vicepreşedinte al 

Comisiei Europene, responsabil cu îmbunătăţirea reglementării, relaţiile 

interinstituţionale, statul de drept şi Carta drepturilor fundamentale: 

 Cuvânt de introducere al dlui Henri MALOSSE, preşedintele Comitetului Economic şi 

Social European  

 Intervenţiadlui Frans TIMMERMANS 

 Intervenţiile preşedinţilor de grup/membrilor în numele grupurilor  

 Răspunsul dlui TIMMERMANS 

 Concluzii prezentate de dl MALOSSE 

  

8. NAT/633 

Sistemul actual de garantare a siguranţei alimentelor şi aprovizionărilor cu alimente 

în UE şi posibilităţile de a-l îmbunătăţi (aviz din proprie iniţiativă) 

EESC-2014-02479-AS-TRA  

Raportor: dl Igor ŠARMÍR (GR. I-SK)  

 

9. Dezbatere tematică privind Avizul ECO/374 „Un plan de investiţii pentru Europa”, cu 

participarea dlui Jyrki KATAINEN, vicepreşedinte al Comisiei Europene, responsabil 

cu ocuparea forţei de muncă, creşterea economică, investiţiile şi competitivitatea: 

 Cuvânt de introducere al dlui Henri MALOSSE, preşedintele Comitetului 

Economic şi Social European  

 Intervenţia dlui Jyrki KATAINEN 

 Prezentarea avizului SOC/374 de către raportorul său, dl Michael SMYTH  

 Dezbatere generală: intervenţiile preşedinţilor de grup/membrilor în numele 

grupurilor  

 Răspunsuldlui KATAINEN 

 Concluzii prezentate de dl MALOSSE  

  

10. ECO/374 

Un plan de investiţii pentru Europa (comunicare) 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, 

Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de 

Investiţii – Un Plan de investiţii pentru Europa 

COM(2015) 10 final -2015/0009 COD COM(2014) 903 final  

EESC-2014-07287-AS-TRA 

Raportor: dl Michael SMYTH (GR. III-UK) 

  

11. ECO/375 

Evaluarea guvernanţei economice (comunicare) 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, 

Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Evaluarea guvernanţei 

economice – Raport privind punerea în aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1173/2011, 

1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 şi 473/2013 

COM(2014) 905 final  

EESC-2014-07288-AS-TRA 

Raportor: dl David CROUGHAN (Gr. I-IE) 

Coraportor: dl Carmelo CEDRONE (GR. II-IT) 

 

12 REX/410 

Rolul dezvoltării durabile şi implicarea societăţii civile în acordurile de investiţii 

autonome ale UE cu ţările terţe (aviz din proprie iniţiativă)  

EESC-2014-04461-AS-TRA  

Raportor: dl Jonathan PEEL (GR. I-UK) 
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13 TEN/558 

Insulele inteligente (aviz din proprie iniţiativă)  

EESC-2014-05752-AS-TRA  

Raportor: dna Anna Maria DARMANIN (GR. II-MT)  

  

14 Diverse 

 a) Punerea în aplicare a dreptului de iniţiativă 

 b) Modificarea componenţei organelor CESE 

 

 

I. SECŢIUNEA ECO A CONSILIULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN 

 

1. Secţiunea ECO (Uniune Economică şi Monetară, Coeziune Socială)  

 

1. Secţiunea ECO –  16.12.2014 

având ca ordine de zi:  

Adoptarea proiectului de ordine de zi 

 

Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 143-a şedinţe, care a avut loc la 18 noiembrie 2014 (EESC-

2014-06689-00-00-PV-TRA şi EESC-2014-06689-00-00-ANN-REF) 

 

ECO/370 – Avizul privind Al şaselea raport privind coeziunea  

Sesizare 

COM(2014) 473 final 

EESC-2014-04756-00-00-PA-TRA 

Raportor: dl Paulo BARROS VALE (PT-I) 

 

Schimb de opinii cu dl Miguel GIL-TERTRE, membru al Biroului dlui Jyrki KATAINEN, 

vicepreşedinte al Comisiei, pe tema Planului de investiţii pentru Europa, prezentat de Comisia Europeană 

la 26 noiembrie 2014 

 

Organizarea lucrărilor secţiunii 

Diverse 

2. Secţiunea ECO –  03.02.2015  

având ca ordine de zi:  

Adoptarea proiectului de ordine de zi 

Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 144-a şedinţe, care a avut loc la 16 decembrie 2014 (EESC-

2015-00028-00-00-PV-TRA şi EESC-2015-00028-00-00-ANN-REF) 

ECO/362 – Aviz privind strategiile macroregionale în Europa 

Aviz din proprie iniţiativă 

EESC-2014-02544-00-00-PA-TRA 

Raportor: dl Etele BARÁTH (HU-III) 

ECO/371 – Aviz pe tema „Rolul băncilor cooperative şi al băncilor de economii în coeziunea teritorială”  

Aviz din proprie iniţiativă 

EESC-2014-04516-00-00-PA-TRA 

Raportor: dl Carlos TRIAS PINTÓ (ES-III)  

ECO/373 – Aviz privind revizuirea Sistemului european de supraveghere financiară (SESF) 

Sesizare 

COM(2014) 509 final 

COM(2014) 508 final 

EESC-2014-05561-00-00-PA-TRA 

Raportor: dl Carmelo CEDRONE (IT-II) 
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Organizarea lucrărilor secţiunii 

Diverse 

3. Secţiunea ECO –  02.03.2015  

având ca ordine de zi:  

Adoptarea proiectului de ordine de zi 

Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 145-a şedinţe, care a avut loc la 3 februarie 2015 (EESC-2015-

00853-00-00-PV-TRA şi EESC-2015-00853-00-00-ANN-REF) 

 

ECO/374 – Avizul pe tema „Un plan de investiţii pentru Europa” 

schimb de opinii cu dl Achim TRUGER, de la Şcoala de economie şi drept din Berlin, care îşi va 

prezenta cercetările referitoare la „regula de aur” privind investiţiile publice în Europa 

Avizul pe tema „Un plan de investiţii pentru Europa” 

Sesizare 

COM(2014) 903 final 

COM(2015) 10 final 

EESC-2014-07287-00-00-PA-TRA 

Raportor: dl Michael SMYTH (UK-III) 

 

ECO/375 – Evaluarea guvernanţei economice 

schimb de opinii cu dnaPervenche BERÈS, raportor al Parlamentului European pe tema „Evaluarea 

cadrului de guvernanţă economică: bilanţ şi provocări” 

Avizul privind evaluarea guvernanţei economice 

Sesizare 

COM(2014) 905 final 

EESC-2014-07288-00-00-PA-TRA 

Raportor: dl David CROUGHAN (IE-I) 

Coraportor: dl Carmelo CEDRONE (IT-II) 

 

Organizarea lucrărilor secţiunii 

Diverse 

 

4. Secţiunea ECO –  06.03.2015 

având ca ordine de zi:  

Adoptarea proiectului de ordine de zi 

Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 146-a şedinţe, care a avut loc la 2 martie 2015 (EESC-2015-

01354-00-00-PV-TRA şi EESC-2015-01354-00-00-ANN-REF) 

 

ECO/369 – Avizul privind Agenda urbană a UE 

schimb de opinii cu Kerstin Westphal, raportorul Parlamentului European pe tema dimensiunii urbane a 

politicilor UE  

avizul privind Agenda urbană a UE 

Sesizare 

COM(2014) 490 final 

EESC-2014-05226-00-00-PA-TRA 

Raportor: Etele BARÁTH (HU-III) 

 

Dezbatere tematică cu vorbitorii invitaţi referitor la aspectele politice şi instituţionale ale creşterii 

gradului de integrare a zonei euro, organizată în sprijinul activităţilor desfăşurate pe marginea avizului 

ECO/376 - Finalizarea UEM: pilonul politic: 

 

între orele 11:45 şi 13:00 

 

Baronul Bernard Snoy et d’Oppuers, preşedinte al Ligii Europene pentru Cooperare Economică (LECE) 
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Elmar Brok, raportor al Parlamentului European pentru raportul din proprie iniţiativă privind o mai bună 

funcţionare a Uniunii Europene valorificând potenţialul Tratatulu de la Lisabona 

Johannes Lindner, şeful diviziei „Forumuri şi instituţii UE”, Banca Centrală Europeană 

Ulrike Guérot, fondatoarea şi directoarea The European Democracy Lab, Şcoala europeană de 

guvernanţă, Berlin 

 

Organizarea lucrărilor secţiunii 

 

Diverse 

 

 

 

I. SECŢIUNEA SOC A CONSILIULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL 

EUROPEAN 

 

Secţiunea SOC (Angajarea de forţă de muncă, Afaceri sociale şi Cetăţenie) 

 

1. Secţiunea SOC –18.12.2014 

având ca ordine de zi: 

Adoptarea proiectului de ordine de zi 

 

Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 152-a şedinţe, care a avut loc la 20 noiembrie 2014 

(EESC-2014-06738-00-00-PV-TRA) 

 

Comunicarea preşedintei secţiunii 

 

SOC/513 

Avizul privind integrarea femeilor imigrante pe piaţa forţei de muncă 

Aviz din proprie iniţiativă 

Raportor: dna Béatrice OUIN (EESC-2014-04856-00-00-PA-TRA) 

 

SOC/516 

Avizul privind Comunicarea Comisiei privind sistemele de sănătate eficace, accesibile şi reziliente  

COM(2014) 215 final  

Raportor: dl José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (EESC-2014-05569-00-00-PA-TRA) 

 

Organizarea lucrărilor secţiunii 

Diverse 

 

2. Secţiunea SOC – 25.02.2015 

având ca ordine de zi: 

Adoptarea proiectului de ordine de zi 

Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 153-a şedinţe, care a avut loc la 18 decembrie 2014 (EESC-

2015-00269-00-00-PV-TRA) 

Comunicarea preşedintei secţiunii 

 

Dezbatere cu dna Marita ULVSKOG, vicepreşedintă a Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi 

afaceri sociale (EMPL) a Parlamentului European  

 

Dezbatere cu dl Stefan OLSSON, şef de unitate, Direcţia Generală Ocuparea forţei de muncă, afaceri 

sociale şi incluziune (EMPL), pe tema incluziunii sociale şi a reducerii sărăciei 

 

Dezbatere cu dl Pierre BAUSSAND, director, Platforma socială 
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Dezbatere cu dna Caterina CHINNICI, deputat european şi copreşedintă a Intergrupului Parlamentului 

European privind drepturile copiilor 

 

Intervenţia dlui Andris GOBIŅŠ privind Forumul ONG-urilor pe tema articolului 11 alineatele (1) şi (2) 

din TUE, organizat la Riga, la 2 şi 3 martie 2015 

 

Scurtă dezbatere privind noi avize din proprie iniţiativă 

Organizarea lucrărilor secţiunii 

 

 

 

3. Secţiunea SOC – 23.03.2015 

având ca ordine de zi: 

Adoptarea proiectului de ordine de zi 

 

Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 154-a şedinţe, care a avut loc la 25 februarie 2015 

(EESC-2015-01108-00-00-PV-TRA) 

 

Comunicarea preşedintelui secţiunii 

 

Declaraţia dlui Andris Gobiņš şi a deputatului european estonian Marju Lauristin (de confirmat) privind 

Forumul ONG — Riga 2015  

 

Prezentarea raportului final privind o mai bună incluziune a comunităţii rome prin iniţiativele societăţii 

civile de Ákos Topolánszky 

 

Participarea membrilor la activităţi 

Justiţia socială în UE (prezentare urmată de o dezbatere) 

 

Daniel Schraad-Tischler şi Andrej Stuchlik, Fundaţia Bertelsmann, pe tema Justiţia socială în UE — o 

comparaţie transnaţională 

Frank Vanderbroucke, reprezentant al organizaţiei Friends of Europe (Prietenii Europei), pe tema „O 

Europă inegală”. 

 

Un plan de investiţii pentru Europa — impactul asupra locurilor de muncă şi justiţiei sociale (prezentare 

urmată de o dezbatere) 

Michael Smyth, raportor la avizul Un plan de investiţii pentru Europa (ECO/374) 

Ronald Janssen, CES (Confederaţia Europeană a Sindicatelor)  

Gerhard Huemer, UEAPME 

 

Organizarea lucrărilor secţiunii 

Diverse 

 

 

II. ALTE ŞEDINŢE LA NIVELUL CESE 

 1. Participarea la Grupul de studiu pentru elaborarea avizelor  

- SOC/518 a Comitetului Economic şi Social European privind „Promovarea creativităţii, a 

spiritului antreprenorial şi a mobilităţii în domeniul educaţiei şi al formării” 14.01.2015 şi 

27.02.2015 

2. Participarea la activităţi CESE: 
 27.01.2015 - Conferinţa comună pe tema „Dreptul european fundamental la libertate de 

mişcare este ameninţat”, organizată de PL, ETTW şi SOC 

 11.03.2015 - Observatorul pieţei forţei de muncă  
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COLEGIUL   NAŢIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N F O R M A R E 
 

 

 

 

 

PERIOADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 martie 2015  - 27 iunie 2015 
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C  U  P  R  I  N  S 

 

 

 

A.PROBLEME PRIORITARE ASUPRA CĂRORA ŞI-A CONCENTRAT   

ACTIVITATEA   CNIPMMR 

 

A.1.  ACŢIUNI ÎNTREPRINSE DE CNIPMMR ŞI STRUCTURILE  

SALE TERITORIALE   

1. PLANUL DE  ACŢIUNI  LA NIVEL CENTRAL AL CNIPMMR  PE  TRIM. III  2015 

 

2. ACTIVITATI  ÎN  DOMENIUL  DREPTULUI  MUNCII, RELAŢIILOR  INDUSTRIALE, 

IMM-URI ŞI FISCALITATE  

  2.1. PROPUNERILE CNIPMMR PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢILOR DE 

CONTROL FISCAL SI DE ELIMINARE A PRACTICILOR EXAGERATE ASUPRA IMM-

URILOR 

 2.2. IMPLICAREA CNIPMMR ÎN COMPLETAREA SECTOARELOR DE 

ACTIVITATE PENTRU CARE SĂ SE APLICE MĂSURA AMNISTIEI FISCALE 

 2.3. POZIŢIA CNIPMMR PRIVIND PROIECTELE DE ACTE DIN CADRUL 

COMISIEI DE PRIVATIZARE A CONSILIULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL DIN 

16.06.20153.  

 

3. PARTICIPAREA  LA  DIALOGUL  SOCIAL  LA  NIVEL  NAŢIONAL ŞI 

INTERNAŢIONAL                                    

 CONSILIUL  ECONOMIC  ŞI  SOCIAL     

 COMISIILE  DE  DIALOG  SOCIAL     

 ALTE  ACTIVITĂŢI  ALE  STRUCTURILOR  TRIPARTITE 

   

4. ELABORAREA  ŞI  DERULAREA  DE  PROIECTE 

 

5. REALIZAREA  DE  CONFERINŢE  DE  PRESĂ  ŞI  COMUNICATE  DE  PRESĂ 

 

6. DERULAREA  ACTIVITĂŢII  PORTALULUI  DE  SOLUTII  ŞI  SERVICII  

IMMROMANIA.RO 

 

7. DEPLASĂRILE  EXTERNE   ÎN  PERIOADA 31.03.2015- 27.06.2015 

 

8. REUNIUNILE  ORGANISMELOR  DE  CONDUCERE  ALE  CNIPMMR 
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A.2. EFECTUAREA DE STUDII ŞI ANALIZE ALE MEDIULUI DE 

AFACERI  

 CARTA ALBĂ A IMM-URILOR 

 INDICELE DE ÎNCREDERE AL IMM-URILOR 

 SONDAJ PRIVIND IMPOZITUL FORFETAR 

 EVALUAREA SITUAŢIEI DE ANSAMBLU A IMM-URILOR ÎN SEMESTRUL II 

2014 

 SONDAJ  PRIVIND IMPACTUL IMPOZITĂRII CA VENITURI SALARIALE  A 

DIURNELOR  ŞI INDEMNIZAŢIILOR  ACORDATE  LUCRĂTORILOR  ROMÂNI DETAŞAŢI  

ÎN  ŢĂRI DIN SPAŢIUL COMUNITAR 

 

A.3. ACŢIUNI ALE REPREZENTANŢILOR CNIPMMR PE PLAN 

INTERNAŢIONAL  

7. PARTICIPAREA LA DIALOGUL SOCIAL EUROPEAN – CESE 

8. PARTICIPAREA LA ALTE ACŢIUNI 

 

 

B. ALTE ACTIUNI ŞI EVENIMENTE SEMNIFICATIVE din perioada 

31 martie 2015  - 27 iunie 2015 

 

1. ACTIVITATEA  COLEGIULUI  DE  EXCELENŢĂ  ÎN  AFACERI  (C.E.A.) 

2. MEMBRII CNIPMMR ÎN DIALOG CU MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI, 

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 

3. ZIUA ÎNTREPRINZĂTORILOR ŞI FORUMUL IMM-URILOR, POIANA BRAŞOV 

4. ÎNTALNIREA BORDULUI UEAPME LA BUCUREŞTI 

5. SEMNAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE CU REVISTA ECONOMISTUL 

 

 

C. INFORMĂRI despre ACTIVITATEA MEMBRILOR  COLEGIULUI  

NAŢIONAL   

 

 

 D.    ANEXE     

 

ANEXA NR. 1 - SITUATIA ACTELOR NORMATIVE DEZBATUTE ÎN PLENUL 

CES SI ÎN COMISIILE  DE  SPECIALITATE  ALE  CES  
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ANEXA  NR.  2  -  COMISIILE   DE   DIALOG   SOCIAL   ŞI   ALTE  STRUCTURI   

DE   DIALOG SOCIAL ÎN PERIOADA  31 MARTIE 2015 – 27 IUNIE 2015 

 

ANEXA  NR.  3  - PARTICIPAREA LA DIALOGUL SOCIAL EUROPEAN ÎN 

PERIOADA 31 MARTIE 2015 – 27 IUNIE 2015 

 

ANEXA  NR.  4  - CONCLUZIILE SI RECOMANDARILE  RAPORTULUI DE INFORMARE 

PRIVIND ACCESUL LA FINANTARE AL IMM-URILOR SI AL ÎNTREPRINDERILOR CU CAPITALIZARE 

MEDIE ÎN PERIOADA 2014-2020: OPORTUNITĂŢI ŞI PROVOCĂRI – SECTIUNEA ECO - CESE 
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A.PROBLEME PRIORITARE ASUPRA CĂRORA ŞI-A CONCENTRAT   ACTIVITATEA   CNIPMMR 
 

A.1.  ACŢIUNI ÎNTREPRINSE DE CNIPMMR ŞI STRUCTURILE  SALE TERITORIALE   

 

1. PLANUL DE  ACŢIUNI  LA NIVEL CENTRAL AL CNIPMMR  PE  TRIM. III  2015 

 

PLANUL  DE  ACŢIUNI LA NIVEL CENTRAL Al  CNIPMMR   

PENTRU  TRIMESTRUL III 2015 

-PROIECT- 

Nr. 

Crt. 
Activităţi Termene Responsabilităţi Observaţii 

I. 
ACŢIUNI  DE  CONSOLIDARE A MEMBRILOR CNIPMMR, CU  ACCENT PE DEZVOLTAREA STRUCTURILOR REGIONALE ŞI 

SECTORIALE 

1. 

Dezvoltarea şi consolidarea federaţiilor regionale membre ale  

CNIPMMR, în scopul:  

- creşterii importanţei acestora la nivel regional;  

- asigurării participării active în toate organismele cu 

competenţe strategice şi de acţiune la nivel regional;  

- coordonarea activităţilor patronatelor locale ale IMM-

urilor din fiecare Regiune de dezvoltare;  

- iniţierii şi derulării de proiecte cu finanţare UE;  

- organizarea de evenimente, seminarii, mese rotunde, etc. 

la nivel regional; 

- dezvoltării de noi servicii şi activităţi pentru membrii. 

Permanent 

Preşedinţii Federaţiilor 

Regionale membre ale 

CNIPMMR  

Membrii CP 

 

 

2. 
Actualizarea adeziunilor federaţiilor şi patronatelor membre 

CNIPMMR. 
Mai-septembrie 2015 

Preşedinţii Federaţiilor 

Regionale membre ale 

CNIPMMR  

 



 
85 

Membrii CP 

3. 

Consolidarea membrilor federaţiilor regionale, prin creşterea 

numărului de societăţi comerciale afiliate si a realizarii de actiuni 

si servicii in folosul acestora 

Permanent  

Preşedinţii Federatiilor 

Regionale 

Iulia Sîrbu 

 

4. 
Realizarea de acţiuni de reprezentare şi de susţinere a intereselor 

membrilor CNIPMMR la nivel national, regional si judetean  
Permanent 

Prof.univ.dr. 

Ovidiu Nicolescu,  

Preşedinte  

Vicepresedinti 

Preşedinţi de federaţii 

Preşedinţi de structuri 

 

5. 
Dezvoltarea organizării sectoriale a CNIPMMR, prin înfinţarea 

de patronate de ramură şi federaţii de ramură – minim 10 
Permanent 

Vicepreşedinţii care se 

ocupa de regiuni şi  

Victoria Guţă director 

executiv  

 

6. 

Încheierea de parteneriate cu federaţii sectoriale deja existente – 

minim 3, in anul 2015 

 

Semestrul III 2015 

Membrii CP 

Vicepreşedinţii care se 

ocupa de regiuni şi  

Victoria Guţă director 

executiv 

 

II. 

 
ACŢIUNI  DE  DEZVOLTARE  A SERVICIILOR CNIPMMR PENTRU MEMBRII 
 
  

1. 

Organizarea de seminarii naţionale de informare şi specializare 

pentru IMM-uri în domeniile dreptului comercial, relaţiilor de 

muncă şi relaţiilor industriale, alte domenii 

bilunar 

Ana Bontea,  

Director Dep. Juridic şi 

Dialog Social 

 

 

2. 
Organizarea de seminarii naţionale de informare şi specializare 

in domeniul exportului si in alte domenii 
Lunar 

Victoria Guţă director 

executiv 

 
 

3 
Intensificarea activităţii Colegiului de Excelenţă în Afaceri prin 

creşterea numărului membrilor la minim 70 de membrii 
Permanent 

Victoria Guţă director 

executiv 
 



 
86 

reprezentativi, in 2015. Iulia Sîrbu 

4. 
Punerea in aplicare a celor 5 pachete de propuneri de 

autofinantare a structurilor teritoriale CNIPMMR 
Permanent  

Tibisor Miron, 

vicepreşedinte, 

Preşedinţi de structuri 
 

5. 
Dezvoltarea componentei cercetare-dezvoltare-inovare prin 

actiuni concrete 
Permanent  

Ion Piţurescu,  

membru CP 
 

III. 

 
ACŢIUNI MULTIANUALE REALIZATE DE CNIPMMR  
 
 

1. 

 

Organizarea Topului Naţional al firmelor private din România, 

ediţia a-XXIII-a 

 

27 Octombrie 2015 

Echipa speciala formata 

din Director executiv si 

directori 

Locaţia Hotel 

Marriott Bucuresti 

2. Organizarea de conferinţe de presă bilunare Permanent 

Prof.univ.dr.Ovidiu 

Nicolescu, preşedinte 

Liviu Rogojinaru, 

vicepreşedinte 

Iulia Sîrbu 

Dir. Ana Bontea 

 

3. 

Participarea reprezentanţilor CNIPMMR la organismele 

europene: UEAPME, Comitetul Economic si Social European 

(CESE), Fondul Social European (FSE),FP 7, BPC, etc. 

Permanent 

Prof.univ.dr.Ovidiu 

Nicolescu, preşedinte 

Liviu Rogojinaru, 

vicepreşedinte 

Dir. Ana Bontea 

 

 

IV. 

 
ACŢIUNI PRIVIND DIALOGUL SOCIAL ŞI RELAŢIA CU AUTORITĂŢILE PUBLICE LA NIVEL NAŢIONAL 
 
 

1. 
Dezvoltarea activităţii grupului parlamentar de sprijin pentru 

IMM, prin creşterea numărului de parlamentari la 70 de membrii 

In funcţie de sesiunile 

parlamentare 

Prof.univ.dr.Ovidiu 

Nicolescu, preşedinte 
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ai grupului si realizarea a cel puţin 3 întâlniri în anul 2015 cu 

grupul de sprijin parlamentar. 

Ioan Mintas,  

prim-vicepreşedinte 

director executiv 

Ana Bontea,  

Director Dep. Juridic şi 

Dialog Social 

2. 
Participarea CNIPMMR la CES si în Comisiile de Dialog Social 

de la nivelul tuturor Ministerelor şi agenţiilor guvernamentale 
Permanent 

Liviu Rogojinaru, 

vicepreşedinte 

Ioan Piţurescu, 

 membru CP, Victoria 

Guţă Director Executiv 

 

3. 
Cresterea Colaborarii cu Ministerul de Finante şi Ministerul 

Muncii  
Permanent 

Florea Pîrvu, 

vicepreşedinte 

Dănuţ Mureşan, 

vicepreşedinte 

Ana Bontea,  

Director Dep. Juridic şi 

Dialog Social 

 

4. Creşterea colaborării cu Ministerul Fondurilor Europene Permanent  
Dir. Oana Bâra  

Dir. Mirabela Jianu 
 

5. 

Dezvoltarea relaţiilor de colaborare dintre CNIPMMR şi 

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

(MECMA) sau Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi 

Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM) 

Permanent 

Neculai Viţelaru, 

vicepreşedinte 

Prof.univ.dr.Ovidiu 

Nicolescu, preşedinte 

director executiv 

 

6. 

Implicarea  CNIPMMR  în elaborarea şi promovarea de 

initiative legislative pe domenii de interes major pentru IMM-uri 

 

Permanent 

Prof.univ.dr.Ovidiu 

Nicolescu, preşedinte 

Danut Muresan, 

vicepreşedinte 

Florea Pîrvu, 

vicepreşedinte 

Ana Bontea,  

Director Dep. Juridic şi 
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Dialog Social 

7. 

Promovarea de către CNIPMMR la nivelul Guvernului, 

Preşedintelui României şi Ministerelor a celor mai importante 

probleme cu care se confruntă IMM-urile 

Permanent 

Prof.univ.dr.Ovidiu 

Nicolescu, preşedinte 

Ioan Mintas, prim-

vicepreşedinte 

Liviu Rogojinaru 

vicepresedinte 

Dir. Ana Bontea,  

Director Dep. Juridic şi 

Dialog Social 

 

V. 

 
ACŢIUNI REALIZATE DE DEPARTAMENTUL PROIECTE 
 

1. 
Implementarea proiectelor naţionale şi internaţionale aflate în 

derulare 
Permanent 

Dir. Mirabela Jianu 

Dir. Oana Bâra 
 

 Detaliere actiuni 2015 in anexa nr. 1    

VI. 

 
ACŢIUNI REALIZATE DE PORTALUL IMMROMANIA.RO 
 

1. 
Creşterea numărului de vizitatori şi de afişări a portalului 

www.immromania.ro 

Permanent Sp. Daniel Uritu  
 

2. 
Trimiterea săptămânală a newsletter-ului de informare a 

IMMromania.ro  

Permanent Sp. Daniel Uritu 
 

3.  
Creşterea numărului de funcţionalităţi pe care portalul 

IMMromania îl oferă membrilor săi 

Permanent Sp. Daniel Uritu 
 

4. 

 

Aplicarea în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile care 

să contribuie la dezvoltarea IMMromania 

Permanent Sp. Daniel Uritu Cu condiţia 

deschiderii unor 

apeluri de proiecte 

potrivite 

VII. 
ALTE ACŢIUNI LA NIVEL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL 
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1. 
Cultivarea de relaţii eficiente cu mass-media, prin întâlniri 

lunare cu lideri săi 
Lunar 

Prof.univ.dr.Ovidiu 

Nicolescu, preşedinte 

Liviu Rogojinaru, 

vicepreşedinte, 

Iulia Sîrbu 

 

2. Realizarea de actiuni interne si externe propuse de membrii CP Permanent 

 

Membrii CP 

 
 

3. 
Participarea activă a CNIPMMR la activitatea ACPR şi 

dezvoltării acesteia. 
Permanent 

Prof.univ.dr.Ovidiu 

Nicolescu, preşedinte 

director executiv 
 

VIII. ACTIVITĂŢI JURIDICE ŞI SOCIALE  

1. 
Evenimente organizate cu societăţi comerciale,  activităţi 

sociale pentru unele categorii de persoane defavorizate 
Permanent 

Dănuţ Mureşan, 

vicepreşedinte 
 

 

    EVENIMENTELE  MAJORE  NAŢIONALE ORGANIZATE  DE   

C.N.I.P.M.M.R. ÎN  ANUL  2015 

E. Organizarea la Bucureşti a „Lansării Cartei Albe a IMM din România - 2015”  

versiunea în limbile engleză, franceză, italiană         - Octombrie 2015  

Organizarea „Topului Naţional al Firmelor Private din România, ediţia a XXIII-a”  - 27 Octombrie 2015   
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2. ACTIVITĂŢI  ÎN  DOMENIUL  DREPTULUI  MUNCII, RELAŢIILOR  INDUSTRIALE, 

IMM-URI ŞI FISCALITATE  
2.1. PROPUNERILE CNIPMMR PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢILOR DE CONTROL FISCAL 

SI DE ELIMINARE A PRACTICILOR EXAGERATE ASUPRA IMM-URILOR 
 

Pentru rezolvarea numeroaselor problemelor semnalate de membrii CNIPMMR privind controalele şi 

practicile exagerate aplicate IMM-urilor în domeniul controalelor fiscale, CNIPMMR solicită  autorităţilor 

competente adoptarea măsurilor organizatorice, administrative şi legislative corespunzătoare, care să 

asigure aplicarea principiilor europene recunoscute pentru toate domeniile dreptului, respectiv: 

- principiul proporţionalităţii;  

- principiul protecţiei drepturilor fundamentale, inclusiv dreptul la apărare;  

- principiul certitudinii legale; 

- principiul neretroactivităţii şi respectării drepturilor câştigate;  

- dreptul la protecţie juridică şi la un proces echitabil; 

- principiul protecţiei aşteptării legitime (predictibilităţii legii).  

 

CNIPMMR formulează următoarele propuneri de măsuri:  

1. MĂSURI DE CREŞTERE A ACCESULUI IMM-URILOR LA INFORMAŢII: 
 Sistematizarea reglementărilor şi obligaţiilor fiscale pe categorii de contribuabili (în special pentru 

IMM-uri);  

 Publicarea Codului fiscal, a Codului de procedură fiscală şi a celorlate acte normative cu caracter 

fiscal în formă actualizată şi consolidată, cu toate modificările şi completările ulterioare, pe site-ul Ministerului 

Finanţelor Publice, pentru a fi accesibile IMM-urilor;  

 Publicarea datei înregistrării unei societăţi în Registrul Contribuabililor inactivi disponibil pe site-ul 

ANAF, pentru a se putea verifica situaţia de fapt a acelei societăţi de la o anumită dată;  

 Asigurarea accesului gratuit pentru IMM-uri la informaţii din Registrul Comerţului, pentru a se 

putea verifica eficient situaţia furnizorilor/prestatorilor cu care sunt încheiate contracte sau sunt în derulare 

comenzi, cu îmbunătăţirea acesibilităţii şi conţinutului platformei on-line 

https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal;  

 Realizarea inventarului complet al taxelor fiscale şi nefiscale, al avizelor, autorizaţiilor şi licenţelor 

necesare desfăşurării activităţilor comerciale, inclusiv a procedurilor aplicabile pentru obţinerea acestora, care 

să fie accesibil on-line şi care să conţină informaţii actualizate şi practice pentru IMM-uri. 

 

 

2. MĂSURI ADMINISTRATIVE:  

 Stabilirea planurilor de control cu prioritate pentru combaterea marii evaziuni fiscale; 

 Adaptarea resurselor umane/materiale şi a mijloacelor aplicate la situaţiile concrete (cu diferenţieri 

de proceduri şi metodologii specifice pentru fiecare categorie de contribuabili: microîntreprinderi, întreprinderi 

mici, mijlocii şi mari); 

 Realizarea de acţiuni de informare a IMM-urilor şi diseminare a informaţiilor privind cadrul legal 

din domeniul fiscal;  

 Realizarea de acţiuni pentru exercitarea funcţiei preventive a controlului; 
 Colaborarea cu confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional pentru campaniile de informare 

şi pentru monitorizarea aplicării dispoziţiilor legale din domeniul fiscal;  

 Eliminarea subiectivismului şi a unor interese în activitatea de control;  
 Îmbunătăţirea comunicării instituţiilor cu atribuţii de control cu mediul de afaceri.  

 

 

 

 

3. MĂSURI LEGISLATIVE:  

Propuneri de îmbunătăţire (completare/modificare) a cadrului legal formulate de CNIPMMR: 

https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal
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- Asigurarea unui cadru legal stabil şi predictibil în domeniul fiscal şi contabil pentru IMM-uri, 

bazat pe reducerea birocraţiei;  

- Îmbunătăţirea reglementărilor privind controalele, pentru exercitarea cu prioritate a funcţiei 

preventive a controlului, cu informarea corespunzătoare şi stabilirea de avertismente prealabile sancţiunilor 

pecuniare în cazul microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici, responsabilizarea funcţionarilor cu atribuţii de 

control, eliminarea practicilor controalelor şi amenzilor excesive pentru IMM-uri;   

- Reglementarea principiului "in dubio contra fiscum", cu aplicarea interpretării celei mai favorabile 

contribuabilului, pentru ca acesta să nu fie sancţionat pentru imperfecţiunile cadrului normativ; 

- Continuarea procesului de simplificare a procedurilor administrative şi fiscale, cu reducerea cu cel 

puţin 10% a acestora; 

- Reducerea cu minimum 25% a numărului de plăţi fiscale pentru întreprinzători, care în România 

este cel mai ridicat din UE: de 3,11 ori mai mare decât media UE (România – 39 plăţi/an, media UE27 – 12,5 

plăţi/an)3, de 9,75 ori mai mare decât în Suedia (locul 1: 4 plăţi/an) şi de 1,3 ori mai mare decât în Cipru (locul 26: 

30 plăţi/an);  

- Reducerea cuantumului amenzilor pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici, raportat la cifra lor 

de afaceri, numărul de salariaţi şi valoarea indicatorului social de referinta (500 lei) 

- Reglementarea bacşişului pentru sectorul de servicii (exp. restaurante, holeluri, etc);  

- Revenirea la reglementarea suspendării executării în cazul contestării contravenţiilor (art. 32 alin. 3 

din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor);  

- Tratament egal în executare pentru credite bugetare şi plăţi întârziate în cadrul contractelor de 

achiziţii publice;  
- Controlul în condiţii normale să nu fie pentru IMM-uri la perioade mai scurte de 3 ani. 

 

2.2. IMPLICAREA CNIPMMR ÎN COMPLETAREA SECTOARELOR DE ACTIVITATE 

PENTRU CARE SĂ SE APLICE MĂSURA AMNISTIEI FISCALE 
 

Referitor la Proiectul de lege privind anularea unor obligaţii fiscale înregistrat la Senat cu nr. L235/2015, 

care în forma sa iniţială cuprindea prevederi doar pentru întreprinzătorii din sectorul transporturilor 

internaţionale de aplicare a anulării diferenţelor de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii 

stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a recalificării 

sumelor reprezentând indemnizaţie primită pe perioada delegării şi detaşării transfrontaliere, CNIPMMR a 

formulat propuneri de completare a sectoarelor de activitate pentru care să se aplice măsura amnistiei 

fiscale, având în vedere următoarele considerente:  

- numeroasele solicitări primite de la membrii CNIPMMR de rezolvare a problemei controalelor şi 

măsurilor excesive stabilite pentru întreprinderile cu salariaţi delegaţi transfrontalier, în special din sectorul 

construcţiilor, dar şi din sectorul petrolier;  

- rezultatele sondajului realizat pe portalul www.immromania.ro, la nivelul membrilor portalului şi ai 

CNIPMMR în perioada 12-23 Martie 2015, care a vizat stabilirea dificultăţilor cu care se confruntă IMM-urile în 

cazul delegărilor transfrontaliere;  

- necesitatea îndreptării situaţiilor apărute în practică din cauza interpretărilor diferite a legislaţiei 

actuale referitoare la acordarea drepturilor de care pot beneficia salariaţii în cazul executării de lucrări 

transfrontaliere, în speţă indemnizaţia de delegare/detaşare şi regimul fiscal al acesteia, având în vedere 

necorelările legislaţiei interne, respectiv a dispoziţiilor din Codul Fiscal, Codul Muncii şi din Legea nr. 344/2006 

privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale; 

- necesitatea aplicării unui tratament fiscal egal pentru speţe şi motive identice: întreprinzătorii din 

sectorul transporturilor internaţionale şi întreprinzătorii din sectorul contrucţiilor/petrolier, care au executat lucrări 

în stăinătate, cu personal propriu;  

- necesitatea aplicării principiului "in dubio contra fiscum", potrivit căruia în caz de orice dubiu asupra 

normei aplicabile, susceptibilă de interpretări ambigue sau multiple, sau privind existenţa faptului impozabil sau 

naturii acestuia, să se aplice situaţia cea mai favorabilă contribuabilului, pentru ca acesta să nu fie 

sancţionat pentru imperfecţiunile cadrului normativ 

                                                 
3 Doing Business 2014:  Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, Banca Mondială, 2014 

http://www.immromania.ro/
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- asigurarea premiselor necesare menţinerii în activitate a unor contribuabili viabili şi care s-au dovedit 

competitivi la nivel transfrontalier, pentru care au fost stabilite obligaţii fiscale de natura celor ce fac obiectul 

proiectului de lege în cuantum foarte mare şi prin recuperarea cărora s-ar putea ajunge la intrarea în 

insolveţă/faliment a contribuabililor în cauză, cu consecinţe sociale şi economice deosebit de negative 

pentru sectorul contrucţiilor şi economia României;  

- necesitatea evitării multitudinii de litigii generate de actele de control, costisitoare atât pentru contribuabilii 

contestatori cât şi pentru organele fiscal. 

 

Propunerea CNIPMMR de completare a sectoarelor de activitate pentru care să se aplice măsura anulării 

diferenţelor de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii stabilite de organul fiscal, ca urmare a 

recalificării sumelor reprezentând indemnizaţie primită pe perioada delegării şi detaşării transfrontaliere a fost 

transmisă în data de 26.05.2015 membrilor Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 

capital din cadrul Senatului României, care au valorificat-o, extinzând sfera de aplicare a măsurii pentru 

toate sectoarele de activitate.  

 

Propunerea CNIPMMR de susţinere a soluţiei Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi 

piaţă de capital a fost transmisă în data de 15.06.2015 membrilor Comisia economică, industrii şi servicii 

din cadrul Senatului României.  

 

2.3. POZIŢIA CNIPMMR PRIVIND PROIECTELE DE ACTE DIN CADRUL COMISIEI 

DE PRIVATIZARE A CONSILIULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL DIN 16.06.2015 

 

1. Referitor la proiectul Hotărârii de Guvern privind modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern Nr. 

1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de 

gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional 

de investiţii, a fost exprimat de reprezentantul CNIPMMR aviz favorabil, cu completarea dispoyiţiilor art. 32 din 

Proiect, cu solicitarea includerii în componenţa Comisiei de monitorizare şi punere în aplicare a Planului naţional 

de investiţii a reprezentanţilor confederaţiilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional. 

 

2. Referitor la proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii 

Rompetrol S.A. şi de constituire a unei Comisii pentru implementarea tranzacţiei convenite la 15 februarie 

2013 prin “Memorandumul de înţelegere” încheiat între statul roman şi The Rompetrol Group N.V., a fost 

exprimat de reprezentantul CNIPMMR aviz negativ, cu solicitarea prezentării notei de fundamentare a valorii 

minime de 200.000.000 $, stabilită pentru privatizarea a 26,6959% din capitalul social al societăţii, raportat la 

valoarea nominală a pachetului de acţiuni, valoarea de piaţă, profitul înregistrat în ultimii 5 ani, analiza corelativă 

cu preţul acţiunilor altor societăţi de rafinare a petrolului şi cu toate elementele necesare în determinarea valorii 

reale a acţiunilor.  

De asemenea, avizul negativ a vizat şi cuprinsul Notei de fundamentare, care menţionează că “nu este cazul” 

de modificări ale veniturilor bugetare plus/minus. O privatizare fără venituri bugetare nu se justifică. Tot în Nota 

de fundamentare se prevede şi că nu este cazul de cheltuieli bugetare, deşi art. 4, alin. (8) din Proiect prevede 

cheltuieli suportate de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, pentru 

coordonarea, pregătirea, implementarea şi monitorizarea tranzacţiei. Tot în Nota de fundamentare se menţionează 

şi că nu sunt aspecte privind impactul social, deşi creşterea preţului benyinei/motorinei în urma privatizării va 

afecta populaţia şi economia. Se soliciă refacerea notei de fundamentare, cu prezentarea tuturor aspectelor şi 

efectelor  proiectului actului normativ.  

Avizul negativ exprimat a vizat şi prevederile art. 1, alin. (2) teza a doua, privind posibilitatea etapei licitaţiei 

olandeze la un preţ în scadere faţă de preţul din ofertă.  

 
 

3. PARTICIPAREA  LA  DIALOGUL  SOCIAL  LA  NIVEL  NAŢIONAL    
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 1. PARTICIPAREA LA DIALOGUL SOCIAL LA NIVEL NAŢIONAL 

                     
CONSILIUL  ECONOMIC  ŞI  SOCIAL   
 
În perioada 31 martie 2015 – 27 iunie 2015 au avut loc 11 şedinţe ale plenului CES. 

În perioada 31 martie 2015 – 27 iunie 2015  a avut loc 1 şedinţă a comisiei pentru privatizarea funcţionarea şi 

creşterea competitivităţii agenţilor economici, din cadrul CES 

 

În Anexa nr. 1 sunt prezentate activităţile la nivelul CES. 

 

 

  COMISIILE  DE  DIALOG  SOCIAL  

 
Au fost organizate sedinte ale Comisiilor de dialog social de către majoritatea autorităţilor publice centrale 

(ministere şi agenţii guvernamentale).  

 

Ministerele la nivelul cărora au fost organizate cele mai multe şedinţe ale Comisiilor de Dialog Social în 

perioada 31 martie 2015 – 27 iunie 2015 sunt: Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii. 

 

Nu au fost organizate şedinte de dialog social de la începutul anului la nivelul:  

 Ministerul Aparari Nationale  

 Ministerul Culturii  

 Ministerul Afacerilor Externe  

 Ministerul Educatiei Nationale  

 Ministerul Tineretului si Sportului. 

 

Ordinea de zi a sedintelor Comisiilor de dialog social organizate în această perioadă şi reprezentanţiii 

CNIPMMR care au participat la acestea este cuprinsă in Anexa nr. 1 la informare, care face parte integrantă din 

aceasta. 

 
 

   ALTE  ACTIVITATI  ALE  STRUCTURILOR  TRIPARTITE  
 

La nivel Central 

 CES – Dl. Liviu Rogojinaru, Dl. Ioan Piţurescu, Dna Victoria Guţă 

 Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca : Consiliul de Administratie - Dl. Ioan Piţurescu  - 

Membru CC - CNIPMMR   

 M.E.C. - Consiliul de Export: Dna Victoria Guţă 

 

 

4. ELABORAREA  ŞI  DERULAREA  DE  PROIECTE 

 

În perioada 31 martie - 23 Iunie 2015 au fost au fost depuse 18 cereri de rambursare și 10 cereri de plată în 

cadrul proiectelor implementate de CNIPMMR, prin Direcţia Proiecte. 

  

9.      ”BIZ UP! - Dezvoltarea mediului de afaceri prin investiţii și formare antreprenorială” 

În perioada 22 aprilie 2015 – 11 iunie 2015, CNIPMMR a organizat, în parteneriat cu PJIMM Mehedinţi, 

concursul de planuri de afacere din cadrul proiectului BIZ UP!, concurs în urma căruia au fost selectate 40 de 

întreprinderi pentru o finanţare de până la 25.000 de Euro. A fost necesară organizarea unui număr de 3 runde 

de concurs pentru selectarea întreprinderilor.  

În plus, în cadrul acestui proiect au debutat, începând cu luna mai 2015 cursurile pentru dezvoltarea 

competenţelor antreprenoriale, oferite în mod gratuit persoanelor din grupul ţintă. Reamintim faptul că 
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proiectul vizează un grup ţintă format din 450 de persoane interesate de iniţierea unei afaceri. 

 

10.       “Garanţii pentru TINEri!” 

 

În cadrul activităţii A.8 Masuri de sprijin pentru programele inovatoare privind combaterea somajului de 

lungă durată a avut loc un workshop consultativ în cadrul proiectului ”Garanţii pentru TINEri!” în regiunea Sud, 

în localitatea Alexandria, Judeţ Teleorman în data de 14.05.2015. La evenimentul organizat la Alexandria - 

Hotel Rustic au participat 43 de tineri și persoane interesate. 

Activitatea face parte din activităţile de consultare publică a angajatorilor, administraţiei locale, instituţiilor 

de învăţământ, ONG-urilor și altor factori de interes în domeniul proiectului cu privire la programele inovatoare 

de combatere a șomajului de lungă durată. și a constat în organizarea și implementarea workshopului 

consultativ în regiunea Sud. Informaţiile colectate în cadrul acestor workshop-uri consultative vor fi corelate cu 

rezultatele obţinute în cadrul Centrelor de Garanţie pentru Tineri și va fi elaborată broșura SCHEMA DE 

GARANŢII - Mecanism de integrare a tinerilor pe piaţa muncii 

Un alt workshop consultativ în cadrul proiectului ”Garanţii pentru TINEri!” pentru regiunea București-Ilfov, 

a avut loc  în localitatea București în data de 15.05.2015. 

Activitatea face parte din activităţile de consultare publică a angajatorilor, administraţiei locale, instituţiilor 

de învăţământ, ONG-urilor și altor factori de interes în domeniul proiectului cu privire la programele inovatoare 

de combatere a șomajului de lungă durată. și a constat în organizarea și implementarea workshopului 

consultativ în regiunea București-Ilfov. Informaţiile colectate în cadrul acestor workshop-uri consultative vor fi 

corelate cu rezultatele obţinute în cadrul Centrelor de Garanţie pentru Tineri și va fi elaborată broșura SCHEMA 

DE GARANŢII - Mecanism de integrare a tinerilor pe piaţa muncii. La eveniment au participat 45 de tineri și 

persoane interesate. Programul s-a desfăşurat în București la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogălniceanu. 

 

Evenimentele s-au adresat tinerilor care nu au absolvit examenul de bacalaureat și nu au un loc de muncă, 

angajatorilor, reprezentanţilor autorităţilor publice locale și ai organizaţiilor societăţii civile și a avut drept scop 

inserţia profesională a șomerilor tineri, cu accent pe persoanele care nu au absolvit examenul de bacalaureat. 

De asemenea menţionăm ca în perioada martie –iunie 2015 au fost în derulare, în cadrul proiectului 

“Garanţii pentru TINEri!”, ID: POSDRU/126/5.1/S/139512, 22 cursuri de calificare nivel 1 si 2 la care participă 

600 tineri care nu au absolvit examenul de bacalaureat și nu au un loc de muncă și 20 cursuri  initiere si 

antreprenoriat care se adresează  tinerilor care nu au absolvit examenul de bacalaureat și nu au un loc de muncă. 

 

11. „SIMPRACT - Tranziţia de la școală la viaţa activă prin practică și crearea de întreprinderi 

simulate” 

 

În perioada 15 - 16 aprilie 2015 a avut loc la Jesolo (Veneţia, Italia) Târgul Internaţional a 

Întreprinderilor Simulate, ediţia a VII-a, eveniment organizat sub egida EUROPEN - PEN International, 

reţeaua internaţională a firmelor de exerciţiu și întreprinderilor simulate.  

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), coordonator al 

proiectului SIMPRACT - Tranziţia de la școală la viaţa activă prin practică și crearea de întreprinderi simulate 

a fost prezent la acest eveniment cu reprezentanţii a trei întreprinderi simulate.  

Cele trei întreprinderi simulate participante la târgul din Italia provin de la Academia de Studii Economice 

din București (ASE), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 

parteneri în cadrul proiectului SIMPRACT și au fost selectate în urma competiţiei derulate cu ocazia Târgului 

Naţional al Întreprinderilor Simulate SIMPRACT, care a avut loc în luna februarie 2015 la București.   

Proiectul SIMPRACT a oferit șansa, pentru 3 studenţi din fiecare întreprindere simulată premiată la târgul 

de la București de a-și reprezenta firmele, proiectul și universitatea la Târgul internaţional de la Veneţia, 

asigurând finanţare pentru achitarea taxei de participare la târg, precum și pentru transportul, cazarea și 

masa studenţilor participanţi. 

Studenţii au fost însoţiţi la târg de dl. prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu, președinte CNIPMMR și manager de 

proiect SIMPRACT, de reprezentanţi ai echipei de management și implementare a CNIPMMR, precum și de 

profesori reprezentanţi ai universităţilor din care proveneau studenţii participanţi.  
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În cadrul Târgului internaţional de la Jesolo (Veneţia) și-au prezentat oferta de produse sau servicii 66 de 

firme de exerciţiu și întreprinderi simulate, provenind de la instituţii educaţionale din Italia, România, 

Austria, Polonia și Cehia. 

Pe parcursul celor două zile de târg, studenţii SIMPRACT au avut ocazia de a-și exersa tehnicile de 

negociere, vânzare, marketing și comunicare, relaţionând cu celelalte firme participante și încheind tranzacţii cu 

acestea. Munca studenţilor a început însă înainte de participarea efectivă la târg, prin pregătirea materialelor de 

promovare, a conceptului de stand, a filmelor de prezentare, precum și prin contactarea altor firme participante, 

pentru derularea de negocieri preliminare.  

Eforturile studenţilor participanţi, precum și ale întregii echipe formate din CNIPMMR și cele 3 universităţi 

partenere participante, au fost încununate de succes, fiecare dintre cele trei întreprinderi simulate obţinând 

câte un premiu la competiţiile organizate, astfel: 

 SMART OWL (Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi) - locul 1 la competiţia "Look: here I am!" 

 ALPHA CONSULTING (Academia de Studii Economice din București) - locul 2 la competiţia pentru 

cel mai bun spot publicitar 

 PROSIM (Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu) - locul 3 la competiţia pentru cel mai bun spot 

publicitar 

 

 

12. ”COMPERUR - Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural” 

 

În cadrul proiectului ”COMPERUR-Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural”, Direcţia Proiecte a 

organizat în data de 29 aprilie 2015 a patra întâlnire a echipei de implementare din cadrul proiectului “ 

COMPERUR - Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural”, la sediul Direcţiei Proiecte. La această întâlnire 

au participat membri ai echipei de management și consultanţii regionali din cadrul celor 4 regiuni de dezvoltare 

în care este implementat proiectul, respectiv Nord-Est, Centru, Sud-Vest și București-Ilfov. 

 

13. “STEP2SUCCESS – Promovarea egalităţii de șanse a femeilor pe piaţa muncii” 
 

În data de 15 mai 2015 a fost organizată prima conferinţă de promovare și informare din cadrul 

proiectului “STEP2SUCCESS – Promovarea egalităţii de șanse a femeilor pe piaţa muncii”, în municipiul 

București, la hotel Marshal Garden. 

A 2-a conferinţă a avut loc la Ploiești, judeţul Prahova, în data de 12 iunie 2015. 

Acestea au fost urmate de alte 2 conferinţe în celelalte 2 regiuni de implementare ale proiectului. Pe 18 iunie 

2015 a avut loc conferinţa de promovare și informare la Piatra Neamţ și pe 19 iunie 2015 la Târgu Mureș. 

La aceste conferinţe au participat experţi ai CNIPMMR și Marketscope SRL (partener în cadrul proiectului), 

care au prezentat proiectul, activităţile realizate și rezultatele atinse dar și concluziile rezultate în urma studiilor 

efectuate cu privirea la egalitatea de șanse și gen. Au participat și reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai ONG-

urilor specializate pe egalitatea de șanse și gen dar și ai mediului privat, care și-au expus punctele de vedere 

referitor la egalitatea de șanse și gen pe piaţa muncii și în ce măsură există discriminare bazată pe acest criteriu. 

Aceștia, împreună cu participanţii și experţii din cadrul proiectului, au formulat soluţii de îmbunătăţire a 

situaţiei pe piaţa muncii și eliminarea discriminării pe criteriul de gen. 

 

14. ”FORŢA - Femei Ocupate, Resursă pentru o Ţară Activă” 

În perioada vizată, în cadrul proiectului FORŢA au continuat activităţile aferente cursurilor de calificare și 

cursurilor pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale. Până la data de 23 iunie 2015, au finalizat cursuri 

de calificare 12 grupe (formate dintr-un număr total de 276 de femei) și un număr de 11 grupe (206 femei) au 

finalizat cursuri pentru dezvoltare competenţelor antreprenoriale. 

Evenimente din cadrul FORTA în perioada vizată: 

- 12 mai 2015 – eveniment de informare și diseminare în Mun. Cluj-Napoca; 

- 14 mai 2015 – workshop regional tematic în Mun. Iași; 

- 7 iunie 2015 – workshop regional tematic în Mun. Slobozia. 

 

15. ”AVATAR - Acţiuni cu Valoare Adaugată pentru Ţară prin Antreprenoriat și Recalificare” 
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În cadrul proiectului ”AVATAR - Acţiuni cu Valoare Adaugată pentru Ţară prin Antreprenoriat și 

Recalificare”, Direcţia Proiecte a organizat în data de 22 aprilie 2015 a patra întâlnire a echipei de 

implementare din cadrul proiectului ”AVATAR - Acţiuni cu Valoare Adaugată pentru Ţară prin Antreprenoriat 

și Recalificare”, la sediul Direcţiei Proiecte. La această întâlnire au participat membri ai echipei de management, 

reprezentanţi ai partenerului nr. 1 – Comuna Luna și consultanţii regionali din cadrul celor 5 regiuni de 

dezvoltare în care este implementat proiectul, respectiv Nord-Vest Nord-Est, Sud-Muntenia, Sud-Est și 

București-Ilfov. 

 

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România în parteneriat cu Agentia Judeţeană 

pentru Ocuparea Fortei de Muncă Constanţa a organizat TÂRGUL LOCURILOR DE MUNCA, în data de 24 

aprilie 2015, ora 10.00, la Universitatea “Spiru Haret” din Constanţa. Targul locurilor de munca a fost 

organizat în cadrul proiectului AVATAR – Actiuni cu Valoare Adaugată pentru Ţară prin Antreprenoriat și 
Recalificare, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007 – 2013, “Investeste în Oameni!” și a avut ca scop integrarea pe piaţa muncii a 

persoanelor din grupul-ţintă care au absolvit cursurile de formare profesională. 

 

16. ”PRO F.A.M.- Reintegrarea pe piaţa muncii a mamelor copiilor cu dizabilităţi din regiunile București 

Ilfov, Centru și Sud-Est prin dezvoltarea sistemului de competenţe și aptitudini antreprenoriale si prin 

obţinerea de noi calificări solicitate pe piaţa muncii” 

 

În cadrul proiectului ProFAM, în perioada de raportare a avut loc un eveniment în cadrul campaniei 

“Promovarea poveștilor de succes ale femeilor de afaceri” în Buzău, în data de 19.05.2015 

În cadrul Activităţii 5 - Furnizarea serviciilor de formare profesionala, în vederea calificării/ recalificării 

persoanelor din grupul ţintă în cadrul meseriilor de Cofetar, Manichiurist-pedichiurist, Patiser, respectiv 

Florar decorator, au fost lansate următoarele cursuri: 

- 3 grupe Cofetar: 2 în București, 1 în Constanţa; 

- 4 grupe Manichiurist-pedichiurist în Constanţa, Galaţi, Brăila și Focșani; 

- 5 grupe Patiser: 2 în Galati, Buzău, Focșani, Târgu Mureș; 

- 4 grupe Florar-decorator în Buzău, Târgu Mureș, Brăila, Târnăveni. 

 

În cadrul Activităţii 6 - Organizarea sesiunilor de formare destinate mamelor copiilor cu dizabilitati 

interesate de initierea și dezvoltarea unei activitati independente/ afaceri din regiunile Bucuresti Ilfov, Centru si 

Sud Est, în perioada de raportare au fost lansate 8 cursuri de iniţiere în Competenţe Antreprenoriale, după cum 

urmează: 4 grupe în București, 1 grupă în Galaţi, 1 grupă în Târgu Mureș, 1 grupă în Buzău, 1 grupă în Brașov. 

 

9. ”MASPRACT - Masteranzi practicieni – investiţie în viitorii manageri” 

În cadrul proiectului ”Masteranzi practicieni – investiţie în viitorii manageri – MASPRACT” a fost elaborată 

raportarea tehnico-financiară nr. 6 (luna mai 2015). 

 

10. ”PRACTOR - "Practica economică și managerială în organizaţii romanești" 

În cadrul proiectului ”Practica economica si manageriala în organizatii romanesti – PRACTOR” a fost 

elaborată raportarea tehnico-financiară nr. 4 (iunie 2015). 

 

În perioada 13-17.04.2015 a avut loc în Italia, în Jesolo (lângă Veneţia), un târg internaţional al 

întreprinderilor simulate, la care au participat Antonescu Ioana, Nicolescu Ovidiu, Pufulete Dragoș 

(CNIPMMR), precum și 9 studenţi din cadrul Academiei de Studii Economice din București, Universităţii 

”Dunărea de Jos” din Galaţi și Universităţii ”Lucian Blaga” din Sibiu (câte 3 studenţi din partea fiecărei 

universităţi). Participarea la târg constituie o activitate în cadrul proiectului Simpract. 

În perioada 20-23.05.2015 a avut loc în Spania, la Sevilla, cea de patra întâlnire transnaţională din 

cadrul proiectului E-emporio. La această întâlnire au participat Bâra Oana și Tapai Alina din partea 

CNIPMMR. 
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5. REALIZAREA  DE  CONFERINŢE  DE  PRESĂ  ŞI  COMUNICATE  DE  PRESĂ 
 

 Comunicat de presă 6.04.2014:  Propunerile CNIPMMR privind îmbunătăţirea activităţilor de control 

fiscal si de eliminare a practicilor exagerate asupra IMM-urilor 

 

  Conferinţă de presă din data de 6.05.2015 (Loc de desfăşurare sediul CNIPMMR). Temele abordate în 

cadrul conferinţei de presă au fost următoarele: 

 

1. Aderarea la CNIPMMR a Patronatului Român al Industriei de Vending  

2. În cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului se sabotează exportul României  

3. Propunerile CNIPMMR de îmbunătăţire a proiectelor de Cod fiscal şi Cod de procedură fiscală 

4. Discriminări flagrante în procedurile şi practica de executare silită a creanţelor de la autorităţile publice şi 

de la societăţile private 

5. Concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului  „Biz Up – dezvoltarea mediului de afaceri prin 

invesţii şi formare antreprenorială” 

6. Adoptarea legii business angels oferă noi oportunităţi pentru dezvoltarea IMM-urilor 

7. Diverse  

 

  Comunicat de presa cu prilejul organizării conferinţei de presă din data de 6.05.2015. 

 

 Comunicat de presă cu ocazia evenimentului Ziua Întreprinzătorilor şi Forumul IMM-urilor. 

 

 Conferinţă de presă din data de 18.06.2015 (Loc de desfăşurare sediul CNIPMMR). Temele abordate în 

cadrul conferinţei de presă au fost următoarele: 

 

1. Evaluarea situaţiei de ansamblu a IMM-urilor din România în semestrul II al anului 2014 

2. Contribuţia IMM-urilor în ocuparea forţei de muncă- proiect de recomandare al “Organizaţiei 

Internaţionale a Muncii” 2015 

3. Informaţii privind lansarea lucrării “Carta Alba A IMM-URILOR”, ediţia 2015 

4. Propunerile CNIPMMR de îmbunătăţire a proiectului privind Amnistia Fiscală 

5. Diverse 

- 12 măsuri de creştere a accesului IMM-urilor la finanţare- Rezoluţia celei de-a XXIII a ediţii a Zilei 

Întreprinzătorilor din România 

 

 Comunicat de presa cu prilejul organizării conferinţei de presă din data de 18.06.2015. 

 

 

Aparitii 31 Martie- 27 Iunie 2015 
 

 

Ziar / Televiziune / Radio 

Informatii despre  

CNIPMMR 

Ziare   

Adevarul 2 

Antena1-brasov.ro 1 

Amos News 1 

Actualitati-arad.ro 1 

Astazi.ro 2 

Avocatnet.ro 1 

Amos 1 
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Argumentpress.ro 1 

Atitudinea.ro 1 

B1.ro 2 

BankingNews 1 

Business-adviser.ro 1 

Business-point.ro 1 

Business-review.ro 1 

Bizbrasov.ro 1 

Buzznews.ro 1 

Bizlawyer.ro 2 

Bhq.ro 1 

Bzb.ro 1 

Centrul de presa.ro  2 

Capital 4 

Cariereonline.ro 1 

Codfiscal.net 1 

Comunicatemedia.ro 3 

Comunicatedepresa.ro 3 

Contabil.manager.ro 1 

Comunic.ro 1 

Conso.ro 1 

Cugetliber.ro 1 

Covasnamedia.ro 1 

Comisarul.ro 1 

Curier.ro 1 

Curierul National 5 

Digi24.ro 5 

Dailybusiness.ro 4 

Dcnews.ro 1 

Doingbusiness.ro 1 

Economica.net 1 

Ecomunicate.ro 1 

Evenimentul Zilei 2 

Economistul 4 

Finantare.ro 4 

Financiarul.ro 1 

Evz.ro 1 

Enational.ro 1 

Fiscalitate.ro 1 

Gandul 1 

Hotnews 1 

Infoziare.ro 1 

Intreprinzatori.ro 1 

Iqool.ro 1 

Livepr.ro 3 

Livearad.ro 1 
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Liberinteleorman.ro 1 

Legalmagazin.ro 1 

Mediarelease.ro 1 

Managerexpress.ro 1 

Maramuresbusinessclub.ro 1 

N24 plus 2 

Onlinereport.ro 1 

Privesc.eu 1 

Psc.ro 1 

Presagalati.ro 1 

Pescurt.ro 1 

Plandeafacere.ro 1 

Paginadebanci.ro 1 

Romaniatv.net 1 

Realitateabucuresti.ro 1 

Romaniatv.net 2 

Reporter Economic 1 

Reportervirtual.ro 1 

Realitateamedia.ro 1 

Radioconstanta.ro 1 

Reportermedia.ro 1 

Romaniajournal.ro 1 

Stirilepescurt.ro 1 

Stiri-actuale.ro 1 

Specialarad.ro 1 

Startupspirit.ro 1 

Smart News 1 

Tvr 1 1 

Tribuna Economica 1 

Transporter.ro 1 

Total-media-news.Ro 1 

Telegrafonline.ro 1 

Tribuna.ro 1 

University-directory.eu 1 

Viata-libera.ro 1 

Zf.ro 6 

Ziar.com 1 

Ziare.com 2 

Ziarelive.ro 2 

Ziarulevenimentul.ro 1 

Ziare-pe-net.ro 1 

Ziaruldeiasi.ro 1 

Ziuacargo.ro 1 

Ziuadevest.ro 1 

Ziarulprahova.ro 1 

Zilnic.info 1 
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Ziarulfaclia.ro 1 

Ziarulmara.ro 1 

Wall Street 1 

7est.ro 1 

Subtotal - ziare 144 

Aparitii locale   

Aradon.ro(Arad) 4 

Glsa.ro(Arad) 1 

Vestic.ro(Arad) 1 

Newsar.ro(Arad) 1 

Aradreporter.ro(Arad) 3 

Livearad.ro(Arad) 3 

Arq.ro(Arad) 3 

Actualitati-arad.ro(Arad) 4 

Nyugatijelen.com(Arad) 2 

Aradihirek.ro (Arad) 1 

Accent media 1 

Vestic.ro(Arad) 3 

Arad24.net(Arad) 2 

Servus Hunedoara (Arad) 1 

Subtotal - ziare locale 30 

Agentii de presa   

Mediafax 2 

Agerpres 4 

Agentia de presa Contact 2 

Daily News 4 

Subtotal - agentii presa 12 

Televiziuni   

Antena 1 (Constanta) 2 

Digi24 (Cluj) 1 

Digi24 (Constanta) 1 

Digi24 Galaţi 1 

Digi TV (Cluj) 1 

Digi24 (Craiova) 1 

Intermedia TV (Suceava) 1 

Litoral TV ( Constanta) 2 

Romania TV (Constanta) 1 

TVR (Iasi) 1 

Zf(PTIR) 1 

Subtotal - tv 13 

Aparitii radio   

Radio Constanta (Constanta) 1 

Radio Antena Satelor  1 

Radio Romania International 1 

National FM 1 
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Subtotal  - radio 4 

Total general 173 

 
 

 
 
 
 

6. DERULAREA  ACTIVITĂŢI  PORTALULUI  DE  SOLUTII  ŞI  SERVICII  

IMMROMANIA.RO  
 
În intervalul 31 martie – 23 iunie 2015, în cadrul portalului IMMromania au fost postate un număr de 123 

noutăţi de interes pentru mediul de afaceri din România, ce au vizat domeniile economic, juridic, social și 

politic. Aceste știri au generat un trafic de 40.453 afișări si 20.026 vizitatori  în perioada raportată. 

În intervalul mai sus menţionat au fost transmise cu succes 12 newslettere de informare a membrilor 

IMMromania și au fost promovate atât în Newsletter cât și în calendarul de evenimente un număr de 12 

evenimente și seminarii de interes pentru mediul de afaceri: 

Newslettere 

 

Nr. 

Crt. 

Data Nume Newsletter 
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1 02.04.2015 

 

1.000 de noi intreprinzatori debutanti în luna martie 2015 

2 09.04.2015 

 

TVA va fi redusa la 9%, din luna iunie, pentru toate produsele agro-alimentare 

3 16.04.2015 Catalogul surselor de finantare pentru luna aprilie 2015 

4 23.04.2015 15 milioane de lei pentru sprijinirea IMM-urilor 

5 30.04.2015 Fonduri alocate temporar pentru programe finantate din fonduri structurale 

6 07.05.2015 Discriminari flagrante în procedurile si practicile de executare silita a creantelor 

de la autoritatile publice si de la societatile private 

7 14.05.2015 Surse de finantare pentru luna mai 2015 

8 21.05.2015 Esti din mediul rural si cauti un loc de munca? 

9 28.05.2015 9,5 miliarde de euro pentru Romania rurala 

10 04.06.2015 15 milioane de lei pentru sprijinirea IMM-urilor 

11 11.06.2015 Surse de finantare pentru luna iunie 2015 

12 18.06.2015 12 masuri pentru cresterea accesului IMM-rilor la finantare 

 

 

Evenimente 

 

12. Conferinta "Codul Insolventei" 

13. SOURCING TAIWAN 2015 

14. AVATAR - Bursa locurilor de munca în regiunea Sud-Est 

15. Service Industry Event TAIWAN 2015 

16. Conferinta de promovare si informare în cadrul proiectului STEP2SUCCESS, din Bucuresti 

17. Conferinta nationala de CYBERSECURITY 

18. Forumul National al IMM-urilor si Ziua Intreprinzatorilor 

19. Solutii de business si povesti de succes pentru antreprenori si IMM-uri - la SMEs How To 2015 

20. Computex Taipei 

21. Directiile si planurile de dezvoltare precum si identificarea oportunitatilor de afaceri si investitii în judetul 

Brasov 

22. Conferinta de promovare si informare în cadrul proiectului STEP2SUCCESS, din Ploiesti 

23. Ziarul BURSA organizeaza a VII-a editie a Conferintei "Fondurile Europene - Eficientizarea absorbtiei, 

solutie pentru cresterea economica" 

 

De asemenea, au fost efectuate 4 sondaje în rândul membrilor portalului IMMromania. 

 

Trafic general 

În intervalul raportat s-a înregistrat un număr de 20.026 vizite și 40.453 afișări.  

Afișări pe lună 

În perioada 31 martie – 23 iunie 2015 traficul portalului immromania.ro a inregistrat urmatoarele date: 
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7. DEPLASĂRILE  EXTERNE   ÎN  PERIOADA 31 MARTIE- 27 IUNIE 2015   
 

Nr. 

Crt 
Denumirea actiunii Organizator 

Persoana care s-a 

deplasat 

Perioada/ 

Locul 

Cine 

finanţează 

deplasarea 

 

Observaţii 

1. Şedinţă Extraordinară Gr. I CESE Ana Bontea 
14.04.2015 

Bruxelles 
CESE 

 

2. Sesiune plenară CESE Ana Bontea 
22-23. 04.2015 

Bruxelles 
CESE 

 

3. 

European Conference 

on Occupation Safety 

and Health 

Preşedenţia 

Letoniei 
Ovidiu Nicolescu 

27-28.04.2015 

Riga 

Preşedenţia 

Letoniei 
 

4. 

Şedinţa Categoriei 

IMM, Artizamat şi 

Profesii Liberale 

CESE Ana Bontea 
30.04.2015 

Bruxelles 
CESE 

 

 

5. 
Secţiunea ECO CESE Ana Bontea 

6.05.2015 

Bruxelles 
CESE 

 

6. Secţiunea SOC CESE Ana Bontea 
7.05.2015 

Bruxelles 
CESE 

 

7. Şedinţă Extraordinară Gr. I CESE Ana Bontea 
20-21.05.2015 

Bruxelles 
CESE 

 

8. Sesiune plenară CESE Ana Bontea 
27-28. 05.2015 

Bruxelles 
CESE 

 

9. Sesiune ILO       ILO Ovidiu Nicolescu 
8-16.06.2015 

Geneva 
ILO 
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10. Secţiunea SOC CESE Ana Bontea 
17.06.2015 

Bruxelles 
CESE 

 

11. Secţiunea ECO CESE Ana Bontea 
18.06.2015 

Bruxelles 
CESE 

 

12. Observatorul Pieţei Muncii CESE Ana Bontea 
25.06.2015 

Bruxelles 
CESE 

 

 

 
 

8. REUNIUNILE  ORGANISMELOR  DE  CONDUCERE  ALE  CNIPMMR 
 

CONSILIU PERMANENT,  
Joi, 30 Aprilie 2015,  ora  10.30 

-  Bucureşti,  sediul CNIPMMR– 

ORDINEA  DE  ZI 

   Intonarea  IMNULUI  IMM-urilor 

 

 INVITAT SPECIAL: -  dna. Rovana Plumb, Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice. 

 

1. Decizii  ale  şedinţei comune de Colegiu Naţional şi Consiliu Permanent din data de 31  Martie 

2015 
Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu 

 

2. INFORMARE – Acţiuni  derulate  de  conducerea  CNIPMMR şi membrii săi  în  perioada 31 

martie – 28 Aprilie 2015 
Prezintă: Dna. Director Executiv Victoria Guţă 

 

3. Informare privind stadiul pregătirii şi realizării noului instrument intreprenorial – indicele de 

încredere al IMM-urilor 

Prezintă: prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu, preşedinte 

 

4. Informare privind stadiul de colectare a chestionarelor completate pentru realizarea lucrării “Carta 

Albă a IMM din România, 2015” 

Prezintă: Dna. Director executiv Victoria Guţă 

 

5. Informare privind “Ziua Întreprinzătorilor din România – 2015” din 22 mai 2015, Braşov 

Prezintă: Dna. Denisa Vasilescu şi Dna. Director executiv Victoria Guţă 

 

6. Stadiul derulării contractului cu co-organizatorii “Oameni şi companii” pentru realizarea 

evenimentului “Top 2014” 

Prezintă: Dna. Director executiv Victoria Guţă 

 

7. Informare asupra activităţii din cadrul Comisiilor de Dialog Social 

Prezintă: Membrii Consiliului Permanent 

 

8. Intervenţii privind propuneri concrete pentru crearea de Federaţii Patronale Sectoriale 
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Prezintă: Preşedinţii de FRIMM-uri 

 

9. Situaţia federaţiilor membre ale CNIPMMR 

Prezintă: Dna. Director Dep. Comunicare şi Structuri teritoriale Oana Ghiţulescu 

 

10. Informare privind situaţia proiectelor noi şi stadiul celor derulate în teritoriu 

Prezintă: Membrii Consiliului Permanent 

 

11. Sinteza actelor normative publicate în Monitorul Oficial  în ultima perioadă 

Prezintă: Dra. Director Dep. Juridic şi Dialog Social Ana Bontea 

 

12. Diverse  
- Propunere de colaborare cu CNIPMMR a Patronatului Român din Cercetare şi Proiectare 

- Propunere de aderare la CNIPMMR a Patronatului Român al Industriei de Vending  

 
 

CONSILIU PERMANENT 
 

Sâmbă tă ,  23 Mai 2015,  ora  9:15 

-  Poiana Braşov, Hotel Piatra Mare– 

ORDINEA  DE  ZI 

   Intonarea  IMNULUI  IMM-urilor 

 

1. Decizii  ale  şedinţei de  Consiliu Permanent din data de 30 Aprilie 2015 

Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu 

 

2. INFORMARE – Acţiuni  derulate  de  conducerea  CNIPMMR şi membrii săi  în  perioada 1 Mai 

– 21 Mai 2015 
Prezintă: Dna. Director Executiv Victoria Guţă 

 

3. Informare privind stadiul realizării lucrării “Carta Albă a IMM din România, 2015” 

Prezintă: Dna. Director executiv Victoria Guţă 

 

4. Informare privind demersurile legislative ale CNIPMMR ce vizează îmbunătăţirea Codului Fiscal 

Prezintă: Dra. Director Dep. Juridic şi Dialog Social Ana Bontea 

 

5. Informare privind demersurile legislative ale CNIPMMR ce vizează îmbunătăţirea Codului de 

procedură fiscală 
Prezintă: Dra. Director Dep. Juridic şi Dialog Social Ana Bontea 

 

6. Propunerile membrilor CNIPMMR privind studii de caz şi/sau probleme esenţiale cu care se 

confruntă mediul de afaceri pentru abordarea acestora în cadrul conferinţelor de presă ale Consiliului 

Prezintă: Membrii Consiliului Permanent 

 

7. Stadiul derulării contractului cu co-organizatorii “Oameni şi companii” pentru realizarea 

evenimentului “Top 2014” 

Prezintă: Dna. Director executiv Victoria Guţă 
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8. Informare asupra activităţii din cadrul Comisiilor de Dialog Social 

Prezintă: Membrii Consiliului Permanent 

 

9. Informare privind situaţia proiectelor noi şi stadiul celor derulate în teritoriu 

Prezintă: Membrii Consiliului Permanent 

 

10. Stabilirea unor tematici de interes pentru mediul intreprenorial ce vor fi abordate în revista de 

specialitate “ECONOMISTUL” şi modalităţi concrete de realizare. 

Prezintă: Membrii CP 

 

11. Stadiul reactualizării adeziunilor federaţiilor şi patronatelor membre ale CNIPMMR 

Prezintă: Dra. Consilier Dep. Comunicare şi Structuri teritoriale Sîrbu Iulia, Dra. Director Dep. Juridic şi 

Dialog Social Ana Bontea 

 

12. Sinteza actelor normative publicate în Monitorul Oficial  în ultima perioadă 

Prezintă: Dra. Director Dep. Juridic şi Dialog Social Ana Bontea 

 

13. Diverse 

 

COLEGIU  NATIONAL 
 

Sâmbă tă ,  27 Iunie 2015,  ora  10:00 
 

-  Brăila–  

ORDINEA  DE  ZI 
 

   Intonarea  IMNULUI  IMM-urilor 

 

INVITAŢI SPECIALI:   

- Dna. Carmen Rada, Preşedinte  Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici 

şi Mijlocii 

- Dl. Mihai Tudose, Ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului 

 

5. Decizii  ale  şedinţei de Consiliu Permanent din data de 23 Mai 2015 

Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu  

 

6. INFORMARE – Acţiuni  derulate  de  conducerea  CNIPMMR şi membrii săi  în  perioada 25Mai  

– 25 Iunie 2015 
Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu 

 

7. Stadiul derulării contractului cu co-organizatorii “Oameni şi companii” pentru realizarea 

evenimentului “Top 2014” 

Prezintă: Dna. Director executiv Victoria Guţă 

 

8. Informare privind stadiul pregătirii şi realizării noului instrument intreprenorial – Indicele de 

încredere al IMM-urilor 
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Prezintă: prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu, preşedinte 

 

9. Program de pregătire a Convenţiei Naţionale din 2016 

Prezintă: prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu, preşedinte 

 

10. Situaţia mişcării patronale din România 

Prezintă: prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu, preşedinte 

 

11. Informare privind situaţia proiectelor noi şi stadiul celor derulate în teritoriu 

Prezintă: Membrii Colegiului Naţional 

  
12. Informare privind stadiul realizării lucrării “Carta Albă a IMM din România, 2015” 

Prezintă: Dna. Director executiv Victoria Guţă 

 

13. Stadiul reactualizării adeziunilor federaţiilor şi patronatelor membre ale CNIPMMR 

Prezintă: Dra. Director Dep. Juridic şi Dialog Social Ana Bontea şi Dra. Consilier Dep. Comunicare şi 

Structuri teritoriale Sîrbu Iulia 

 

14.  Aprobarea noului Cod Fiscal şi Cod de procedură Fiscală 

Prezintă: Dra. Director Dep. Juridic şi Dialog Social Ana Bontea 

 

15.  Aspecte deosebite şi bune practici în domeniul dialogului social din Norvegia, care pot fi 

valorificate cu succes în România 

Prezintă: Dra. Director Dep. Juridic şi Dialog Social Ana Bontea   

 

16. Sinteza actelor normative publicate în Monitorul Oficial  în ultima perioadă 

Prezintă: Dra. Director Dep. Juridic şi Dialog Social Ana Bontea   

 

17. Diverse  
 

 
 

A.2. EFECTUAREA DE STUDII ŞI ANALIZE ALE MEDIULUI DE 

AFACERI  
 
 
 

 Carta Albă a IMM-urilor 
Editia din anul 2015 a Cartei Albe a IMM-urilor cuprinde cel de-al treisprezecelea raport anual de 

cercetare realizat consecutiv de catre Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din 

România, în colaborare cu Ministrul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri. În 

realizarea lucrarii din acest an s-au avut în vedere, pe lânga problematica specifica IMM-urilor si contextului 

economico-social national, si prevederile Strategiei UE 2020, Programul UE de finantare 2014-2020 si a Small 

Business Act, principalele documente strategice ale UE care marcheaza major evolutia IMM-urilor din Europa si 

implicit din România. Spre deosebire de anii precedenti, actualul raport de cercetare se rezuma numai la analiza 

IMM-urilor pe baza intervievarii în primavara 

anului 2015, a întreprinzatorilor si managerilor din IMM-uri - 1375 - renuntând la analizele pe baza de 

bilanturi, datorita neobtinerii acestora în timp util, de la Ministerul Finantelor Publice. 

 Cei aproximativ 38 de studenţi ai Academiei de Studii Economice au colecatat chestionare de la un număr 

de 1500 de întreprinzători, fiind validate pentru analiză 1375.  

Lucrarea va fi lansata pe data de 30 Iunie 2015, lansare la care Dl. Victor Ponta, Prim-ministrul României 

şi-a manifestat interesul de a participa. 
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 Indicele de Încredere al IMM-urilor 
CNIPMMR a lansat un nou instrument de evaluare a situaţiei IMM-urilor din România după modelul altor 

state (China, S.U.A., etc.) - Indicele lunar de încredere al IMM-urilor pentru România. Acest instrument va 

sintetiza informaţii referitoare la mediul de afaceri, la fiscalitate, la situaţia privind creditele curente ale 

societăţilor comerciale precum şi evoluţia estimată pe următoarele 3 luni şi va fi utilizat pentru a determina 

factorii de decizie naţionali să acţioneze pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri. Acest instrument este: 

A. INSTRUMENT DE EVALUARE  

B. INSTRUMENT DE ALERTĂ  

C. INSTRUMENT DE PREVIZIUNE PE TERMEN SCURT 

 

 Sondaj Asupra Impozitului forfetar 

 
SONDAJ REFERITOR LA IMPOZITUL FORFETAR 

 

1. Forma de organizare:      

a. Microîntreprindere (0 - 9 salariati)      

b. Întreprindere mica (10 - 49 salariati)      

c. Întreprindere mijlocie (50 - 250 salariati)      

d. Întreprindere mare (peste 250 salariati)      

      

2. Consideraţi oportună şi necesară reglementarea impozitului forfetar? 

a. Da 

b. Nu 

 

3. Ce scop prioritar consideraţi că ar trebui avut în vedere în reglementarea impozitului forfetar?  

a. Diminuarea evaziunii fiscale in domeniile economice selectate 

b. Reducerea cheltuielilor generale ale contribuabililor carora li se va aplica acest mod de impozitare 

c. Reducerea costurilor de administrare la nivelul institutiilor statului 

 

4. Ce principii ar trebui urmărite în reglementarea impozitului forfetar? 

a. Aplicarea doar asupra unor domenii de activitate economica 

b. Aplicarea pentru o anumita perioada de timp 

c. Neaplicarea lui pentru contribuabilii inregistrati ca platitori de TVA si/ sau accize 

 

5. Cum consideraţi că ar trebui aplicat impozitul forfetar?  

a. Obligatorie 

b. Optionala 

 

6. Cum considerati, in cazul aplicarii impozitului forfetar, ca ar trebui sa fie valoarea acestuia : 

a. mai mica decat impozitul pe venit 3% 

b. mai mare decat impozitul pe venit 3% dar mai mica decat impozitul pe profit 16% 

c. independent de aceste doua taxari 

7. In ce domenii considerati ca ar trebui sa se aplice impozitul forfetar ? 

a. Pensiuni 

b. Hoteluri 

c. Baruri 

d. Restaurante 

e. Spalatorii auto 

f. Saloane de infrumusetare 

g. Ateliere de croitorie 
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h. Ateliere de imbracaminte 

i. Altele, specificati care 

 

8. Ce criterii ar trebui avute în vedere în stabilirea impozitului forfetar?  

a. Activitatile pe care le desfasoara efectiv intreprinzatorii 

b. Indicele de sezonalitate 

c. Vadul comercial 

d. Amplasarea afacerii 

e. Numarul de salariati 

f. Obiectul principal de activitate 

g. Obiectul principal si secundar de activitate 

 

9. Ce metodă ar trebui avută în vedere în stabilirea impozitului forfetar? 

a. Suma fixa 

b. Stabilirea unui prag minim la care sa se adauge un procent in functie de categoria si criteriile pe baza caruia se 

aplica 

 

• Evaluarea situaţiei de ansamblu a IMM-urilor din România în sem II 2014 

Pentru prima dată, comparativ cu semestrul II al anului 2013, semestrul II al anului 2014 indică o evoluţie 

satisfăcătoare a mediului de afaceri şi a sectorului de IMM-uri, cu un punctaj de 26,83 de puncte, mai mare cu 

15,83 de puncte faţă de semestrul I al anului 2014. Evaluarea semestrială a situaţiei de ansamblu a IMM-urilor se 

bazează pe determinarea INDICELUI INTREPRENORIAL - calculat ca medie ponderată între: 

- INDICELE MEDIULUI DE AFACERI: se bazează pe evaluarea unui set de 13 indicatori statistici şi se 

obţine prin însumarea scorurilor corespunzătoare fiecărui indicator; valoarea maximă a acestui indice este de 100 

de puncte, valoarea obţinută a fost de 47 puncte, ceea ce reflectă o evoluţie de ansamblu satisfăcătoare a mediului 

de afaceri şi o creştere substanţială faţă de primul semestru al anului 2014.  

- INDICELE EVOLUŢIEI IMM-URILOR: se obţine prin însumarea scorurilor corespunzătoare fiecărui 

indicator; acesta a înregistrat valoarea de 13 puncte, ceea ce reflectă o evoluţie de ansamblu nesatisfăcătoare a 

sectorului de IMM-uri însă crescută faţă de valoarea de -2 puncte înregistrată în primul semestru. 

- INDICELE CARE REFLECTĂ APRECIEREA  ÎNTREPRINZĂTORILOR care dintr-un total de 100 de 

puncte a înregistrat doar 15.3 puncte. 
 

 

 

A.3. ACŢIUNI ALE REPREZENTANŢILOR CNIPMMR PE PLAN 

INTERNAŢIONAL  
 

 PARTICIPAREA LA DIALOGUL SOCIAL EUROPEAN – CESE 
 

În perioada 31 martie 2015 – 27 iunie 2015, CNIPMMR, prin Ana Bontea, Director Departament Juridic şi 

Dialog Social,  a participat la dialogul social la nivel european, prin reprezentarea la 9 şedinţe CESE: 

 2 sedinţe ale Plenului Consiliului Economic şi Social European 

 4 sedinte ale secţiunilor CESE: 
 2 şedinţe ale secţiunii ECO (Uniune Economică şi Monetară, Coeziune Socială);  

 2 şedinţe ale secţiunii SOC (Angajarea de forţă de muncă, Afaceri sociale şi Cetăţenie);  

 2 Şedinţe extraoedinare a Grupului I 

 O şedinţă a Observatorului pieţei forţei de muncă.  
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În cadrul Secţiunii pentru uniunea economică şi monetară şi coeziune economică şi social a 

Comitetului Economic şi Social European din data de 18.06.2015 a fost adoptat Raportul de informare 

privind accesul la finanţare al IMM-urilor şi al întreprinderilor cu capitalizare medie în perioada 2014-

2020: oportunităţi şi provocări.  

Concluziile şi recomandările Raportului de informare sunt prezentate în Anexa nr. 4  

 

Ordinea de zi a sedintelor CESE organizate în această perioadă la care a participat reprezentantul CNIPMMR 

este cuprinsă in Anexa nr. 3 la informare, care face parte integrantă din aceasta. 

 

 

 PARTICIPAREA LA ALTE ACŢIUNI 

 
 Membrii CNIPMMR în dialog cu Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice 
In data de 30 Aprilie 2015, a avut loc sedinta lunara a Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si 

Mijlocii din Romania la care invitat special a fost Dna. Rovana Plumb, Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 In cadru intalnirii Doamna Ministru Rovana Plumb şi-a exprimat disponibilitatea de colaborare cu CNIPMMR 

si a prezentat principalele obiective ale Ministerului pentru perioada urmatoare. Printre aceste obiective au fost 

amintie: Planul de implementare a Garanţiei pentru tineret 2014-2015, Programul Operaţional Capital Uman 

2014-2015, proiectele aflate în implementare la nivelul ANOFM în vederea facilitării punerii în aplicare a 

garanţiei pentru tineret, necesitatea anticiparii nevoilor de formare profesională pe piaţa muncii din România în 

perspectiva anului 2020.  

 Membrii CNIPMMR au avut interventii referitoare la:  

- întreprenoriatul în rândul tinerilor, propunând impozitarea zero pe o perioadă de doi ani, cu obligaţia de 

angajare a minim două persone, 

- necesitatea reglementarii muncii fragmentate  

- eliminarea birocratiei 

- dezvoltarea unui numar mai mare de proiecte comune de catre sindicatele, patronatele şi Ministrul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- impozitarea profitului reinvestit pentru agenţii economici care construiesc cămine pentru angajaţii care au un 

contract de muncă temporar/sezonier şi al căror domiciliu este în altă localitate decât localitatea de reşedinţă a 

firmei la care au fost angajaţi,  

- necesitatea adoptarii legii privind economia sociala 

- schema de garanţii şi legea privind voucherele 

 

 
 CONFERINŢA ORGANIZATĂ DE PRESEDENŢIA LETONIEI PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI 

SECURITATEA ÎN MUNCĂ 
In perioada 27- 28 Aprilie 2015 a avut loc la Riga, Conferinta organizata de presedentia Letoniei privind 

sanatatea si securitatea in munca.  

Cu prilejul “Zilei mondiale pentru sănătate și securitate la locul de muncă”, Agenția Europeană pentru Sănătate 

și Securitate în Muncă (EU-OSHA) a susţinut in cadrul conferintei si  ceremonia pentru decernarea Premiilor 

pentru bune practici pentru locuri de muncă sănătoase. Premiile au demonstrat beneficiile adoptării bunelor 

practici de securitate și sănătate la locul de muncă și evidențiază exemple demne de urmat de management activ al 

stresului și al riscurilor psihosociale la locul de muncă. 

 Directorul EU-OSHA, Christa Sedlatschek, a subliniat importanța abordării stresului la locul de 

muncă: „Factorii psihosociali de risc sunt adesea percepuți ca fiind mai dificil de gestionat decât alte probleme, 

însă aceste riscuri pot fi tratate folosind aceleași principii ca și orice alt aspect de securitate și sănătate la locul 

de muncă, iar acesta este scopul urmărit prin acordarea Premiilor pentru bune practici pentru locuri de muncă 

sănătoase. De exemplu, programul multilateral “Viața în echilibru (Life in Balance)”al societății Siemens a 

îmbunătățit mediul de lucru psihosocial al companiei din Belgia, iar Hotel Colón din Spania, a implementat, cu 
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doar 78 de angajați, o procedură participativă de prevenire a riscurilor psihosociale, îmbunătățind atât 

organizarea muncii, cât și bunăstarea angajaților.” 

Reprezentanți ai organizațiilor câștigătoare, cum ar fi Daimler (Germania), Schuberg Philis (Țările de Jos) și 

Zavarovalnica Triglav (Slovenia), și-au împărtășit experiențele cu privire la gestionarea cu succes a stresului și a 

riscurilor psihosociale la locul de muncă. 

EU-OSHA a concluzionat că una din cinci unități europene care se confruntă cu clienții dificili sau cu 

presiunea timpului, a indicat faptul că nu dispune de informațiile sau instrumentele necesare pentru a face față 

acestor riscuri. De asemenea, sondajul a constatat ca doar aproximativ o treime din unități au implementat un plan 

de acțiune pentru a preveni stresul la locul de muncă. Premiile pentru bune practici ar trebui să ajute la a evidenția 

faţă de terţi că riscurile psihosociale la locul de muncă pot fi prevenite. 

Toate exemplele premiate și apreciate au fost prezentate în Broșura privind Premiile pentru bune practici. 

Din partea CNIPMMR a participat Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu, presedinte, care a avut o interventie in 

plen in prima zi referitoare la bunele practici prezentate, subliniind necesitatea ca acestea sa vizeze si IMM-urile 

nu doar firmele de dimensiuni mari.  

 
 
 CONFERINŢA ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII - ILO FOCALIZATĂ PE IMM-

URI 

 

În perioada 1-13 iunie 2015 s-a derulat la Geneva cea de-a 104-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii 

– ILO. Subiectul central asupra căruia s-au axat cele mai numeroase analize şi dezbateri a fost ”IMM-urile şi 

crearea de locuri de muncă decente şi productive”. 

Prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu, preşedinte CNIPMMR a avut trei intervenţii pe parcursul discuţiilor derulate în 

prima săptămână. Celelalte subiecte abordate în cadrul conferinţei au fost ”Facilitarea tranziţiei de la economia 

informală la economia formală” şi ”Protecţia socială”. 

Din delegaţia patronală a României la conferinţă  - la care au fost reprezentate peste 150 de ţări – au mai făcut 

parte dl.Florian Costache, preşedinte al Consiliului Economic şi Social, dl.Cătălin Albu din partea Patronatului 

Naţional Român şi d-na Silvia Vlăsceanu din partea Confederaţiei Patronale Concordia. 

 

 

 

 

B. ALTE ACTIUNI ŞI EVENIMENTE SEMNIFICATIVE din perioada 31 

Martie- 27 Iunie 2015    
 

 

 

 

1. ACTIVITATEA  COLEGIULUI  DE  EXCELENŢĂ  ÎN  AFACERI  (C.E.A.) 
 

În data de 31 Martie 2015 a avut loc la Restauratul Elisabeta din Bucureşti, întâlnirea lunară a Colegiului de 

Excelenţă în Afaceri (CEA) al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România 

(CNIPMMR). La acest eveniment au fost invitaţi Dl. Ovidiu Miculescu, Preşedinte Director General al 

Societăţii Române de radiodifuziune, Dl. Serghei Mezaros, Director direcţia dialog social al Ministerului 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Dl. Joong- Keun OH, Consilier şi Charge 

d’Affaires la Ambasada Republicii Coreea de Sud, Dl. Lee Kilbeom, Director al secţiei comerciale a Ambasadei 

Republicii Coreea de Sud. 

În data de 30 Aprilie 2015, în aceeaşi locaţie a avut loc o altă întâlnire a Colegiului de Excelenţă în Afaceri 

(CEA) unde invitaţii au fost : Dl. Marius Popa, inspector în cadrul Consiliului Concurenţei, Dl. Ioan Hidegcuti, 

Preşedinte al Consilului de Supraveghere în cadrul Fondului Român de Contragarantare, Dna. Carmen Briciu, 

director al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Dna. Nicoleta Popa 

director al postului de televiziune Naţional TV. 

 

 

2. MEMBRII CNIPMMR ÎN DIALOG CU MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI 
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SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 

În data de 30 Aprilie 2015, a avut loc sedinta lunara a Consiliului National al Intreprinderilor Private 

Mici si Mijlocii din Romania la care invitat special a fost Dna. Rovana Plumb, Ministrul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

  In cadru intalnirii Doamna Ministru Rovana Plumb şi-a exprimat disponibilitatea de colaborare cu 

CNIPMMR si a prezentat principalele obiective ale Ministerului pentru perioada urmatoare. Printre aceste 

obiective au fost amintie: Planul de implementare a Garanţiei pentru tineret 2014-2015, Programul Operaţional 

Capital Uman 2014-2015, proiectele aflate în implementare la nivelul ANOFM în vederea facilitării punerii în 

aplicare a garanţiei pentru tineret, necesitatea anticiparii nevoilor de formare profesională pe piaţa muncii din 

România în perspectiva anului 2020.  

Membrii CNIPMMR au avut interventii referitoare la:  

 întreprenoriatul în rândul tinerilor, propunând impozitarea zero pe o perioadă de doi ani, cu obligaţia de 

angajare a minim două persone, 

 necesitatea reglementarii muncii fragmentate  

 eliminarea birocratiei 

 dezvoltarea unui numar mai mare de proiecte comune de catre sindicatele, patronatele şi Ministrul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

 impozitarea profitului reinvestit pentru agenţii economici care construiesc cămine pentru angajaţii care au 

un contract de muncă temporar/sezonier şi al căror domiciliu este în altă localitate decât localitatea de 

reşedinţă a firmei la care au fost angajaţi,  

 necesitatea adoptarii legii privind economia sociala 

 schema de garanţii şi legea privind voucherele 

 

3. ZIUA ÎNTREPRINZĂTORILOR ŞI FORUMUL IMM-URILOR, POIANA BRAŞOV 
 

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România în parteneriat cu Ministerul 

Energiei, IMM-urilor și Mediului de Afaceri și cu Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Brașov au 

organizat în data de 22 Mai 2015, cea de-a XXIII-a ediţie a “Forumului Național al IMM-urilor și Ziua 

Întreprinzătorilor”. 

Evenimentul a avut loc la Poiana Braşov, Hotel Piatra Mare şi a avut ca temă “Oportunităţi de finanţare 

pentru IMM-uri în perioada 2015-2020”. 

Printre invitaţii la eveniment, care au avut intervenţii s-au numărat: 

- Dl. Cătălin Beciu, Secretar de stat, Ministerul pentru Energie, IMM-uri și Mediu de Afaceri 

- Dna. Alexandra Patricia Braica, Secretar de stat Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
- Persoanelor Vârstnice, 

- Dl. Ioan Hidegcuti, Preşedinte al Consiliului de supraveghere al Fondului Român de 

- Contragarantare, 

- Dl. Florian Costache, Președinte al Consiliului Economic și Social, 

- Dna. Silvia-Claudia Călin-Mihalcea, Director general al ONRC, 

- Dl. Marian Neacsu, deputat, vicepreşedinte al Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

- privatizare 

- Dl.prof.univ.dr. Robert Aurelian Șova, Președinte CECCAR 

-      deputaţi, reprezentanţi ai autorităţilor de management, ai partenerilor şi sponsorilor evenimentului. 

Domnul Victor Ponta, Primul Ministru al României, a transmis un mesaj participantilor la eveniment subliniind 

necesitatea îmbunătăţirii accesului la finanţare a sectorului IMM. 

Cu acest prilej a avut loc lansarea Indicelui de Încredere al IMM-urilor, un nou instrument de evaluare a 

situaţiei IMM-urilor din România după modelul altor state (China, S.U.A., etc.). Este utilizabil pentru a determina 

factorii de decizie naţionali să acţioneze pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri. Prezentare instrumentului de 

evaluare a fost susţinută de prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu, preşedinte CNIPMMR şi de dl.Lucian Isar, 

preşedinte al Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Feroviare. Dl. Prof. Ovidiu Nicolescu a precizat 

faptul că acest indice este un instrument de evaluare, de alertă şi de previziune pe termen scurt care vine în 

sprijinul IMM-urilor. 
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În urma analizei eşantionului a rezultat o valoare a indicelui de încredere total de 51,5 având 3 componente: 

- indicele de performanţă: evaluări ale performanţei actuale în afaceri cu valoarea de 49,64, 

- indicele creditării: evaluări ale situaţiei privind creditele curente cu valoarea de 48,90 

- indicele privind aşteptările: evaluări ale perspectivei în afaceri cu valoarea de 56,10. 

Această analiză a fost realizată în parteneriat cu Banca Comercială Feroviară. 

Partenerii evenimentului au fost: Consiliul European pentru Întreprinderi Mici şi Întreprenoriat, Banca 

Comercială Feroviară, FNGCIMM, FRC, Libra Internet Bank, CEC Bank. 

Partenerul exclusiv al evenimentului pentru domeniul asigurărilor a fost Groupama Asigurări SA, iar sponsorii 

principali au fost Coral Impex SRL şi B.M. Carmen Iorgus. 

Evenimentul a fost sustinut de www.immromania.ro si Economistul. Partenerii media principali au fost 

National TV si N24Plus. 

Partenerii media ai evenimentului au fost următorii: Avocatnet.ro, Bursa, Businessavenue.ro, Business24.ro, 

Business-Adviser.ro, Business Point, Business-review.ro, Calendarevenimente.ro, Centruldepresa.ro, 

Comunicatedepresa.ro, Comunicatemedia.ro, Conso.ro, Curierul Naţional, Ecomunicate.ro, Efin, finantare.ro, 

Hotnews.ro, Intreprinzatori.ro, Legal magazin, livepr.ro, managemenetulproiectelor.ro, Media Bloc, Nastratin, 

plandeafacere.ro, Risco.ro, Red House, Smartfinancial.ro, superlege.ro, Spin Media, Top Business, ziare.com. 

Participanţii la cea de-a XXIIIa ediţie a evenimentului “Ziua Întreprinzătorilor” au adoptat “Rezoluţia 

Forumului Naţional”, care cuprinde principalele 12 măsuri pentru creşterea accesului IMM-urilor la finanţare.  

REZOLUŢIA CELEI DE A XXIII-A EDIŢII A ZILEI ÎNTREPRINZĂTORILOR DIN ROMÂNIA: 

12 MĂSURI PENTRU CREŞTEREA ACCESULUI IMM-RILOR LA FINANŢARE  

 Accelerarea procesului de creditare a economiei reale este o condiţie indispensabilă pentru 

relansarea procesului investiţional şi asigurarea reintrării economiei româneşti pe un nou ciclu de creştere, 

având în vedere că una dintre principalele dificultăţi ale IMM-urilor este accesul dificil la finanţare:  

 în anul 2014, 91,52% din IMM-uri s-au autofinanţat, 22,43% au obţinut credite bancare, iar 2,36% 

din întreprinderi au apelat la leasing; 

 ponderea IMM-urilor care se finanţează prin creditele bancare a scăzut de 2,27 ori (-28,62 p.p.) în 

2014 (22,43%) faţă de 2009 (51,05%); 

 ponderea IMM-urilor care se autofinanţează a crescut de 1,42 ori (+ 27,10 p.p.) în 2014 faţă de 2009 

(64,42%), înregistrîndu-se în 2014 un nivel maxim de 91,52%.  

Cu prilejul celei de a XXIII-a ediţii a Zilei Întreprinzătorilor din România şi a Forumului Oamenilor de 

Afaceri, organizat de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), 

în data de 22 mai 2015 la Poiana Braşov, întreprinzătorii prezenţi au solicitat adoptarea unui număr de 12 

măsuri urgente pentru creşterea accesului şi diversificarea surselor de finanţare, ca şi condiţii esenţiale 

pentru relansarea economiei şi a sectorului IMM-urilor: 

 

1. PUNEREA ÎN APLICARE A LEGII NR. 62/2014 DE MODIFICARE A LEGII IMM-urilor: 

o Alocarea unei cotei de cel puţin 0,4% din PIB pentru finanţarea programelor destinate IMM-

urilor;  

o Operaţionalizarea fondurilor speciale pentru IMM-uri, similare cu cele din U.E: 

- Fonduri de seed-capital pentru sprijinirea înfiinţării de noi microîntreprinderi de către tineri;  

- Fonduri de micro-granturi şi micro-credite pentru dezvoltarea meşteşugurilor şi serviciilor în 

mediul rural; 

- Fonduri cu capital de risc pentru finanţarea IMM-urilor/start-up-urilor inovative şi a proiectelor din 

industriile de vârf, alimentate cel puţin parţial din fondurile europene şi cele de la bugetul statului. 

o Publicarea în mod centralizat şi actualizare permanentă a informaţiilor privind toate programele şi 

măsurile de susţinere aplicabile IMM-urilor, inclusiv cele finanţate din fonduri structurale, pentru a asigura 

accesul facil la informaţii privind conţinutul, condiţiile, procedurile, termenele şi celelalte aspecte importante 

privind fiecare măsură în parte.  

 

2. DIVERSIFICAREA ŞI AMPLIFICAREA SERVICIILOR DE GARANTARE ŞI 

CONTRAGARANTARE: recapitalizarea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) şi a 

Fondului Român de Contragarantare (FRC), diversificarea serviciilor acestora şi valorificarea într-o măsură mai 

mare a garanţiilor acordate de aceste fonduri. 
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3. ÎMBUNĂTĂŢIREA POLITICILOR BĂNCILOR CU CAPITAL DE STAT (CEC Bank, Exim 

Bank) prin implementarea unor programe care să fie prietenoase şi stimulative pentru creditarea IMM-urilor. 

 

4. CREŞTEREA CREDITĂRII ECONOMIEI REALE ŞI RELAŢII CONSTRUCTIVE CU 

BĂNCILE 

- Credite mai accesibile pentru IMM-uri: cerinte echilibrate pentru garantiile personale şi dobânzi 

suportabile. 

- Abordare bancară şi intreprenorială echilibrată a componentelor esenţiale de natura cantitativă şi 

calitativă, cu promovarea utilizării ratingurilor calitative ca un instrument de completare a evaluarii cantitative 

standard a bonitatii IMM.  

- Creşterea transparenţei şi competiţiei în sectorul bancar, prin asigurarea publicării pe site-urile fiecarei 

banci a unor indicatori cheie la nivel individual, a grilelor de evaluare a cererilor de creditare şi a tuturor 

costurilor creditării, cu efect direct privind intensificarea concurentei, compararea ofertelor de creditare si 

reducerea costurilor de finantare a IMM-urilor. - Simplificarea sarcinii administrative: eliminarea obligatiilor 

declarative aditionale prin limitarea documentelor si informatiilor solicitate intreprinderilor de catre banca la 

cele esentiale, care fac nemijlocit obiectul evaluarii acordarii sau respingerii creditului. 

- Sprijinirea accesul la consultanţă, adaptata nevoilor specifice ale IMM-urilor şi dezvoltarea unor 

programe de "pregătire pentru investiţii" pentru IMM-uri, în stransă cooperare cu organizaţiile reprezentative ale 

acestora. 

- Dezvoltarea unui produs comparativ privind ofertele bancare, pentru informarea IMM-urilor. 

- Colaborare permanenta între organizaţiile mediului bancar şi confederaţiile patronale reprezentative. 

- Valorificarea bunelor practici existente privind soluţii specifice pentru dialogul, cooperarea şi schimbul 

de informaţii dintre creditori şi IMM-uri (similare cu cele din Italia si Belgia). 

 

5. RELANSAREA PROCESULUI INVESTIŢIONAL, prin îmbunătăţirea cadrului legal privind 

stimularea investiţiilor şi schemele de ajutor de stat, cu reducerea criteriilor de acordare pentru a le face mai 

accesibile IMM-urilor, prin  suplimentarea bugetului Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale 

în rândul tinerilor şi facilitarea accesului lor la finanţare (START). 

 

6. SUSŢINEREA CREĂRII DE LOCURI DE MUNCĂ ÎN SECTORUL PRIVAT, prin facilităţi 

fiscale şi măsuri de stimulare a ocupării şi de creştere a productivităţii muncii, dat fiind faptul că România 

înregistrează cel mai redus nivel (din 21 state analizate din UE) al ponderii salariaţilor din sectorul privat 

în total populaţie (13,76%), jumătate comparativ cu Elveţia (locul 1: 28,49%) şi cu Danemarca (locul 2: 

26,57%)4. 

 

7. ÎMBUNĂTĂŢIREA ABSORBŢIEI FONDURILOR STRUCTURALE prin respectarea strictă a 

termenelor de finanţare prevăzute în contracte, finanţarea în întregime de la bugetul statului a cheltuielilor 

efectuate, care vor fi ulterior rambursate de CE, inclusiv garantarea creditelor bancare necesare cofinanţării 

beneficiarilor proiectelor finanţate din fonduri structurale. 

 

8. ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI IMM-URILOR LA FINANŢARE, prin: 

- susţinerea înfiinţării unei bănci speciale dedicate IMM-urilor sau a programelor speciale de creditare 

a micilor întreprinzători; 

- instituirea, potrivit practicii europene, a mediatorului de credite pentru IMM-uri, la nivelul fiecărui judeţ,  

dupa model francez, care să asigure realizarea a 3 scopuri: creşterea creditării IMM-urilor, oferirea de soluţii 

întreprinderilor, în special sectorului IMM, pentru a obţine finanţări de la bănci şi sesizarea Guvernului în cazul 

apariţiei unor probleme nerezolvate majore.  

 

9. CREŞTEREA ACCESULUI IMM-IRILOR LA ACHIZIŢIILE PUBLICE, prin îmbunătăţirea 

legislaţiei: obligativitatea împărţirii obiectului achiziţiei în loturi mai mici pentru a fi accesibile IMM-urilor, 

simplificarea birocraţiei pentru IMM-uri şi a procedurii acordării de avansuri, etc. 

 

                                                 
4 Modalităţi de amplificare a cantităţii şi calităţii resurselor umane din economia României, CNIPMMR, 2013 
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10.  OPERAŢIONALIZAREA EFECTIVĂ A LEGII NR. 72/2013 şi a DIRECTIVEI 2011/7/UE cu 

plata valorii contractelor de achiziţie publică în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la recepţie, cu 

sancţiuni ferme, cu  eliminarea blocajului financiar generat de arierate, care afectează grav funcţionalitatea şi 

relansarea economiei. 

 

11. ÎMBUNĂTĂŢIREA LEGISLAŢIEI PRIVIND PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT, în vederea 

reducerii plafoanelor, pentru a le face operaţionale pentru întreprinzătorii din România, inclusiv pentru IMM-uri. 

 

12. CREŞTEREA IMPLICĂRII AUTORITĂŢILOR PUBLICE CENTRALE ŞI LOCALE ÎN:  

o Dezvoltarea parcurilor industriale şi tehnologice, incubatoarelor de afaceri, clusterelor, precum şi a 

unei infrastructuri de afaceri adecvate, prin instrumente specifice nevoilor IMM-urilor, cu surse de finanţare 

adecvate şi garanţii asociate, cu avantajele tehnice ale serviciilor societăţii informaţionale şi cu cooperarea 

activă cu mediul universitar şi de cercetare, pentru exploatarea cunoştinţelor ştiinţifice şi valorificarea 

potenţialului creativ;  

o Dezvoltarea reţelelor şi centrelor de consultanţă şi informare pentru IMM-uri, a serviciilor de sprijin 

în afaceri, a portalurilor de soluţii pentru IMM, susţinerea reţelelor de cooperare dintre IMM-uri, centre de 

cercetare şi universităţi, organizaţii de formare profesională şi formare profesională continuă, instituţii financiare 

şi consultanţi; 

o Susţinerea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor sociale. 

 

PARTICIPANŢII LA CEA DE-A XXIII-A EDIŢIE A ZILEI ÎNTREPRINZĂTORILOR DIN 

ROMÂNIA SOLICITĂ VALORIFICAREA ŞI PUNEREA ÎN APLICARE A MĂSURILOR 

NECESARE REALIZĂRII CELOR 12 MĂSURI. PREZENTA REZOLUŢIE A FOST ÎNAINTATĂ: 

PREŞEDINŢIEI, PARLAMENTULUI, GUVERNULUI, TUTUROR PARTIDELOR POLITICE DIN 

ROMÂNIA, CES, ASOCIAŢIEI ROMÂNE A BĂNCILOR şi REPREZENTANŢILOR MASS-MEDIA. 

 

4. ÎNTÂLNIREA BORDULUI UEAPME LA BUCUREŞTI 
  

În data de 9.06.2015 a avut loc la sediul Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din 

Romînia, şedinţa bordului UEAPME (Asociaţia Europeana a Artizanatului şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii). 

Şedinţa a fost condusă de dl. Prof.univ. Ovidiu Nicolescu, preşedinte al CNIPMMR şi vicepreşedinte UEAPME, 

Dna. Gunilla Almgren, preşedinte UEAPME şi Dl. Peter Faross, secretar general UEAPME. 

Miercuri, 10.06.2015,  delegaţia a organizat ședinta Consiliului de Administrație și Adunării Generale la 

Palatul Parlamentului, la care au participat ca invitaţi speciali premierul României Dl. Victor Ponta, Ministrul 

Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, Dl. Dominic Andrei Gerea şi  Secretarul de stat 

al Ministrul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, Dna. Anca Laura Ionescu. 

Delegaţia a cuprins aproximativ 40 de reprezentanţi ai organizaţiilor patronale europene ce aparţin Italiei, 

Franţei, Sudiei, Poloniei, Austriei, Belgiei, Greciei, Finlalndei şi Suediei,  printre care putem aminti: Dna. Gunilla 

Almgren, preşedinte, Dl. Peter Faross, secretar general, Mr. Günther Mårder, noul Secretar General al membrului 

suedez Företagarna.  

În cadrul şedinţei de la Palatul Parlamentului, premierul României Dl. Victor Ponta a menţionat, printre altele, 

faptul că pentru prima dată de la aderarea României în Uniunea Europeană, aceasta a  înregistrat o creştere 

economică de 4.3%. O mare parte a acestei creşteri sustenabile se datorează  IMM-urilor şi  investitorilor români 

şi europeni care au avut încredere în economia României şi au investit în dezvoltarea mediului de afaceri, prin 

crearea de locuri de muncă şi prin contribuţia adusă la bugetul de stat, prin plata taxelor şi impozitelor. În plus, 

acesta a precizat că, Guvernul a reusit să adopte măsuri importante atât pentru IMM-uri cât şi pentru mediul de 

afaceri 

Pe ordinea de zi a celor două şedinţe s-au aflat mai multe subiecte, cele mai importante fiind: 

-  Prezentarea raportului trimestrial privind activitatea UEAPME , 

- Dialogul social la nivel european: un nou program de lucru şi consolidarea capacităţii organizaţionale, 

- Prezentarea situaţiei financiare pentru anul 2014, a bugetului pe 2015 şi a draftului bugetului anual pentru 

2016, 

- Prezentarea Academiei IMM Avignon şi a cadrului de colaborare cu UEAPME, 
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- Discuţii cu privire la adoptarea punctului de vedere al UEAPME privind propunerea de directive referitoare 

la societatile comerciale cu raspundere limitată cu asociat unic, 

-  Reînnoirea/ confirmarea membrilor Consiliului de Administraţie. 

Printre subiectele de interes care au generat dezbateri s-au numărat: 

- Bankingul local 

- Piaţa internă a Uniunii Europene 

- Întărirea identităţii IMM-urilor 

- Problemele investiţiilor Planului Juncker 

- Noua varianta de Small Business Act la nivelul Uniunii Europene în anul 2016, care să cuprindă  un 

ansamblu de masuri de natură să relanseze dezvoltarea sectorială a IMM-urilor din UE. Aceste măsuri vor fi 

structurate pe 2 dimensiuni: la nivel  UE şi la nivel naţional. 

Din partea CNIPMMR au participat Dl. Ovidiu Nicolescu, vicepreşedinte UEAPME care a avut 2 intervenţii, 

Dl. Liviu Rogojinarul vicepreşedinte CNIPMMR şi Dl. Florin Jianu, preşedinte PTIR care a avut 3 intervenţii.  

 

5. SEMNAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE CU REVISTA ECONOMISTUL 
Pentru o mai bună reflectare a problemelor actuale ale mediului de afaceri, s-a hotărât lărgirea parteneriatului 

existent între CONSILIUL NAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI MIJLOCII DIN 

ROMÂNIA ŞI REVISTA ECONOMISTUL, care va cuprinde: 

- Afectarea a 8-10 pagini în fiecare număr săptămânal al revistei, în care vor fi publicate teme majore care 

vizează problemele mediului de afaceri şi, în special, ale întreprinderilor mici şi mijlocii. Materialele care se 

vor publica vor fi realizate împreună de un redactor al revistei ECONOMISTUL şi specialişti din structurile 

CNIPMMR; 

- Cel puţin o dată pe lună editorialul săptămânal din revistă va fi semnat de preşedintele sau de 

vicepreşedinţi ai CNIPMMR; 

- Interviuri, analize, documente, legislaţie, dosare tematice, cercetări pe teme ale mediului de afaceri, ale 

IMM-urilor;  

- Prezentarea de materiale metodologice pentru orientarea IMM-urilor în activitatea lor practică: modele 

de planuri de afaceri, ghid practic pentru accesarea fondurilor europene, îndrumări practice pentru obţinerea de 

finanţări prin credite bancare, managementul întreprinderilor mici si mijlocii;  

- Organizarea periodică a unor evenimente de către ASOCIAŢIA GENERALĂ A ECONOMIŞTILOR 

DIN ROMÂNIA (AGER), ASOCIAŢIA PENTRU STUDII ŞI PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE 

(ASPES) Şi CNIPMMR pe teme ale situaţiei economico-sociale, ale politicilor economice, ale mediului de 

afaceri şi activităţii IMM-urilor şi publicarea lor în revista ECONOMISTUL; 

Prin materialele ce vor fi prezentate săptămânal în revista ECONOMISTUL se va realiza în practică un proiect 

editorial de natură strategică care să slujească direct şi indirect îndeplinirea obiectivelor fundamentale ale 

CNIPMMR. 

 

 
 

C. INFORMĂRI despre ACTIVITATEA MEMBRILOR  

COLEGIULUI  NAŢIONAL   

 
 

 Dl. Iulian Gropoşilă – Vicepresedinte (Preşedinte Patronatul Intreprinderilor 

Mici şi Mijlocii din Constanţa)                                                                                                                   
 

27 aprilie – 30 aprilie – Participarea vicepresedintelui CNIPMMR, Iulian Groposila, la Schimbul de 

Experienta organizat in orasul Stuttgart, Germania, in cadrul proiectului DAL-IVET. Cu acest prilej, au avut 

loc intalniri cu principalii actori implicati in sistemul de invatamant dual, respectiv reprezentanti ai 

Ministerului Educatiei, Tineretului si Sportului, ai Camerei de Comert, dar si ai mediului de afaceri. Totodata, 

au fost vizitate mai multe companii in care se realizeaza ucenicia.  
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11 – 13 mai 2015 – Participarea vicepresedintelui CNIPMMR, Iulian Groposila, la masa rotunda 

internationala cu tema: “Instruirea initiala duala in Europa de Sud Est – viziuni si responsabilitati pentru 

generatiile tinere!”, eveniment ce s-a desfasurat la Sofia, Bulgaria.  

Printre cei prezenti la masa rotunda internationala s-au numarat, reprezentanti ai Ministerului Muncii si 

Protectiei Sociale, ai Agentiei Nationale pentru Formarea Profesionala si Instruirea Initiala si ai Biroului 

Balcanic al Clasei de Mijloc.  

In cadrul evenimentului s-au purtat discutii legate de instruirea profesionala si sistemul dual in tarile din 

Europa de Sud-Est, prezentandu-se situatia actuala si masurile ce pot fi implementate in vederea crearii unui 

sistem de formare profesionala functional. In acest sens, s-a propus introducerea elementelor din sistemul dual 

in tarile din Europa de Sud – Est in functie de situatia din tara respectiva. 

 

PE PLAN NATIONAL 

 

31 martie 2015 – Participarea vicepresedintelui CNIPMMR, Iulian Groposila, la Consiliul National si 

Consiliul Permanent al CNIPMMR Bucuresti  

30 aprilie 2015 - Participarea vicepresedintelui CNIPMMR, Iulian Groposila, la Consiliul Permanent al 

CNIPMMR Bucuresti  

23 mai 2015 – Participarea vicepresedintelui CNIPMMR, Iulian Groposila, la Consiliul Permanent al 

CNIPMMR Bucuresti  

27 mai 2015 - Participarea vicepresedintelui CNIPMMR, Iulian Groposila, la Consiliul National al 

CNIPMMR Bucuresti 

9-10 iunie 2015 - Participarea vicepresedintelui CNIPMMR, Iulian Groposila la şedinţa Consiliului de 

Administraţie şi Adunării Generale a UEAPME (Asociaţia Europeana a Artizanatului şi a Întreprinderilor Mici 

şi Mijlocii).  

18 iunie 2015 - Participarea vicepresedintelui CNIPMMR, Iulian Groposila la Conferinţa de Presa, la 

CNIPMMR Bucureşti.  

PE PLAN LOCAL 

30 martie 2015 – Participarea presedintelui Patronatului IMM Constanta, Iulian Groposila,  la Consiliul 

Consultativ din cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Constanta. In cadrul 

sedintei s-a discutat raportul de activitate al AJOFM Constanta: proiectele pe care le are in derulare agentia, 

rata somajului si cursurile care urmeaza a le desfasura in perioada urmatoare.  

9 aprilie  2015 - Interventie televizata a presedintelui Patronatului IMM Constanta, Iulian Groposila, in 

cadrul emisiunii “Vocile Constantei” de la Digi 24, avand ca tema: “Constanta, judetul unde comertul a 

inlocuit fabricile”. Cu acest prilej, au fost dezbatute subiecte legate de economia judetului Constanta si de 

piedicile pe care le intampina intreprinzatorii in activitatile pe care o desfasoara.  

15 aprilie 2015 – Comunicat de presa transmis mass-mediei locale cu privire la campania Academiei de 

Advocacy “Vot electronic sau prin corespondenta”.  

COMUNICAT DE PRESA 

Societatea Academica din Romania (SAR) si Academia de Advocacy (AA) a lansat, pe 3 aprilie, un proces 

extins de consultare a tuturor romanilor interesati sa isi spuna punctul de vedere referitor la procedura de 

exprimare a votului de catre cetatenii nostri din diaspora. 

Pentru ca toate depozitiile celor interesati – fie ca sunt romani care muncesc in strainatate, fie ca sunt experti 

din diferite domenii, lideri de asociatii, academicieni, profesori, specialisti cu expertiza internationala 

relevanta, membrii ai unor comisii parlamentare de specialitate ori ai comisiei de cod electoral, reprezentanti ai 

partidelor politice – sa fie incluse intr-un document ce va fi prezentat opiniei publice si inaintat Parlamentului, 

cele doua organizatii initiatoare propun ca procedura de consultare sa fie cea a audierii publice. 

Conform procedurii de audiere publica, cetatenii romani interesati de tematica, oriunde s-ar afla, in tara sau 

strainatate, in nume propriu sau al unei institutii/organizatii/formatiuni politice, sunt invitati sa formuleze un 

punct de vedere in scris, raportat la motivatia audierii publice care se regaseste pe urmatoarele site-uri: 

www.advocacy.ro , www.sar.org.ro si www.romaniacurata.ro. Pentru ca toti cei care se vor implica in acest 

demers – pornit dinspre societatea civila care doreste sa contribuie la elaborarea unei viitoare legi astfel incat 

ea sa fie configurata, agreata si promovata in Parlament cu sanse mari de reusita – sa poata folosi argumente 

bine documentate, initiatorii au pregatit, pentru toate persoanele interesate, note bibliografice consistente, 

indrumar de scriere a unei depozitii si un formular de inscriere. Depozitiile scrise sunt colectate la adresa 

http://www.romaniacurata.ro/
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sorana.greucean@advocacy.ro pana la data de 17 aprilie a.c. Autorii depozitiilor scrise sunt invitati sa se 

inscrie si pentru sustinerea/prezentarea verbala a propunerilor in cadrul evenimentului de audiere publica 

„Votul electronic sau votul prin corespondenta?”, ce va avea loc pe data de 21 aprilie, in Sala Titulescu, la 

sediul Reprezentantei Comisiei Europene in Romania (str. Vasile Lascar nr. 31, Bucuresti), intre orele 12.00-

14.00. http://www.patronat-imm.ro/romani-voi-ce-doriti-vot-electronic-sau-vot-prin-corespondenta                            

20 aprilie 2015 - Participarea presedintelui Patronatului IMM Constanta, Iulian Groposila, la Comisia de 

Dialog Social organizata de  Prefectura Constanta.    

22 aprilie 2015 - Participarea reprezentantilor Patronatului IMM Constanta la evenimentul “M-am decis să 

mă implic. Am ce să spun, vreau să fiu ascultat şi vreau să mi se răspundă”, manifestare oraganizata la hotelul 

Royal din Constanta, de catre Academia de Advocacy. Actiunea de miercuri a facut parte din proiectul 

"Campaniile Coaliţiei 52 - conştientizare, monitorizare, consolidare, influenţare", prin care reprezentanţii 

ONG-ului si-au propus să le dezvăluie constantenilor uneltele pe care le au la îndemână pentru 

responzabilizarea aleşilor politici în a lucra în favoarea lor.  

Într-o acoperire naţională, în succesiune regională, pe parcursul a aproape 2 ani de zile, va informa, va 

instrui, va asista pe cei interesaţi să utilizeze tot acest instrumentar, pentru ca aceştia să câştige încrederea că îşi 

pot determina aleşii să pună în practică voinţa lor, în beneficiul comun.  

Proiectul se derulează pe o perioada de 22,5 luni, până în aprilie 2016, într-o succesiune regională, pe întreg 

teritoriul României, beneficiind de o finanţare în valoare maximă de 136.874,13 euro. 

22 aprilie 2015 - Interventie la ora de stiri de la Radio Constanta a presedintelui Patronatului IMM 

Constanta, Iulian Groposila, privind proiectul “M-am decis să mă implic. Am ce să spun, vreau să fiu ascultat 

şi vreau să mi se răspundă”, demarat de Academia de Advocacy. 

23 aprilie 2015 -  Interventie televizata Antena 1 a presedintelui Patronatului IMM Constanta, Iulian 

Groposila, in cadrul emisiunii de stiri avand ca tema „Transparenta decizionala de la nivelul autoritatilor 

locale”. Cu acest prilej, au fost dezbatute subiecte legate de Legea transparentei si despre modul in care 

autoritatile locale „inteleg” sa o aplice.  

26 aprilie – 20 mai 2015 - Transmiterea catre membri Patronatului IMM Constanta informatii legate de 

oportunitatile de participare la targuri si expozitii, dar si de participare la misiunile de afaceri si seminariile 

organizate pe plan local cu impact asupra intreprinzatorilor 

4 – 8 mai 2015 - Campanie de constientizare a proiectelor europene. In acest sens, au fost transmise 

catre membri informatii despre sursele de finantare disponibile intreprinderilor mici si mijlocii, modificarile 

legislative aparute, dar si despre oportunitatile de afaceri  

13 mai 2015 - Solicitare catre membri Patronatului IMM Constanta de propuneri legislative si propuneri 

privind imbuntatirea relatiei mediului de afaceri cu autoritatile publice locale.  

18 mai 2015 - Interventie televizata a presedintelui Patronatului IMM Constanta, Iulian Groposila, la 

emisiunea “Radiografia Zilei” de la Litoral TV.  

In cadrul emisiunii au fost dezbatute subiecte legate de modificarile legislative si implicatiile acestora 

mediului de afaceri.    

26 mai 2015 - Interventie televizata a presedintelui Patronatului IMM Constanta, Iulian Groposila in 

cadrul emisiunii “Stirile zilei” de la Antena 1, avand ca tema noul program “Start”, implementat de catre 

Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii din Romania.  

29 mai 2015 - Participarea presedintelui Patronatului IMM Constanta, Iulian Groposila la Comisia de 

Dialog Social organizata de  Prefectura Constanta. Printre subiectele abordate s-au numarat:  

1. Informare privind acordarea prestatiilor de asistenta sociala in anul 2014 si situatia autorizarii furnizorilor 

de formare profesionala a adultilor si furnizorilor de servicii sociale. Prezentarea a fost facuta de catre 

reprezentantii Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala din Constanta.  

2. Masuri care trebuie luate in cazul nerespectarii contractului colectiv de munca pe ramura si contractul 

colectiv de muncape grup de unitati – la solicitarea Sindicatului Profesional al Transportatorilor si Activitatilor 

Conexe.  

10 iunie 2015 -  Participarea reprezentantilor Patronatului IMM Constanta la seminarul “Servicii Inovative 

Self Service – SOLISS”, eveniment organizat de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca 

Constanta, la hotel Oxford din Constanta. Proiectul, cofinantat de Fondul Social European prin Programul 

Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 isi propune implementarea unui sistem self 

service integrat, ca punct unic de comunicare intre angajatori, persoane aflate in cautarea unui loc de munca si 

http://www.patronat-imm.ro/romani-voi-ce-doriti-vot-electronic-sau-vot-prin-corespondenta
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Sistemul Public de Ocupare, care sa faciliteze atat la serviciile de ocupare, folosind tehnologiile informatice si 

limbajul competentelor.  

12 iunie 2015 - Interventie televizata a presedintelui Patronatului IMM Constanta, Iulian Groposila, in 

cadrul emisiunii “Radiografia zilei”. Tema emisiunii a fost “Reducerea TVA-ului la alimente si efectele sale 

din piata”.  

16 iunie 2015 - Interventie televizata a presedintelui Patronatului IMM Constanta, Iulian Groposila, in 

cadrul emisiunii „News Desk”. Cu acest prilej, au fost abordate subiecte legate de efectele reducerii TVA 

pentru cumparatori si pentru oamenii de afaceri. Totodata, au fost dezbatute si problemele cu care se confrunta 

intreprinderile mici si mijlocii din Constanta.  

22 iunie 2015 – Participarea presedintelui Patronatului IMM Constanta, Iulian Groposila la Comisia de 

Dialog Social organizata de  Prefectura Constanta. In cadrul sedintei de dialog social au fost dezbatute 

urmatoarele subiecte:  

1. Analiza masurilor intreprinse de catre  Inspectoratului Teritorial de Munca Constanta pentru identificarea 

si combaterea muncii fara forme legale  

2. Facilitati acordate angajatorilor in vederea incadrarii in munca a unor categorii de persoane defavorizate 

conform prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale, a Legii nr. 

279/2009 privind ucenicia la locul de munca si a Legii nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a 

elevilor si studentilor.  

3. Efectele neaprobarii bugetului de venituri si cheltuieli la Posta Romana – la solicitarea Sindicatului 

Lucratorilor Postali din Romania – Filiala Constanta.  

20 mai – 20 iunie - Transmiterea catre membri Patronatului IMM Constanta informatii legate de 

oportunitatile de participare la targuri si expozitii, dar si de participare la misiunile de afaceri si seminariile 

organizate pe plan local cu impact asupra intreprinzatorilor.  

23 iunie 2015 – Participarea presedintelui Patronatului IMM Constanta, Iulian Groposila, la dezbaterea 

organizata de catre Primaria Constanta cu operatorii economici care desfasoara activitati de turism sau alte 

activitati comerciale in statiunea Mamaia si Sat Vacanta. Cu acest prilej, au fost dezbatute teme de interes 

pentru agentii economici cu scopul fundamentarii unor decizii corecte asupra formelor si nivelului de 

interventie al autoritatii locale in dezvoltarea sa viitoare.  

 

 
 

 Dl. Marian Filimon – Vicepresedinte (Preşedinte Patronatul IMM GALAŢI)           
 

   Continuarea activităţii de informare a membrilor Patronatului IMM Galaţi în ceea ce priveşte 

oportunităţile de finanţare, oportunităţile de afaceri precum şi a acţiunii de atragere de noi membri din rândul 

IMM-urilor gălăţene. Facilitarea stabilirii de legături strânse de cooperare şi a unui schimb reciproc de 

informaţii între membrii săi.   

 

   Participarea domnului Preşedinte Marian Filimon la întâlnirea de lucru cu reprezentanţii Primăriei 

Galaţi pentru analiza, consultarea şi modificarea proiectului „Strategia de dezvoltare teritorială a României”, 

document programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directe de dezvoltare a României şi 

direcţiile de implementare pentru o perioadă de 20 de ani, la scară regională, interregională şi naţională cu 

integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier şi transnaţional.  

 

   Colaborarea cu Ministerul Finanţelor Publice – D.G.F.P. Galaţi precum şi cu Inspectoratul Teritorial de 

Muncă Galaţi în asigurarea unui grad ridicat de înţelegere a  prevederilor legale cu privire la domeniile 

coordonate cu adresabilitate membrilor Patronatului IMM-urilor Galaţi. 

 

   Participarea reprezentanţilor Patronatului IMM la întâlnirea „Paşi Împreună – Firmele gălăţene faţă în 

faţă cu asociaţiile”, eveniment organizat de către Asociaţia Femeilor Întreprinzătoare România Galaţi pentru 

dezvoltarea comunicării şi relaţionării dintre ONG-uri şi Firmele gălăţene.  
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   Patronatul IMM-urilor Galaţi în colaborare cu Biblioteca „V.A. Urechia” a organizat o întâlnire cu 

consilierul Guvernatorului BNR, domnul Cristian Păunescu.  Tema  întâlnirii:  „135  de  ani  de  la  înfiinţarea  

Băncii  Naţionale  a României”. 

 

   Rezolvarea problemelor membrilor în relațiile cu instituțiile deconcertate ale statului, promovarea 

activităţii membrilor cu rezultate economice şi inovative deosebite atât în presa scrisă cât şi prin intermediul 

emisiunilor televizate. 

 

   Continuarea activităţii de implementare a proiectului „Tradiţia, promotoarea pescuitului actual”, în 

calitate de Beneficiar şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia Generală Pescuit – 

Autoritatea de Management pentru POP în calitate de Autoritate Contractantă. Proiectul este finanţat din  

Fondul European pentru Pescuit (FEP) prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, în cadrul 

“Strategiei de dezvoltare durabilă a zonei pescăreşti Prut-Dunăre din judeţul Galaţi”, Măsura 5 - „Îmbunătăţirea 

capacităţii factorului uman de a susţine dezvoltarea durabilă a zonei”, Operatiunea 5.3 - „Activităţi de 

promovare şi conştientizare a specificului pescăresc local şi îmbunătăţire a imaginii produselor pescăreşti”, 

contract de finanţare nerambursabilă nr. 258/ 18 iulie 2014. 

 

   Participarea reprezentanţilor Patronatului IMM Galaţi la evenimentele prilejuite de aniversarea a 25 de 

ani de la înfiinţare a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, respectiv: * Festivitatea de decernare a 

titlului Doctor Honoris Causa domnului prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu, preşedintele CNIPMMR; * Conferinţa 

internaţională „Riscul în Economia Contemporană”, ediţia a XVI-a; * Masa rotundă cu tema „Strategii 

interculturale şi dezvoltare regională”.  

 

   Participarea la deschiderea oficială a proiectului „TRAINING4PORT – Building Competency-based 

Training for Port Sector Labour Force in a supportive environment”, finanaţat prin Programul European 

START – Danube Region Project Fund şi implementat de către Uniunea Porturilor Interioare Româneşti în 

parteneriat cu Republica Moldova şi Ucraina.  

 

  Vineri, 15 mai 2015, a avut loc la Galaţi sărbătorirea „Zilei Întreprinzătorilor” şi Forumul 

întreprinzătorilor. Această manifestare are o tradiţie de peste 15 ani, fiind organizată în fiecare an de către 

Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi.  

Au participat peste 500 de persoane, membri ai Patronatului, ai Federaţiei Patronatelor IMM-urilor 

Regiunea Sud-Est precum şi ai altor colegi din ţară, ai Guvernului şi Parlamentului României, autorităţile 

locale, colaboratori, mass-media locală şi centrală.  

 

   Participarea reprezentanţilor Patronatului IMM Galaţi la evenimentul anual „Bursa generală a locurilor 

de muncă”, organizat de către Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Galaţi sub deviza „Oferta şi 

cererea de forţă de muncă – faţă în faţă” cu scopul realizării întâlnirii directe a cererii cu oferta de locuri de 

muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale şi transparente, care să permită realizarea unui echilibru între 

acestea. 

 

   Participarea reprezentanţilor Patronatului IMM Galaţi la evenimentul de promovare a zonei pescăreşti 

Prut Dunăre Galaţi (zona inferioară a arealului) organizat în cadrul Strategiei de Dezvoltare durabilă a Zonei 

Pecăreşti Prut Dunăre Galaţi, proiect finanţat prin POP 2007 -2013 – Axa 4.  

 

   Participarea reprezentanţilor Patronatului IMM la cea de a III-a ediţie a Conferinţei Ştiinţifice a Şcolilor 

Doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (CSSD-UDJG 2015). Scopul evenimentului a fost de 

a aduce împreună tineri cercetători şi specialiști de renume în domeniile științifice în care se desfăşoară 

activitate de doctorat în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, având ca obiectiv final o mai bună 

cunoaștere și înțelegere a impactului rezultatelor științifice din aceste domenii asupra dezvoltării societății. 
 

 Participarea PIMM Galaţi, în calitate de partener, precum şi a membrilor la evenimentul "Asociati in 

afaceri. Expertii alaturi de dumneavoastra", organizat de firma The Associates, Evenimentul a fost structurat pe 
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două sesiuni: o primă sesiune de finanțare şi investiții şi o a doua sesiune de consultanţă fiscală, financiară şi 

juridică. 

 

Participare permanentă a Patronatului IMM Galaţi la acţiunile următoarelor organisme din care face parte: 

- Consiliul Consultativ al Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă    Galaţi; 

-  Comisia de Dialog Social din cadrul Prefecturii; 

- Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură   Galaţi; 

- Comisia privind Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi a Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi inspecţie 

Socială   

-  Comitetul Local de Dezvoltare al Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi. 

Lunar sau ori de câte ori a fost nevoie au fost ţinute conferinţe de presă. 

                                                                                                         
 

 

 Dl. Neculai Vitelaru  – Vicepresedinte (Preşedinte Patronatul Judetean al IMM 

Iasi)                                                                                                                   

 
31.03.2015 - participarea dlui Neculai Vitelaru, presedinte la şedinţa de Consiliul Permanent si Colegiu National 

din cadrul CNIPMMR;  

31.03.2015- participarea dlui Neculai Vitelaru, presedinte la şedinţa de Colegiului de Excelenta in Afaceri din 

cadrul CNIPMMR  

Au participat dl Ovidiu Miculescu, preşedintele-director general al Societăţii Române de Radiodifuziune, dl 

Serghei Mesaros, directorul Direcției Dialog Social din cadrul Ministerului Muncii si 2 experti de la firma 

KOTRA Coreea.  

7.04.2015- a avut loc la Iasi, la Hotel International evenimentul “TIRANIA FISCALA” dezbatere “la limita” 

despre fiscalitatea din Romania. Au participat la eveniment dl Neculai Vitelaru, dna Monica Suchar si dna Camelia 

Sava. Invitatii evenimentului au fost: dl Gabriel Biris, expert in domeniul fiscal, dl Gabriel Mursa, conf. univ. la 

Universitatea Al. I. Cuza Iasi  

In discursul domniei sau dl Neculai Vitelaru a tinut sa sublinieze discriminarea privind impozitul pe cladiri 

inchiriate, concesionate intre privati si stat.  

7.04.2015- a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Casa Judetene de Asigurari de Sanatate Iasi.  

Patronatul a fost reprezentat de dna Sava Camelia  

17.04.2015- a avut loc sedinta Comisiei de Dialog Social a Institutiei Prefectului Judetului Iasi, in SalaVerde, cu 

urmatoarea ordine de zi:  

1. Agentia de Protectie a Mediului Iasi- “Calitatea aerului in municipiul Iasi-probleme si solutii”;  

2. Garda Nationala de Mediu- “Controlul activitatilor cu impact asupra mediului inconjurator”;  

3. Comisia Judeteana privind incluziunea sociala –“Strategia nationala privind incluziunea sociala si reducerea 

saraciei 2014- 2020”.  

Patronatul a fost reprezentat de dna Monica Suchar.  

20.04.2015 - a avut loc sedinta comuna a PIMM Iasi si PJIMM Iasi. Subiectele dezbatute pe ordinea de zi sunt:  

- decizii de la sedinta comuna de Colegiu National si Consiliu Permanent din data de 31 martie 2015;  

-informare privind indicele de incredere al IMM-urilor;  

-infomare “Ziua Intreprinzatorilor din Romania” din 22 mai , Brasov(stabilirea participantilor din partea 

structurii de la Iasi);  

-informare asupra activitatilor din cadrul Comisiilor de Dialog Social ITM Iasi, CAS Iasi, AJOFM Iasi, CDS 

Prefectura Iasi.  

-interventii privind propunerile concrete pentru creearea de Federatii Patronale Sectoriale (dirigintii de 

santier autorizati de Inspectoratul de Stat in Constructii);  

- diverse. 

22.04.2015 - participarea dlui Neculai Vitelaru, la evenimentul intitulat “Conferinta Anuala de Taxe” 

organizat de PWC Romania la Iasi, in incinta Palas Mall-Sala Mozart.  

23.04.2015 - participarea dlui Neculai Vitelaru, la a doua editie regionala a  
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Premium Business People Cocktail, eveniment organizat la Iasi de catre Oameni si Companii. Evenimentul 

a reunit lideri si reprezentanti ai celor mai importante institutii din Iasi si din Regiunea Nord Est: autoritati 

publice locale, mediul de afaceri, educatie, sanatate.  

28.04.2015 – a avut loc sedinta Consiliului Consultativ al Agentiei Judetene de  

Ocuparea Fortei de Munca Iasi.  

Patronatul a fost reprezentat de dna Monica Suchar.  

28.04.2015 - participare la sesiunea de informare si prezentare a oportunitatilor de  

finantare prin programele de cercetare:Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014-2020 si 

Programul Operational Competitivitate, Axa Prioritara 1- “Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare in 

prijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor” , eveniment ce a avut loc in Aula Magna “Haralamb 

Vasiliu” a Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” din Iasi.  

Patronatul a fost reprezentat de dna Monica Suchar.  

30.04.2015 - participarea dlui Neculai Vitelaru, presedinte la şedinţa de Consiliul Permanent din cadrul 

CNIPMMR.  

7.05.2015 - a avut loc sedinta comuna PJIMM si PIMM Iasi care a avut urmatoarea ordine de zi:  

* decizii de la şedinţa de Consiliu Permanent din 30 aprilie 2015  

* Ziua Întreprinzătorilor din România – 2015 din 22 -23-24 mai 2015,Poiana Brasov, Hotel Piatra Mare 

(stabilirea participantilor din partea structurii de la Iasi)  

* Propunerile CNIPMMR de imbunatatire a ultimei forme a proiectului de cod fiscal si de procedura fiscala  

* Discriminari in procedurile si practicile de executare silita a creantelor fata de autoritari publice si firmele 

private  

* Adoptarea Legii Business Angels- care ofera noi oportunitati pentru dezvoltarea IMM-urilor  

* Diverse 

In acelasi timp s-a intrat in direct prin sistemul de videoconferinta participand la Conferinta de Presa a 

CNIPMMR, iar in interventia sa, dl presedinte Vitelaru a punctat problema taxei pe cladiri. 

14.05.2015- a avut loc la Hotel Unirea, Sala Mezanin, workshop tematic de diseminare a informatiilor in 

cadrul proiectului “FORTA - Femei Ocupate, Resursa pentru o Tara Activa”.  

Din agenda evenimentului amintin:  

-prezentarea generala a proiectului;  

-descrierea rezultatelor obtinute in cadrul activitatii 3 a proiectului FORTA;  

-planificarea activitatilor din perioada de implementare;  

-semnarea unui protocoal de colaborare intre institutiile care sustin antreprenoriatul;  

-analiza bunelor practici identificate si a posibilitatilor de implementare a acestora la nivel national.  

Au participat la eveniment: dl Narcis Tabacaru- sef oficiu OTIMMC Iasi; dna Monica Suchar-presedinte 

Patronatul IMM Iasi, dl Emil Popa- consultant in cadrul proiectului, dna Madalina Haraga si dl Adrian 

Angheluta, responsabili regionali in cadrul proiectului dar si un numar de 25 persoane interesate si cursante in 

acelasi timp in cadrul proiectului pentru calificarile: operator-introducere, validare, prelucrate baza de date, croitor 

si antreprenoriat. 

20.05.2015-participarea dnei Tica Livia, cenzor in cadrul Patronatului la Iasi, la consultarile pe prima 

versiune a Programului Operational Comun Romania-Republica Moldova. Evenimentul a avut loc la Sala 

Galbena a Institutiei Prefectului Judetului Iasi si se adreseaza zonei aflate la frontierea dintre Romania si 

Republica Moldova si va contribui la indeplinirea obiectivului general al Instrumentului European de 

Vecinatate.  

21.05.2015- participarea dnei Monica Suchar la evenimentul organizat de sectia  

comerciala a Ambasadei Austriei in Romania cu tema “Servicii de gospodarie comunala in Iasi”. Au 

participat la eveniment firme cu experienta in domeniile apa,energie regenerabila, tehnologii pentru sercivii 

comunale, studii de fezabilitate.  

22.05.2015- participarea la sedinta Comisiei de Dialog Social in cadrul Institutiei  

Prefectului Judetului Iasi a doamnei presedinte Monica Suchar si a dnei avocat Camelia Sava cu prezentarea 

materialului ” Propunerile CNIPMMR de imbunatatire a proiectului de cod fiscal si de procedura fiscala la care 

am adaugat si propunerea Patronatului Judetean al IMM Iasi privind eliminarea taxei pe cladiri (fiecare 

proprietar sa-si plateasca impozitul pe cladiri).  
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22.05.2015- participarea dlui Neculai Vitelaru, presedinte PJIMM Iasi la Forumul National al IMM-urilor si 

Ziua Intreprinzatorilor, eveniment organizat de catre CNIPMMR si PIMM Brasov, la Poiana Brasov, in sala de 

conferinte a hotelului Piatra Mare. 

23.05.2015 - participarea dlui Neculai Vitelaru, presedinte PJIMM Iasi la sedinta Consiliului Permanent al 

CNIPMMR.  

27.05.2015 - a avut loc la Iasi sedinta Consiliului Consultativ al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de 

Munca, avand pe ordinea de zi urmatoarele subiectele:  

1. Evolutia pietei muncii in judetul Iasi, in perioada 01.01.2015-30.04.2015;  

2. Informare privind proiectul FSE POSDRU-DMI 4-“Intarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor 

de ocupare”- Sprijinirea Tinerilor prin Promovarea Uceniciei.  

Patronatul a fost reprezentat de dna Monica Suchar.  

5.06.2015 - a avut loc sedinta Consiliului Consultativ Tripartit din cadrul Inspectoratului Teritorial de 

Munca Iasi avand ca principala tema pe ordinea de zi:  

1. Proiectul de informatizare al Inspectiei Muncii- SIAMC;  

2. Concursul national “STIU si APLIC”;  

3. Campania Nationala privind stresul la locul de munca;  

4. Probleme diverse  

Patronatul a fost reprezentat de dl Emil Ungureanu, vicepresedinte.  

9.06.2015- incepand cu ora 8.30, a avut loc la Iasi, la Hotel International, Sala Magnum conferinta “IMM 

ReStart - Descopera-ti potentialul”, ce isi propune sa descopere noi oportunitati de dezvoltare personala si a 

afacerii, oferind solutii concrete, resurse si informatii pentru acestea. Evenimentul a fost moderat de dl Radu 

Soviani, si au participat antreprenori din Iasi si din judetele invecinate.  

Patronatul a fost reprezentat la acest eveniment de dl Neculai Vitelaru si de dna Monica Suchar.  

9.06.2015- participarea dlui Neculai Vitelaru, presedinte PJIMM Iasi la TVR Iasi, la emisiunea “Culoarea 

banilor” impreuna cu dl Paul Butnaru, presedinte camera de Comert si Industrie Iasi.  

Tema dezbatuta de invitati si de moderatorul emisiunii a fost: proiectul de cod fiscal, actualitatea economica 

si posibilitatea accesarii de finantari. In discursul domniei sale, dl Vitelaru a prezentat propunerile de 

imbunatatire a codului fiscal facute de CNIPMMR, iar mesajul transmis politicienilor a fost “invitatia la 

normalitate.”  

18.06.2015- a avut loc sedinta comuna PJIMM si PIMM Iasi cu urmatoarea ordine de zi:  

1. evaluarea situatiei de ansamblu a IMM-urilor din Romania in Semestrul II lea al anului 2014;  

2. contributia IMM-urilor in ocuparea fortei de munca- proiect de recomandare 2015 al organizatiei 

internationale a muncii;  

3. informatii privind lansarea Lucrarii “Carta Alba a IMM-urilor din Romania”, editia 2015;  

4. propunerile CNIPMMR de imbunatatire a proiectului privind amnistia fiscal;  

5. diverse. 

Au participat la sedinta: dl Neculai Vitelaru, presedinte PJIMM Iasi; dna Monica Suchar, presedinte PIMM 

Iasi; dl Emil Ungureanu, vicepresedinte PJIMM Iasi; dl Mircea Sofornie, vicepresedinte PIMM Iasi.  

19.06.2015- a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Casa Judetene de Asigurari de Sanatate 

Iasi.  
Patronatul a fost reprezentat de dna Sava Camelia  

19.05.2015- participarea dlui Neculai Vitelaru, presedinte PJIMM Iasi la prima intalnire in cadtul proiectului 

Dezvoltarea antreprenoriala multisectoriala la nivelul Regiunilor de Dezvoltare Nord Est si Centru, 

organizat de Eastern Marketing Insights, pentru a stabili comisia de evaluare a planurilor de afaceri in cadrul 

proiectului, modul de lucru al comisiei si grila de evaluare a planurilor . 

 

 

 Dna. Liliana Agheorghicesei – Vicepresedinte (Federaţia Patronală a 

Intreprinderilor Mici şi Mijlocii din Judeţul Suceava) 

 
31 martie 2015- participare la şedința comună a Colegiului Național şi a Consiliului Permanent ale 

CNIPMMR.  (Liliana Agheorghicesei, Preşedinte FPIMM din județul Suceava). 
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6 aprilie 2015- participare la festivitatea de deschidere a OLIMPIADEI NAȚIONALE la disciplinele din aria 

curriculară ”Tehnologii”, Profilul Resurse naturale si protectia mediului, Domeniul Protecția mediului. 

Evenimentul a fost organizat la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, sala Auditorium Joseph Schmidt, de 

către Inspectoratul Şcolar al Județului Suceava şi Colegiul Tehnic ”Petru Muşat” Suceava.  

7 aprilie 2015- participare la întâlnirea oficială dintre conducerea județului Suceava şi membrii delegației din 

Regatul Belgiei, cu prilejul semnării protocolului de colaborare dintre județul Suceava şi provincia Luxemburg. 

La intâlnire au fost prezenți Guvernatorul provinciei Luxemburg- Bernard Caprasse, cu o delegație de 8 

persoane, Ambasadorul Regatului Belgiei in Romania- Domnul Philippe BEKE,  reprezentanți ai autorităților şi 

instituțiilor publice din județul Suceava, ai altor organizații şi organisme de la nivel local.  (Liliana 

AGHEORGHICESEI- Preşedinte)  

17 aprilie 2015- participare la şedința Consiliului Consultativ al AJOFM Suceava, care a avut pe Ordinea de 

zi: Prezentarea proiectului Fluxuri moderne in SPO, proiect implementat cu AJOFM Ialomița, S: Media One 

SRL si Fundația Aequilibrium; Analiza indicatorilor specifici din contractul de performanță managerială pentru 

anul 2015.  

20 aprilie 2015- începând cu ora 10:00, a avut loc la Palatul Administrativ Suceava, şedința Comisiei de 

Dialog Social de la nivelul Instituției Prefectului- Județ Suceava, şedință inițiată de Federația Patronală 

IMM din județul Suceava.Tema şedinței a vizat controalele efectuate de ANAF agenților economici 

suceveni din ultima perioadă, şi propunerile Federației Patronale IMM din județul Suceava privind 

îmbunătățirea activităților de control fiscal şi de eliminare a practicilor exagerate asupra IMM-urilor. 

La şedință au participat Prefectul județului Suceava- Domnul Constantin Harasim, Subprefectul județului 

Suceava- Domnul Atanasie Nistor, reprezentanți ai Consiliului Județean Suceava, ai Administrației Județene 

a Finanțelor Publice Suceava şi Direcției Regionale Antifraudă Suceava, ai instituțiilor publice locale, ai 

sindicatelor, ai CECCAR filiala Suceava, ai altor organe şi organisme de la nivel local şi național, alături de 

agenți economici din sectorul IMM al județului Suceava.  

 În cadrul întâlnirii, reprezentanții firmelor IMM sucevene au prezentat aspecte privitoare la controalele 

fiscale efectuate de ANAF în ultima perioadă, cu sublinierea problemelor întâmpinate în urma acestor 

controale. Astfel, problemele prezentate de oamenii de afaceri suceveni au fost: 

 

- Dubla măsură- amenda şi închiderea activității firmei, este o încălcare gravă a principiilor de drept 

care stabilesc că pentru o faptă nu se poate da decât o singură sancțiune, - Aplicarea amenzii maxime 

indiferent de valoarea pagubei sau gravitatea faptei, este o încălcare gravă a principiilor de drept care stabilesc 

că sancțiunea se aplică în funcție de gravitatea faptei, - Asemenea măsuri pot avea consecințe imprevizibile, 

de exemplu în domeniul hotelier unde se fac rezervări din timp, uneori cu un an înainte. Ce ar spune turistul 

străin sau român când ajunge la hotelul sau pensiunea unde a făcut rezervare şi o găseşte închisă?  

- Cât de afectată este imaginea noastră ca țară? -Modul în care se realizează controalele este un abuz şi 

o încălcare a principiilor constituționale şi de drept, -Legislația este incoerentă, contradictorie şi 

interpretabilă, -Angajații firmei să răspundă solidar, in cazul în care greşelile/abaterile constatate sunt din vina 

lor, -În domeniul ANAF să fie implicați şi oameni de afaceri, care pot aprecia şi din punct de vedere practic, 

consecințele unor asemenea măsuri, -Controalele să se realizeze cu respectarea legii şi a principiilor de drept, 

sancțiunile să fie echitabile, în funcție cu gravitatea faptei, să existe şi avertismentul la primul control şi mai 

ales la greşeli sau valori mici, -Angajații instituțiilor de control să răspundă personal pentru greşelile din 

activitatea lor de control, -Abuzurile din controalele fiscale  creează premizele unor viitoare acțiuni la Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului, în baza art. 1- Protecția proprietății din Declarația Universală a Drepturilor 

Omului. 

Pentru a veni în sprijinul IMM-urilor din județul Suceava, Federația Patronală IMM din județul Suceava 

reprezentată prin Doamna Preşedinte Liliana Agheorghicesei, a prezentat în cadrul şedinței, Propunerile 

privind îmbunătățirea activităților de control fiscal şi de eliminare a practicilor exagerate asupra IMM-urilor.  

Propunerile înaintate autorităților competente vizează adoptarea de măsuri organizatorice, administrative şi 

legislative corespunzătoare, care să asigure aplicarea principiilor europene recunoscute pentru toate domeniile 

dreptului, respectiv : 

- principiul proporționalității,  
- principiul protecției drepturilor fundamentale, inclusiv dreptul la apărare,  
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- principiul certitudinii legale,  

- principiul neretroactivității şi respectării drepturilor câştigate,  

- dreptul la protecția juridică şi la un proces echitabil,  

- principiul protecției aşteptării legitime (predictibilității legii). 

 

 

 

 

 

Au fost formulate următoarele propuneri de măsuri: 

 

1. MĂSURI DE CREŞTERE A ACCESULUI IMM-URILOR LA INFORMAȚII 

 Sistematizarea reglementărilor şi obligațiilor fiscale pe categorii de contribuabili (in special pentru 

IMM-uri) 

 Publicarea Codului fiscal, a Codului de procedură fiscală şi a celorlalte acte normative cu caracter 

fiscal în formă actualizată şi consolidată 

 Asigurarea accesului gratuit pentru IMM-uri la informații din Registrul Comerțului, cu îmbunătățirea 

accesibilității şi conținutului platformei online 

 Realizarea inventarului complet al taxelor fiscale şi nefiscale, al  avizelor, autorizațiilor şi licențelor 

necesare desfăşurării activităților comerciale. 

2.  MĂSURI ADMINISTRATIVE 

 Stabilirea planurilor de control cu prioritate pentru combaterea marii evaziuni fiscale 

  Adaptarea resurselor umane/materiale şi a mijloacelor aplicate la situațiile concrete, cu diferențieri de 

proceduri şi metodologii specifice pentru fiecare categorie de contribuabili 

 Previzionarea şi realizarea de acțiuni de informare a IMM-urilor şi diseminarea informațiilor privind 

cadrul legal din domeniul fiscal 

 Previzionarea şi realizarea de acțiuni pentru exercitarea funcției preventive a controlului, cu acordarea 

de avertismente înainte de aplicarea amenzilor 

 Individualizarea cuantumului amenzilor raportată la gravitatea faptei şi diferențiat pe categorii de 

contribuabili 

 Colaborarea permanentă cu confederațiile patronale pentru campaniile de informare şi pentru 

monitorizarea aplicării dispozițiilor legale din domeniul fiscal  

 Îmbunătățirea comunicării instituțiilor cu atribuții de control cu mediul de afaceri, stabilind un 

mecanism coerent. 

3.   MĂSURI LEGISLATIVE 

 Propuneri de îmbunătățire (completare/modificare) a cadrului legal:  

 Reglementarea bacşişului pentru sectorul de servicii 

 Tratament egal în executare pentru credite bugetare şi plăți întârziate in cadrul contractelor de achiziții 
publice 

 Îmbunătățirea reglementărilor privind controalele, pentru exercitarea cu prioritate a funcției preventive 

a controlului 

 Reglementarea principiului ”in dubio contra fiscum”, cu aplicarea interpretării celei mai favorabile 

contribuabilului 
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 Continuarea procesului de simplificare a procedurilor administrative şi fiscale, cu reducerea cu cel 

puțin 10% a acestora 

 Reducerea cu minimum 25% a numărului de plăți fiscale pentru intreprinzători, care in Romania este 

de 3,11 ori mai mare decât media UE 

 Reducerea cuantumului amenzilor pentru microintreprinderi şi intreprinderi mici, raportat la cifra lor 

de afaceri, numărul de salariați şi valoarea indicatorului social de referință (500 lei) 

 Revenirea la reglementarea suspendării executării în cazul contestării contravențiilor 

 Controlul in condiții normale să nu fie pentru IMM-uri la perioade mai scurte de 3 ani 

 Asigurarea unui cadru legal stabil şi predictibil în domeniul fiscal şi contabil pentru IMM-uri, bazat pe 

reducerea birocrației. 

Urmare a discuțiilor din cadrul acestei şedințe CDS de la nivelul Instituției Prefectului- Județ Suceava, s-a 

stabilit ca în luna mai 2015 să se organizeze o întâlnire cu agenții economici ai județului Suceava şi 

autoritățile şi instituțiile publice locale, în cadrul căreia să se prezinte măsurile adoptate şi intreprinse de 

instituțiile competente, care să vină in sprijinul mediului de afaceri pentru desfăşurarea activităților lor 

economice.  

 

20 aprilie 2015- participare la jurnalul de ştiri al postului TV sucevean Intermedia TV, in cadrul căruia au 

fost prezentate aspecte referitoare la şedința Comisiei de Dialog Social organizată la Prefectura județului 

Suceava pe tema controalelor fiscale ale ANAF la agentii economici suceveni şi îmbunătățirea activităților de 

control fiscal şi de eliminare a practicilor exagerate asupra IMM-urilor. (Liliana AGHEORGHICESEI- 

Preşedinte FPIMM din judetul Suceava) 

20 aprilie 2015- participarea Federației Patronale IMM din județul Suceava reprezentată prin domnul Rareş 

Hrestic- Vicepreşedinte, la întâlnirea cu Ministrul muncii, doamna Rovana PLUMB. 

 In cadrul acestei intalniri au fost abordate problemele semnalate de oamenii de afaceri si de membrii 

CNIPMMR, ce tin de competenta MMFPSPV. 

21 aprilie 2015- participarea doamnei Liliana Agheorghicesei- Preşedinte al Federației Patronale IMM din 

judetul Suceava, la Conferința Internațională ”JURISDICȚIA CONSTITUȚIONALĂ” organizată sub Înaltul 

patronaj al Curții Constituționale a Romaniei, cu participarea extraordinară a Curții Constituționale a Lituaniei şi 

Curții Constituționale a Moldovei.  

Evenimentul a avut loc în Auditorium-ul  Joseph Schmidt al Universității Ştefan cel Mare din Suceava şi a 

fost organizat de Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava, Asociația Ştiințifică de Drept şi Administrație 

Publică şi The European Law Student”s Association Suceava.  

24 aprilie 2015- participare la Bursa Generală a Locurilor de Muncă organizată la Suceava de AJOFM 

Suceava. 

27 aprilie 2015 - a avut loc la Complexul Vama Veche  din Suceava deschiderea cursului de calificare nivel 

II ”Bucătar” organizat în cadrul proiectului ”ŞCOALA PENTRU FEMEI”- ID 129423  cofinanțat din FSE prin 

POSDRU 2007-2014 şi implementat de Asociația Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din IMM 

Suceava în calitate de beneficiar, alături de partenerii Patronatul Tinerilor Intreprinzători- Județul Suceava, SC 

Lust Expert SRL Suceava, Asociatia CLIMM Harghita şi Asociația Patronilor şi Meseriaşilor Cluj. La curs 

participă femei din regiunea Nord-Est şi se va finaliza in data de 21 iulie 2015. 

28 aprilie 2015- a demarat la  Suceava, cursul de inițiere ”Secretară prelucrare texte” organizat prin 

intermediul proiectului strategic POSDRU ”Parteneriat strategic pentru dezvoltarea economiei sociale din 

regiunile Sud-Vest şi Nord-Est” implementat de Asociația Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din 

IMM Suceava în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi 

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia- in calitate de beneficiar. La curs s-au înscris 20 persoane 

aparținând grupurilor vulnerabile din regiunea Nord-Est si va fi finalizat in data de 12 iunie 2015.  

8 mai 2015- participare la evenimentele organizate de Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava pentru a 

marca împlinirea a 25 de ani de la înființarea Facultății de Ştiințe Economice şi Administrație Publică din cadrul 

universității sucevene. 
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 (Liliana Agheorghicesei- Preşedinte) 

14 mai 2015- organizarea Seminarului de informare din cadrul proiectului ”ŞCOALA PENTRU FEMEI”- ID 

129423  cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2014 şi implementat de Asociația Patronatul Județean al 

Femeilor de Afaceri din IMM Suceava în calitate de beneficiar, alături de partenerii Patronatul Tinerilor 

Intreprinzători- Județul Suceava, SC Lust Expert SRL Suceava, Asociatia CLIMM Harghita şi Asociația 

Patronilor şi Meseriaşilor Cluj. 

19 mai 2015- participare la Seminarul de informare organizat la Hotelul Continental din Tg. Mureş în cadrul 

proiectului ”ŞCOALA PENTRU FEMEI”- ID 129423  cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2014 şi 

implementat de Asociația Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava în calitate de beneficiar, 

alături de partenerii Patronatul Tinerilor Intreprinzători- Județul Suceava, SC Lust Expert SRL Suceava, 

Asociatia CLIMM Harghita şi Asociația Patronilor şi Meseriaşilor Cluj. 

21 mai 2015- intalnire la Instituția Prefectului- Județul Suceava, cu Ministrul delegat pentru Dialogul social- 

Domnul Liviu-Marian POP. La întâlnire au fost abordate şi discutate teme privitoare la măsurile ce trebuie 

adoptate pentru asigurarea unui climat optim dezvoltării dialogului social. La întâlnire a participat doamna 

Liliana Agheorghicesei, Preşedinte al Federației Patronale IMM din județul Suceava. 

22 mai 2015- participare la lucrările Forumului Național al IMM-urilor având ca temă “Oportunităţi de 

finanţare pentru IMM-uri în perioada 2015-2020” şi la celebrarea Zilei Întreprinzătorilor din 

România aflată în acest an la cea de-a XXII -a ediţie. 

Cele două evenimente sunt organizate de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii 

din România (CNIPMMR) în parteneriat cu Ministerul Energiei, IMM-urilor şi Mediului de Afaceri şi 

cu Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Braşov, şi au avut loc în sala NATO a Hotelului Piatra Mare 

din Poiana Braşov. 

Cele două evenimente au reunit  peste 200 de participanţi, reprezentanţi ai mediului de afaceri românesc, ai 

autorităţilor centrale şi locale, lideri de organizaţii patronale şi sindicale, oameni de afaceri, membri ai 

CNIPMMR, reprezentanți ai principalelor televiziuni, ziare şi radiouri naționale. 

26  mai 2015- a avut loc deschiderea clătităriei BLINI SES şi a tipografiei TIPO HELP SES, 2 structuri de 

economie socială (intreprinderi sociale) înființate prin intermediul proiectului strategic POSDRU ”Parteneriat 

strategic pentru dezvoltarea economiei sociale din regiunile Sud-Vest şi Nord-Est” implementat de Asociația 

Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia- in calitate de 

beneficiar. În cadrul celor 2 SES-uri au fost create 10 noi locuri de muncă.  

28 mai 2015- participare la şedința Consiliului Consultativ al AJOFM Suceava. Ordinea de zi a şedinței a 

cuprins: Prezentarea Raportului misiunii de audit public intern cu tema ”Desfăşurarea şedințelor Consiliului 

Consultativ in anul 2014”; Consultarea membrilor Consiliului Consultativ cu privire la temele ce se doresc a fi 

dezbătute în cursul anului 2015. 

(Liliana Agheorghicesei- Preşedinte) 

29 mai 2015- participare la şedința Comisiei de Dialog Social de la nivelul ITM Suceava, cu următoarea 

Ordine de zi: Modificări legislative apărute la Legea 53/2003 republicată; Prevederi legislative privind 

modificarea salariului minim pe economie începând cu 1.07.2015; Alte probleme din sfera de activitate a 

partenerilor sociali. 

2 iunie 2015- a avut loc la Suceava deschiderea cursurilor de inițiere ”Comunicare in limba engleză” şi 

”Competențe antreprenoriale” organizate în cadrul proiectului ”ŞCOALA PENTRU FEMEI”- ID 129423  

cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2014 şi implementat de Asociația Patronatul Județean al Femeilor de 

Afaceri din IMM Suceava în calitate de beneficiar, alături de partenerii Patronatul Tinerilor Intreprinzători- 

Județul Suceava, SC Lust Expert SRL Suceava, Asociatia CLIMM Harghita şi Asociația Patronilor şi 

Meseriaşilor Cluj. La cursuri participă femei din regiunea Nord-Est, iar cursurile  se vor finaliza in data de 4 

iulie 2015 şi 8 iulie 2015. 

5 iunie 2015- a avut loc deschiderea centrului de copiere HELP CENTER SES, cea de a III-a structură a 

economiei sociale (intreprindere socială) înființată prin intermediul proiectului strategic POSDRU ”Parteneriat 

strategic pentru dezvoltarea economiei sociale din regiunile Sud-Vest şi Nord-Est” implementat de Asociația 

Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, 
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Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia- in calitate de 

beneficiar. În cadrul acestui SES au fost create 5 noi locuri de muncă. 

10 iunie 2015- Federația Patronală IMM din județul Suceava în parteneriat cu Asociația Cultural-Educativă 

Arcanul-USV, Asociația Culturală ”Vatra Satului” Suceava, Complexul de Recuperare Neuropsihomotorie 

Blijdorp Suceava, Servicii multifuncționale pentru copilul aflat in dificultate din Gura Humorului au organizat la 

Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava spectacolul folcloric de caritate ”Cui îi pasă... de viața noastră?”, 

eveniment care a venit în sprijinul a 2 copii cu probleme speciale. Spectacolul a fost susținut de grupuri 

folclorice şi intrepreți de muzică din județul Suceava.  

18 iunie 2015- a avut loc deschiderea cabinetului de fizioterapie şi masaj MED HELP SES, cea de a IV-a 

structură a economiei sociale (intreprindere socială) înființată prin intermediul proiectului strategic POSDRU 

”Parteneriat strategic pentru dezvoltarea economiei sociale din regiunile Sud-Vest şi Nord-Est” implementat de 

Asociația Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava în parteneriat cu Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia- in calitate 

de beneficiar. În cadrul acestui SES au fost create 5 noi locuri de muncă.  

19 iunie 2015- a avut loc la Hotel Parc din Alba Iulia, Seminarul  “Împreună creăm oportunităţi” din 

cadrul proiectului strategic POSDRU “ŞCOALA PENTRU FEMEI” -POSDRU/144/6.3/S/129423 implementat 

de Asociația Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava in calitate de beneficiar.  

Agenda seminarului a cuprins prezentări şi dezbateri pe temele: Eliminarea stereotipurilor de gen în 

societate şi în afaceri; Promovarea şi stimularea spiritului antreprenorial feminin prin programe naţionale şi 

fonduri europene; Poveşti de succes ale femeilor din regiunea Centru.   

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților şi instituțiilor publice locale, ai organizațiilor 

neguvernamentale, ai părților interesate în derularea proiectului, mass-media locală. 

 
 

 Dl. Florin Jianu – Vicepresedinte (Preşedinte PTIR)    
 

Martie 2015: 

31.03.2015 - Participarea Domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR la conferinţa ”IMM-urile şi locul lor în 

economie : O abordare comparativă cu alte ţări UE. Drumul de la problemele noastre la soluţiile lor”, 

organizată la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie a României. 

                 - Participarea Domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR la Consiliul Permanent CN CNIPMMR 

                - Participarea unui reprezentant PTIR la reuniunea CNC 4 organizată de RNDR 

Aprilie 2015: 

6.04.2015- Participarea Domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR la lansarea proiectului IDEAL- Deloitte la 

Hotel Novotel, Bucureşti. 

16.04.2015 – Participarea Domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR la o emisiune a ZF Live cu privire la 

firmele de exerciţiu. 

17.04.2015 - Participarea doamnei Iuliana Poştaru, Primvicepreşedinte în cadrul PTIR la reuniunea 

Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Capital Uman 

21.04.2015 - Participarea Domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR la conferinţa de lansare România Start-

Up- Travel Focus, organizată la Hotel Radisson, Bucureşti. 

23.04.2015 - Participarea unor membri PTIR la lansarea cursului de competenţe antreprenoriale, organizat în 

cadrul proiectului „Reţeaua Naţională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin-MENTORNET 2”. 

29.04.2015 – Participarea Domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR la Conferinţa de presă OTP - România 

Startup, organizată la Hotel Grand Plaza Bucureşti. 

Mai 2015: 

05.05.2015 – Participarea Doamnei Corina-Valentina Constantin, Vicepreşedinte Promovare, imagine şi relaţia 

cu autorităţile publice centrale la prima reuniune a „GL dezvoltare economică în spaţiul rural”, organizată la 

sediul MADR, în sala 20, ora 10:00. 

06.05.2015 - Participarea Domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR la evenimentul de o zi „Top Hotel 

Conference”, care a avut loc la JW Marriott Bucharest Grand Hotel. 

11.05.2015 - Participarea Domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR la Summit-ul „U.S. Trade Mission & 

Regional Cybersecurity”, care s-a desfasurat la Novotel Bucharest City Centre. 
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12.05.2015 - Participarea Domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR la evenimentul Regional Cybersecurity 

Summit, care a avut loc la Novotel Bucharest City Centre. 

19.05.2015 - Participarea Domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR la întâlnirea cu reprezentanţii Coaliţiei 

pentru Dezvoltarea României, desfaşurata la Palatul Victoria. 

20.05.2015 - Participarea Domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR la o emisiune a RFI Romania. 

20.05.2015 - Participarea Domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR la Coaliţia TF Entrepreneurship (Foreign 

Investors Council). 

20.05.2015 - Participarea Doamnei Corina-Valentina Constantin, Vicepreşedinte Promovare, imagine şi relaţia 

cu autorităţile publice centrale la prima întalnire CM POCU, desfaşurata la Ministerul Fondurilor Europene. 

21.05.2015 - Participarea Domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR la  întâlnirea cu delegaţiaInternational 

Organisation of Employers şi BUSINESSEUROPE. 

27.05.2015 - Participarea Domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR la  evenimentul “Acceleratoare, Fonduri 

seed şi private equity”. 

28.05.2015 - Participarea Domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR la o emisiune a RFI Romania. 

29.05.2015 - Participarea Doamnei Corina-Valentina Constantin, Vicepreşedinte Promovare, imagine şi relaţia 

cu autorităţile publice la evenimentul „Productica”, desfaşurat la Biblioteca Centrală a  „Universitaţii 

Politehnica din Bucureşti”. 

Iunie 2015:  

8.06.2015 - Participarea Doamnei Corina-Valentina Constantin, Vicepreşedinte Promovare, imagine şi relaţia 

cu autorităţile publice la Deschiderea ALT Start Brasov – accelerator de startup-uri cu focus pe tehnologie, 

începand cu ora 14:00, eveniment desfasulat la hotelul Kronwell. 

09.06.2015 – Participarea Domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR la şedinta bordului UEAPME, desfaşurată 

la sediul Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din Romînia 

10.06.2015 - Participarea Domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR laşedinta Consiliului de Administraţie 

UEAPME şi Adunării Generale UEAPME la Palatul Parlamentului, precum şi la întalinea Coaliţiei TF 

Entrepreneurship. 

11.06.2015 – Participarea Doamnei Corina-Valentina Constantin, Vicepreşedinte Promovare, imagine şi relaţia 

cu autorităţile publice centrale la sedinta CM POC. 

11.06.2015 - Participarea Domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR la ediţia a IV-a a întalnirii  „Cafeneaua de 

Inovare”. 

16.06.2015 -Participarea Domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR la aniversarea celor doi ani de activitate ai 

Coaliţiei pentru Dezvoltarea României. 

 
 

 Dl. Mircea Purcaru – Vicepresedinte (Preşedinte filiala Arad)                                                                                                                   
 
În perioada 31.03.2015 – 23.06.2015, în cadrul CNIPMMR ARAD au avut loc următoarele activităţi : 

 

Implementare proiect “VEST-NORD-VEST STARTUP- PROMOVAREA CULTURII 

ANTREPRENORIALE ŞI FINANŢAREA TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI” în parteneriat cu Primăria 

Municipiului Câmpia Turzii și finanţat prin POSDRU/ 176/3.1/S/150868. 

 

Au fost organizate în perioada 27.04.2015 – 20.06.2015 mai multe serii de curs de iniţiere în „Competenţe 

antreprenoriale” de către furnizorul de formare profesională MBC Training & Development în orașele Arad, 

Timișoara, Reșiţa, Deva, la care s-au înscris peste 100 de persoane interesate, printre care studenţi până în 25 de 

ani și femei până în 40 de ani.  

 

Participare la evenimente locale și regionale: 

 11.05.2015 – Caravana regională privind fondurile europene în regiunea Vest, eveniment organizat de 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest la Arad, la care au participat dna. Mihaela Breaz, dra. Oana Neamţiu 

 15.05.2015 – Întâlnire de consolidare a capacităţii reţelei Spune SPO, „SPUNE-SPO 82/2020, Servicii 

Publice Unitare, Necesare și Eficiente”, organizat de AJOFM la Arad, la care a participat dra Oana Neamţiu. 
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 15.05.2015 – Conferinţa „ Antreprenoare vs. Antreprenori”, organizat de Universitatea de Vest „Vasile 

Goldiș” la Arad. Dna Mihaela Breaz a susţinut o intervenţie despre sprijinul pe care CNIPMMR, filiala Arad, îl 

acordă antreprenorilor, de asemenea a fost prezentat proiectul B.A.D.G.E. – Business Advice and Guidance 

training for women Entrepreneurs.  

 04.06.2015 – Întâlnire de discuţie, având tema „Strategia de dezvoltare Arad”, organizat de Consiliul 

Judeţean Arad, în cadrul careia s-a adus în discuţie creșterea densităţii a numărului de IMM-uri. Eveniment la 

care au participat dl. Președinte Mircea Purcaru și dna, Mihaela Breaz, director executiv. 

Apariţii în presă: 

 08.05.2015 – TVR AR – Tema abordată – Importanţa dezvoltării sectorului IMM și încurajarea 

investitorilor locali pentru susţinerea economiei. Invitată la această emisiune a fost dna. Mihaela Breaz. 

 10.06.2015 – West TV Regional – Tema abordata – Educaţia Antreprenorială și finanţarea START UP-

urilor. Invitată la această emisiune a fost dna. Mihaela Breaz. 

Apariţiile în presa scrisă au fost în nr. de 30. 

A fost diseminată informaţia despre proiect și antreprenoriat atât pe Facebook cât și prin    e-mail. 

 

 Dl. Valentin Cristea - Vicepreşedinte (Preşedinte FPROltenia, CLIMM 

Craiova) 
 

I. ACTIVITATEA CURENTA 

1. Culegerea, selectarea si prelucrarea informatiei care sta la baza serviciilor oferite membrilor CLIMM 

Craiova si F-PRO – zilnic, din informarile primite de la CNIPMMR, institutiile ministeriale si cele teritoriale 

descentralizate, partenerii de proiecte, din site-urile UE etc. 

2. Transmiterea catre membri de informatii despre surse de finantare disponibile IMM-urilor – de fiecare data 

cand au fost lansate scheme de finantare (fonduri structurale si de coeziune, programe ale Ministerului Educatiei, 

Cercetarii si Tineretului, Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, Ministerului 

Comunicatiilor si Societatii Informationale, programe de finantare de la diverse institutii bancare si unitati 

guvernamentale). 

3. Transmiterea de informatii diverse catre membri (manifestari expozitionale, posibilitati de instruire, misiuni 

de afaceri organizate de diverse institutii in tara sau strainatate, evenimente organizate pe plan local si regional, 

cu posibil impact asupra IMM-urilor). 

4. Transmiterea la membrii a modificărilor legislative apărute 

5. Transmiterea catre membri a oportunitatilor de participare la targuri si expozitii internationale si a 

oportunitatilor de afaceri (cereri, oferte, propuneri de parteneriat, acorduri de colaborare) 

6. Solicitarea de propuneri legislative, comentarii, observaţii, propuneri privind eficientizarea relaţiei mediului 

de afaceri cu autorităţile publice locale 

7. Elaborarea de materiale de informare şi promovare a activităţilor CLIMM şi F-PRO 

- Organizarea de conferinte de presa si transmiterea de comunicate de presa pentru fiecare eveniment sau 

interventie majora a CLIMM Craiova si a F-PRO in diverse manifestari cu impact asupra IMM-urilor; 

- Participarea domnului presedinte Valentin Cristea la emisiuni difuzate de posturile de televiziune locale  

- Interviuri si articole publicate in paginile cotidianelor regionale „Gazeta de Sud”, „Adevarul de Seara” 
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- Actualizarea si imbunatatirea celor doua web-site-uri www.sme.ro, www.fpro.ro si realizarea de prezentari 

multimedia ale celor doua organizatii; 

- Editarea de pliante, afişe, bannere, broşuri, alte materiale de promovare ale celor două organizaţii. 

8. Consultanta in afaceri acordata membrilor (cercetari de piata, fundamentarea unor studii de piata, 

dezvoltarea afacerilor intr-o anumita directie, sprijin pentru infiintarea de I.M.M.-uri, accesare fonduri 

structurale).  

 

II. PARTICIPĂRI  LA  EVENIMENTE 

Reprezentanţii CLIMM Craiova şi F-PRO au participat la diverse manifestări, seminarii, workshop-uri, cursuri 

de instruire, organizate de instituţiile din ţară şi din regiunea Oltenia . 

Evenimentele care s-au desfasurat in perioada 30 martie 2015 – 28 aprilie 2015 sunt urmatoarele :  

 

1.  Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia impreuna cu partenerul sau, Centrul de Excelenta Pentru Tineri 

au participat la Evenimentul pentru informare si promovare la nivel local/ regional in cadrul proiectului 

”Economia sociala- o alternativa viabila pentru incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile”.  

In cadrul evenimentului au fost prezentate SES-urile nou infiintate si beneficiile infiintarii acestora. 

 

a)  Organizator :  Fderatia Patronatelor din Regiunea Oltenia. 

          b)  Locatie: MRC HOUSE, str. Parului nr.8, Craiova, jud.Dolj. 

c)  Data: 03.06.2015 – 06,06,2018.  

2.   Reprezentanţii CLIMM Craiova vor participa la Sedinta Comisiei de Dialog Social in care vor avut loc 

dezbateri pe baza aspectelor prvind activitatea Institutului National de Cercetare Dezvoltare si Incercari pentru 

Electrotehnica – ICMET, prezenrtarea situatiei din compania nationala Posta Romana ca urmare a neaprobarii 

bugetului de venituri si cheltuieli pe 2015 de MinisterulFinantelor Publice . 

a) Organizator : Prefectura Judetului Dolj. 

b) Locatie: Sediul Institutiei Prefectului  Dolj. 

c) Data: 25.06.2015, ora 11.00. 

 

APARITII MASS –MEDIA 

Domnul presedinte, Cristea Valentin a acordat un interviu postului de televiziune, Digi24 Craiova, pe tema  ” 

Evolutia IMM-urilor si dezvoltarea afacerilor in sectorul privat in ultimele 6 luni”. 

Totodata s-au promovat si structurile de economie sociala infiintate. 

a) Locatie: Sediul Postului de televiziune locala, Digi24. 

b) Data: 04.06.2015. 

 

III.  CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA  

 

1.   ” Confectioner asamblor articole textile ” , perioada 08.06 – 08.07.2015 

2.  ” Croitor- confectioner imbracaminte dupa comanda ” ,  perioada 30.05-30.06.2015 

3.   ”  Operator spalator textile ”, perioada 05,05,=12,06.2015 

4. ” Operator la masini unelte” semiautomate si automate,  perioada 15,05 -12,06.2015 

5.  Ne propunem sa  organizam si sa desfasuram si alte programe de formare profesionala .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sme.ro/
http://www.fpro.ro/
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D. ANEXE  

 
ANEXA NR. 1 - SITUATIA ACTELOR NORMATIVE DEZBATUTE ÎN PLENUL CES 

SI ÎN COMISIILE  DE  SPECIALITATE  ALE  CES 
 

     

Nr. 

crt. Titlul proiectului 
Data dezbaterii 

în Plen 

Tipul avizului/ 

Puncte de vedere 

1.  Propunere legislativă privind „Primul loc de 

muncă” (b 93/11.03.2015) 

2.04.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Favorabil cu observaţii 

2.  Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 

52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 

caracter ocazional desfăşurate de zilieri (b 

115/18.03.2015) 

2.04.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Nefavorabil cu motivare 

3.  Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 

modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 44/2004 

7.04.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Favorabil 

4.  Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal 

7.04.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Favorabil 
 

5.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 

înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-

dezvoltare in domeniul protecţiei mediului, 

ecologiei si dezvoltării durabile prin 

reorganizarea Institutului de Cercetare- 

Dezvoltare pentru Protecţia Mediului precum si 

pentru actualizarea datelor de patrimoniu 

7.04.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Favorabil 
 

6.  Propunere legislativă pentru completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 

(plx.316/30.03.2015) 

7.04.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Nefavorabil cu motivare 

7.  Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind 

obligaţia operatorilor economici de a utiliza 

aparate de marcat electronice fiscale 

7.04.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Favorabil 
 

8.  Propunere legislativă privind acordarea unor 

beneficii sub formă de tichete sociale, în vederea 

creşterii accesului şi prezenţei în învăţământul 

preşcolar a copiilor dezavantajaţi (b 

108/17.03.2015) 

7.04.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Favorabil 
 

9.  Propunere legislativă privind pensiile militare de 

stat (b 123/24.03.2015) 

16.04.2015 Nefavorabil cu motivare 

10.  Propunere legislativă privind modificarea Legii 

nr. 263/2010 Legea pensiilor, republicată (b 

124/24.03.2015) 

16.04.2015 Nefavorabil cu motivare 
 

11.  Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii 61/1993 privind alocaţia de stat 

16.04.2015 Favorabil  
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pentru copii, republicată în Monitorul Oficial 

Partea I nr. 767 din 14 noiembrie 2012 (b 

130/24.03.2015) 

12.  Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea articolului 36 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice (b 131/24.03.2015) 

16.04.2015 Nefavorabil cu motivare 
 

13.  Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

privind acordarea unui ajutor de stat individual 

pentru salvare, Societăţii Complexul Energetic 

Hunedoara S.A., sub forma unui împrumut din 

venituri din privatizare 

23.04.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Favorabil 

14.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 

aprobarea amplasamentului şi declanşarea 

procedurilor de expropriere a imobilelor 

proprietate privată situate în coridorul de 

expropriere al lucrării de utilitate publică 

“Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei 

Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an 

lignit” 

23.04.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Favorabil 

15.  Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) 

al art. 9, Capitolul III, din Anexa II la Legea nr. 

284/2010 (b136/30.03.2015) 

28.04.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Nefavorabil cu motivare 

16.  Propunere legislativă pentru modificarea art. 56 şi 

art. 57 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice (b 142/31.03.2015) 

28.04.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Nefavorabil cu motivare 

17.  Propunere legislativă pentru completarea Legii-

cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice (b 

149/02.04.2015) 

28.04.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Nefavorabil cu motivare 

18.  Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice (b 159/08.04.2015) 

28.04.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Nefavorabil cu motivare 

19.  Propunere legislativă pentru completarea art.1 din 

Legea nr.8 din 11 ianuarie 2006 privind 

instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii 

sistemului public de pensii, membri ai uniunilor 

de creatori legal constituite şi recunoscute ca 

persoane juridice de utilitate publică (b 

171/15.04.2015) 

7.05.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Favorabil 

20.  Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 

aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea 

socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 

2015–2020 şi a Planului strategic de acţiuni 

pentru perioada 2015-2020 

7.05.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Favorabil cu propunere  
 

21.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura 

adopţiei 

7.05.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Favorabil cu propunere  

22.  Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 

modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 

12.05.2015 Favorabil 
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privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 44/2004 

23.  Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

pentru completarea art. II din Ordonanţa 

Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea 

unor măsuri fiscal-bugetare 

21.05.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Favorabil 

24.  Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

privind acordarea unui împrumut Societăţii 

Complexului Energetic Hunedoara S.A. din 

venituri din privatizare 

21.05.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Favorabil 
 

25.  Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind 

aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru 

şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata 

venitului lunar de completare pentru persoanele 

disponibilizate de la Societatea Complexul 

Energetic Oltenia S.A. 

21.05.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Favorabil 
 

26.  Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind 

aprobarea  unei  sume din bugetul asigurărilor 

pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru 

plata venitului lunar de completare pentru 

persoanele disponibilizate de la Societatea 

Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. 

21.05.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Favorabil 
 

27.  Propunere legislativă privind sistemul de pensii şi 

alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor (b 

195/29.04.2015) 

21.05.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

* p. patronală – Favorabil; 

* p. sindicală – Nefavorabil  

28.  Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 

(plx.403/11.05.2015) 

21.05.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Nefavorabil cu motivare 

29.  Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 

1/2011 a educaţiei naţionale (plx 402/11.05.2015) 

21.05.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Nefavorabil cu motivare 

30.  Propunere legislativă pentru modificarea art. 10 

din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de 

pensii administrate privat şi pentru completarea 

art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile 

facultative (b 216/05.05.2015) 

21.05.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Nefavorabil cu motivare 

 

31.  Propunere legislativă privind organizarea şi 

desfăşurarea stagiilor profesionale (b 

215/05.05.2015) 

21.05.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Nefavorabil cu motivare 

32.  Propunere legislativă pentru completarea art. 1 al 

OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi 

alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, 

aprobată prin Legea nr. 71/2015 (b 

177/21.04.2015) 

28.05.2015 Nefavorabil cu motivare 

33.  Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

privind înfiinţarea Agenţiei de Investigare 

Feroviară Română – AGIFER 

28.05.2015 Favorabil 

34.  Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice (b 237/13.05.2015) 

28.05.2015 Favorabil cu propunere 
 

35.  Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 

28.05.2015 Nefavorabil cu motivare 
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privind fondurile de pensii administrate privat şi a 

art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile 

facultative (b 238/13.05.2015) 

36.  Propunere legislativă pentru completarea Legii 

Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 (plx. 

431/12.06.2015) 

11.06.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Nefavorabil cu motivare 

37.  Propunere legislativă pentru completarea Legii 

Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 (plx. 

432/2.06.2015) 

11.06.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Favorabil  

38.  Propunere legislativă pentru completarea art. 97 

din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice (b 244/19.05.2015) 

11.06.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

* p. patronală şi p. sindicală –  

Favorabil; 
*reprezentant guvern– Nefavorabil  

39.  Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 

263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

(b 249/20.05.2015) 

11.06.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

* p. patronală şi p. sindicală –  

Favorabil; 
*reprezentant guvern– Nefavorabil  

40.  Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 

8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru 

pensionarii sistemului public de pensii, membri ai 

uniunilor de creatori legal constituite şi 

recunoscute ca persoane juridice de utilitate 

publică (b 250/20.05.2015) 

11.06.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

* p. patronală şi p. sindicală –  

Favorabil; 
*reprezentant guvern– Nefavorabil  

41.  Propunere legislativă pentru adoptarea directivei 

UE în domeniul muncii - repausul săptămânal (b 

261/25.05.2015) 

11.06.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Nefavorabil cu motivare 

42.  Propunere legislativă pentru modificarea anexei 

nr. 1 la Legea - cadru privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice nr. 

284/2010 (b 267/28.05.2015) 

11.06.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Nefavorabil 
 

43.  Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul feroviar 

11.06.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Favorabil 
 

44.  Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind 

aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de 

protecţie acordată persoanelor disponibilizate prin 

concedieri colective efectuate în baza planurilor 

de disponibilizare 

11.06.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Favorabil 
 

45.  Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Anexei 3b din Legea 63/2011 – 

privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a 

personalului didactic şi didactic auxiliar din 

învăţământ, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Art. 4 din Anexa I din Legea 

284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice şi a Anexei 

II, Cap. I, pct. 6 din Legea 284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice (b 278/3.06.2015) 

18.06.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

Nefavorabil cu motivare 
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46.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 

modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 

nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de 

alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor 

de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor 

de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, 

inclusiv Planul naţional de investiţii 

18.06.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

* p. patronală – 

Favorabil cu propunere de 

completare; 
* p. sindicală –  

Nefavorabil; 
*reprezentant guvern– Favorabil  

47.  Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 

aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii 

Rompetrol Rafinare S.A. şi de constituire a unei 

Comisii pentru implementarea tranzacţiei 

convenite la 15 februarie 2013 prin 

“Memorandumul de înţelegere” încheiat între 

statul român şi The Rompetrol Group N.V. 

18.06.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte de 

vedere: 

* p. patronală şi p. sindicală – 

Nefavorabil cu motivare; 
*reprezentant guvern– Favorabil  

 

Comisii: 

 
 Ședința comisiei pentru privatizarea funcționarea și creșterea competitivității agenţilor economici, din cadrul 
CES având ca ordine de zi Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 
1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu 
efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții și  
Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății Rompetrol Rafinare S.A. și de 
constituire a unei Comisii pentru implementarea tranzacției convenite la 15 februarie 2013 prin “Memorandumul de 
înțelegere” încheiat între statul român și The Rompetrol Group N.V. 
Data: 16.06.2014 
Participant: Ana Bontea 

 

 

ANEXA  NR.  2  -  COMISIILE   DE   DIALOG   SOCIAL   ŞI   ALTE  STRUCTURI   DE   

DIALOG SOCIAL 31 MARTIE- 27 IUNIE 2015 

 
ACTIVITĂŢI LA CARE AU PARTICIPAT  MEMBRII BIROULUI PERMANENT, REPREZENTANŢI 

NOMINALIZAŢI 

ÎN PERIOADA   31 MARTIE- 27 IUNIE 2015 

15. Întâlniri ale conducerii CNIPMMR cu reprezentanți ai autorităților publice centrale 
 

Reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, avându-l ca invitat special pe dl.Henri Malosse, 

președinte CESE 

Data:15.04.2015 

Participant: Liviu Rogojinaru, vicepreşedinte şi Florin Jianu, vicepreşedinte 

 

Întâlnire cu d-na Rovana Plumb, Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 

Data:20.04.2015 

Participanți: Prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu, Liviu Rogojinaru, vicepreședinte, Marin Ciupitu, prim-

vicepreședinte PIMM București, dl. Hrestic, vicepreședinte PIMM  Suceava 

 

Întâlnire cu dl.Andrei Dominic Gerea, Ministrul Energiei, IMM-urilor și Mediului de Afaceri 

Data:5.05.2015 

Participant: prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu, preşedinte  

 

Întâlnire cu dl.Cosmin Marinescu, consilier prezidențial pentru politici economice și sociale 

Data:6.05.2015 

Participanți: Prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu 
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Întâlnire cu dl.Klaus Johanis, președintele României, pe teme economice și sociale și în vederea prezentării unor 

exemple de bune practici intreprenoriale: 

 Constantin Deleanu- SC COTNARI SA 

 Sorin Minea- SC ROMALIMENTA SA 

 Vergiliu Vals-SC MENAROM SA 

 Mircea Turdeanu- SC FARMEC SA 

Data: 20.05.2015 

Participant: prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu, preşedinte  

 

Întâlnire cu dl.Andrei Dominic Gerea, Ministrul Energiei, IMM-urilor și Mediului de Afaceri 
Data:15.06.2015 

Participant: prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu, preşedinte  

 

 

V. Întâlniri ale conducerii CNIPMMR cu preşedinţi ai confederaţiilor sindicale 

În cadrul CES  

În cadrul CES  

1. Plen CES   

Data: plen în fiecare săptămână. 

Participanți: Dl. Ioan Pițurescu, Dl. Liviu Rogojinaru. 

 

 

 

 

VI.  În cadrul Comisiilor de Dialog Social  

1. Ministerul Transporturilor  - ședința extraordinară a plenului Comisiei de Dialog Social – avand ca ordine de 

zi dezbaterea proiectelor de acte normative cu caracter economico/social  initiate de ministerul transporturilor.  

Data: 1.04.2015, 27.04.2015, 28.04.2015 

Participant: Dl. Adrian Caşcaval 

 

2. Ministerul Finanțelor Publice - având ca ordine de zi analiza proiectului de OG pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal/Codului de procedura fiscala și Analiza proiectului de OG 

privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal. 

Data: 7.04.2015 

Participant: dl.Florea Pîrvu 

 

3. Ministerul pentru Energie, IMM-uri și Mediu de Afaceri- având ca ordine de zi dezbaterea proiectelor de acte 

normative cu caracter economico/social  initiate de acest minister. 

Data:20.04.2015 

Participant: Neculai Vițelaru, vicepreședinte, Paraschiv Ionescu, membru CP 

 

4. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă - ANOFM - ședința Consiliului de Administrație  

Data:29.04.2015 

Participant: dl.Ion Pițurescu 

 

5. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale- avand ca ordine de zi debaterea proiectelor de acte normative 

iniţiate  de minister 

Data:30.04.2015 

Participanți : dl.Vasile Priceputu și d-na Otilia Manta 

 

6. Ministerul Transporturilor  - ședința extraordinară a plenului Comisiei de Dialog Social – avand ca ordine de 

zi dezbaterea proiectelor de acte normative cu caracter economico/social  initiate de ministerul transporturilor.  
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Data: 4.05.2015, 7.05.2015, 19.05.2015 

Participant: Dl. Adrian Caşcaval 

 

7. Ministerul Finanțelor Publice - având ca ordine de zi analizarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru 

modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004. 

Data: 5.05.2015 

Participant: dl.Florea Pîrvu 

 

8. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă - ANOFM - ședința Consiliului de Administrație  

Data:20.05.2015 

Participant: dl.Ion Pițurescu 

 

9. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – I si a-II-a reuniune a grupului de lucru ptr.dezvoltare 

economica-CMPND  

Data:5.05.2015; 22.05.2015 

Participanți : dl.Vasile Priceputu și d-na Otilia Manta 

 

10. Ministerul Transporturilor  - ședința extraordinară a plenului Comisiei de Dialog Social – avand ca ordine 

de zi dezbaterea proiectelor de acte normative cu caracter economico/social  initiate de ministerul transporturilor.  

Data: 17.11.2015, 18.06.2015, 22.06.2015, 26.06.2015 

Participant: Dl. Adrian Caşcaval 

 

11. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă - ANOFM - ședința Consiliului de Administrație  

Data:17.06.2015 

Participant: dl.Ion Pițurescu 

 

12. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – ședința comisiei de dialog social având ca ordine de zi 

dezbaterea actelor normative initiate de minister. 

Data:25.05.2015;  

Participant : dl.Mihai Vișan 

 

13. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Intalnirea grupului de lucru pentru dezvoltare economica 

in spatiul rural 

Data:16.06.2015;  

Participant :Vasile Priceputu 

 

 

VII. Alte comisii şi activităţi  

1. Dezbatere privind solutiile de guvernare ale PNL - eveniment organizat la Palatul Parlamentului 

Participant : Liviu Rogojinaru, vicepreședinte 

Data:2.04.2015 

 

2. Întalnire cu dl.Sorin Mihai Cîmpeanu, Ministrul Educatiei și Cercetării Științifice și cu prof.univ.dr.Tudor 

Prisecaru președinte al Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica (ANCS)  

Data: 6.04.2015 

Participant: Prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu 

 

3. Intalnirea Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei-în prezența primului-ministru, Victor Ponta 

Data: 21.04.2015 

Participant: Prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu 
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4. Intalnire cu delegația EBRD, pe tema evoluțiilor și provocărilor cu care se confruntă sectorul IMM-urilor în 

România. 

Data: 30.04.2015 

Participant: Prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu 

 

5. Reuniunea co-președinților ACPR 

Data: 9.04.2015, 22.04.2015 

Participant: Prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu 

 

6. Întalnire cu delegația parlamentara din Norvegia având ca temă politici de munca, piata muncii si angajare, 

libera circulatie a fortei de munca, social dumping, munca la negru si criminalitate pe piata muncii. 

Data: 4.05.2014 

Participant: Liviu Rogojinaru, vicepreședinte 

 

7. Întalnirea Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei-în prezența primului-ministru, Victor Ponta și a unor membri 

ai cabinetului 

Data: 20.05.2015 

Participant: Prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu 

 

8. Sedința Consiliului Statistic National  

Participant : Prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu 

Data:21.05.2015 

 

9. Întalnire cu delegatia Business Europe 

Data: 21.05.2015 

Participant: Florin Jianu, vicepreședinte 

 

10. Adunarea generala UNIFE- SME Committee având ca temă mediul de afaceri și sectorul de IMM-uri din 

România 

Data: 17.06.2015 

Participant: prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu, președinte 

 

11. Comisia pentru industrii si servicii din Senat - dezbatere având ca temă amendamentele CNIPMMR 

referitoare la amnistia fiscala si diurna ptr.munca in strainatate. 

Data: 15.06.2015 

Participant: Liviu Rogojinaru, vicepreședinte 

 

12. Întalnirea Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei-în prezența primului-ministru, Victor Ponta și a unor 

membri ai cabinetului 

Data: 16.06.2015 

Participant: Liviu Rogojinaru, vicepreședinte 

 

ACTIVITĂŢI LA CARE AU PARTICIPAT  MEMBRII PERSONALULUI EXECUTIV ÎN PERIOADA 

31 MARTIE- 27 IUNIE 2015 

 

IV. În cadrul CES   

3. Şedinta Plenului CES   

Data:2.04.2015, 7.04.2015, 16.04.2015, 23.04.2015, 28.04.2015, 4.06.2015,11.06.2015,18.06.2015, 25.06.2015 

Participant: Victoria Guță, director executiv. 

 

 

V.  În cadrul Comisiilor de Dialog Social  

1. Reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social 
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Data:15.04.2015 

Participant: Ana Bontea, director dep.juridic 

 

2. Ședința comisiei de politici monetare, fiscale, financiare și de venituri din cadrul CES 

Data: 7.04.2014 

Participant: Octavia Ionescu 

 

3. Reuniune patronate avand ca temă distribuirea locurilor in organismele tripartite (conf.hot.ACPR). 

Data: 15.04.2015 

Participant: Victoria Guţă, director executiv 

 

4. Reuniunea co-președinților ACPR 

Data: 22.04.2015 

Participant: Victoria Guţă, director executiv 

 

5. Întâlnire cu d-na Rovana Plumb, Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 

Data:20.04.2015 

Participant: Ana Bontea, director juridic 

 

6. Ședința comisiei de politici monetare, fiscale, financiare și de venituri din cadrul CES 

Data: 8.05.2014 

Participant: Octavia Ionescu 

 

7. Întalnire cu delegația parlamentara din Norvegia având ca temă politici de munca, piata muncii si angajare, 

libera circulatie a fortei de munca, social dumping, munca la negru si criminalitate pe piata muncii. 

Data: 4.05.2014 

Participant: Victoria Guță, director executiv , Ana Bontea, director Dep.Juridic, Mihnea Câmpeanu, consilier 

juridic,  Niculae Elena, consilier juridic, Alina Truică, analist economico-financiar, Iulia Sîrbu, consilier-Dep. 

comunicare si structuri teritoriale.  

 
8. Şedinţa comisiei pentru privatizarea funcţionarea şi creşterea competitivităţii agenţilor economici, din cadrul 

CES având ca ordine de zi Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu 

efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii şi  

Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Rompetrol Rafinare S.A. şi de constituire 

a unei Comisii pentru implementarea tranzacţiei convenite la 15 februarie 2013 prin “Memorandumul de înţelegere” 

încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V. 

Data: 16.06.2014 

Participant: Ana Bontea 

 

 

ANEXA  NR.  3 
 

PARTICIPAREA LA DIALOGUL SOCIAL EUROPEAN în perioada 31 martie 2015 – 27 iunie 2015 

 

II. PLENUL CONSILIULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN 

 

1. SESIUNE PLENARĂ: 22-23.04.2015 

Ordinea de zi şi principalele aspecte discutate sunt următoarele: 

17. Verificarea cvorumului 

  

18. Adoptarea proiectului de ordine de zi 
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19. Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 506-a sesiuni plenare, desfăşurată la 18 şi 19 

martie 2015 (EESC-2015-00788-00-01-PV-TRA) 

  

20. ELABORAREA AVIZELOR COMITETULUI ÎN CONFORMITATE CU 

PROCEDURA FĂRĂ DEZBATERE  

  

 CCMI/127 

O politică industrială pentru sectorul european al sticlei (aviz din proprie 

iniţiativă)  

EESC-2014-04990-AS-TRA  

Raportor: dl Josef ZBOŘIL (GR.I-CZ)  

Coraportor: dl Enrico GIBELLIERI (Cat. 2-IT 

 

 ELABORAREA AVIZELOR COMITETULUI ÎN CONFORMITATE CU 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ (CATEGORIA C) 

  

 NAT/668 

Rata de ajustare/plăţi directe 2015 

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a ratei 

de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru plăţile directe în ceea 

ce priveşte anul calendaristic 2015 

COM(2015) 141 final  

EESC-2015-02052-PAC-TRA 

  

21. Dezbatere privind uniunea energetică, prezentată de dl Maroš ŠEFČOVIČ, 

vicepreşedinte al Comisiei Europene, responsabil pentru uniunea energetică: 

 Cuvânt de introducere al dlui Henri MALOSSE, preşedintele Comitetului 

Economic şi Social European  

 Intervenţia dlui Maroš ŠEFČOVIČ 

 Dezbatere generală: intervenţiile preşedinţilor de grup/membrilor în numele 

grupurilor  

 Răspunsuldlui ŠEFČOVIČ 

 Concluzii prezentate de dl MALOSSE  

  

22. Dezbatere privind politica comercială şi parteneriatul transatlantic pentru comerţ 

şi investiţii (TTIP), cu participarea dnei Cecilia MALMSTRÖM, comisarul pentru 

comerţ: 

 Cuvânt de introducere al dlui Henri MALOSSE, preşedintele Comitetului 

Economic şi Social European  

 Intervenţia dnei Cecilia MALMSTRÖM 

 Dezbatere generală: intervenţiile preşedinţilor de grup/membrilor în numele 

grupurilor  

 Răspunsul dnei MALMSTRÖM 

 Concluzii prezentate de dl MALOSSE  

 

  

23. Dezbatere privind recentele tragedii umanitare în Marea Mediterană: 

 Cuvânt de deschidere al dlui Henri MALOSSE, preşedintele Comitetului 

Economic şi Social European 

 Intervenţiile preşedinţilor de grup/membrilor în numele grupurilor 

 Concluzii prezentate de dl MALOSSE  
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24. Prezentarea priorităţilor economice pentru UE în anii următori de către dl Pierre 

MOSCOVICI, comisarul pentru afaceri economice şi financiare, impozitare şi 

vamă: 

 Cuvânt de introducere al dlui Henri MALOSSE, preşedintele Comitetului 

Economic şi Social European  

 Intervenţia dlui Pierre MOSCOVICI 

 Intervenţiile preşedinţilor de grup/membrilor în numele grupurilor  

 Răspunsuldlui MOSCOVICI 

 Concluzii prezentate de dl MALOSSE 

  

25. CCMI/128 

Promovarea pieţei unice europene care combină ingineria biomedicală cu sectorul 

serviciilor medicale şi de îngrijire (aviz din proprie iniţiativă)  

EESC-2014-04419-AS-TRA  

Raportor: dl Edgardo Maria IOZIA (Gr. II-IT)  

Coraportor: dl Dirk JARRÉ (Cat. 3-DE  

  

26. TEN/562 

Dezvoltarea sistemului de guvernanţă propus în contextul cadrului de politici 

privind clima şi energia pentru 2030 (aviz exploratoriu la solicitarea Comisiei) 

EESC-2015-00105-AS-TRA  

Raportor: dl Richard ADAMS (GR.III-UK)  

Coraportor: dna Ulla SIRKEINEN (GR. I-FI)  

  

27. ECO/369 

Agenda urbană a UE 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi 

Social European şi Comitetul Regiunilor – Dimensiunea urbană a politicilor UE - 

Principalele caracteristici ale unei agende urbane a UE 

COM(2014) 490 final  

EESC-2014-05226-AS-TRA 

Raportor: dl Etele BARÁTH (GR. III-HU)  

  

28. Diverse 
  

 a) Modificare în componenţa organelor CESE 

  

2. SESIUNE PLENARĂ: 27-28.05.2015 

Ordinea de zi şi principalele aspecte discutate sunt următoarele: 

 

1. Verificarea cvorumului 

2. Adoptarea proiectului de ordine de zi 

3. Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 507-a sesiuni plenare, desfăşurată la 22 şi 23 

aprilie 2015 (EESC-2015-01325-00-00-PV-TRA) 

  

4. ELABORAREA AVIZELOR COMITETULUI ÎN CONFORMITATE CU 

PROCEDURA FĂRĂ DEZBATERE 
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 NAT/666 

Comerţul cu produse derivate din focă 

Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 privind comerţul cu produse derivate din focă 

COM(2015) 45 final – 2015/0028 COD 

EESC-2015-01407-AS-TRA 

Raportor: dl Thomas McDONOGH (GR. I-IE)  

  

 ELABORAREA AVIZELOR COMITETULUI ÎN CONFORMITATE CU 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ (CATEGORIA C) 

  

 NAT/667 

Cooperarea în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Est 

Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 1236/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire 

a unui sistem de control şi de asigurare a respectării aplicabil în zona reglementată de 

Convenţia privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est  

COM(2015) 121 final - 2015/0063 (COD)  

EESC-2015-02453-PAC-TRA 

 

 ELABORAREA AVIZELOR COMITETULUI ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA 

CU DEZBATERE 

  

29. REX/411 

Protecţia investitorilor şi soluţionarea litigiilor dintre investitori şi stat în acordurile 

comerciale şi de investiţii ale UE cu ţările terţe (aviz din proprie iniţiativă)  

EESC-2014-05356-AS-TRA  

Coraportor: dl Sandy BOYLE (GRII-UK)  

  

30. ECO/376 

Finalizarea UEM: pilonul politic (aviz din proprie iniţiativă) 

EESC-2015-00551-AS-TRA  

Raportor: dl Carmelo CEDRONE (GR. II-IT)  

Raportor: dl Joost VAN IERSEL (GR. I-NL) 

  

31. ECO/381 

Pachetul „Transparenţă fiscală” 

Propunere de directivă a Consiliului de abrogare a Directivei 2003/48/CEE a Consiliului 

COM(2015) 129 final -2015/0065 CNS 

Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte 

schimbul automat de informaţii obligatoriu în domeniul fiscal  

COM(2015) 135 final – 2015/0068 CNS 

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind transparenţa fiscală în 

scopul combaterii evaziunii fiscale licite şi ilicite 

COM(2015) 136 final  

EESC-2015-01828-PAC-TRA 

Raportor: dl Petru Sorin DANDEA (Gr. II-RO) 

  

32. CCMI/129 

O politică industrială a UE pentru sectorul alimentar şi al băuturilor (aviz din proprie 

iniţiativă)  

EESC-2014-05388-AS-TRA  

Raportor: dl Ludvík JÍROVEC (GRIII-CZ)  

Coraportor: dl Edwin CALLEJA (CAT. 1 - MT)  
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33. SOC/517 

Ajutorul social pe termen lung şi dezinstituţionalizarea (aviz exploratoriu la solicitarea 

Preşedinţiei letone)  

EESC-2014-07336-AS-TRA  

Raportor: dna Gunta ANČA (GRIII-LV)  

Coraportor: dl José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (GRI-ES)  

  

34. SOC/518 

Stimularea creativităţii, a spiritului antreprenorial şi a mobilităţii în educaţie şi formare 

(aviz din proprie iniţiativă)  

EESC-2014-06567-AS-TRA  

Raportor: dna Vladimíra DRBALOVÁ (GRI-CZ)  

  

35. SOC/519 

Orientări pentru politicile de ocupare a forţei de muncă 

Propunere de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forţei de 

muncă ale statelor membre 

COM(2015) 98 final -2015/0051 NLE  

EESC-2015-01167-AS-TRA 

Raportor: dl Carlos Manuel TRINDADE (GRII - PT)  

Raportor: dna Vladimíra DRBALOVÁ (GRI-CZ)  

  

  

5. Dezbatere privind Programul de dezvoltare post-2015, cu participarea dlui Neven 

MIMICA, comisarul european pentru cooperare internaţională şi dezvoltare, şi a dnei 

Tania COX, preşedinta grupului operativ european Beyond 2015: 

 Cuvânt de introducere al dlui Henri MALOSSE, preşedintele Comitetului Economic şi 

Social European  

 Intervenţia dlui Neven MIMICA 

 Intervenţia dnei Tania COX  

 Dezbatere generală: intervenţiile preşedinţilor de grup/membrilor în numele 

grupurilor  

 Răspunsurile invitaţilor  

 Concluzii prezentate de dl MALOSSE  

  

 CCMI/131 

Să trăim în viitor. Imprimarea 3D - un instrument de consolidare a economiei europene 

(aviz din proprie iniţiativă). 

EESC-2014-04420-AS-TRA  

Raportor: dl Dumitru FORNEA (GRII-RO)  

Coraportor: dna Hilde VAN LAERE (Cat. 1-BE)  

  

 REX/432 

Utilizarea canalelor media pentru influenţarea proceselor sociale şi politice în UE şi în 

ţările din vecinătatea estică (raport de informare)  

EESC-2014-07333-RI-TRA  

Raportor: dna Indrė VAREIKYTĖ (GRIII-LT)  
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 Dezbatere privind agenda europeană în domeniul migraţiei, cu participarea dlui 

Dimitris AVRAMOPOULOS, comisarul european pentru migraţie, afaceri interne şi 

cetăţenie 

 Cuvânt de introducere al dlui Henri MALOSSE, preşedintele Comitetului Economic şi 

Social European  

 Intervenţia dlui Dimitris AVRAMOPOULOS 

 Dezbatere generală: intervenţiile preşedinţilor de grup/membrilor în numele 

grupurilor  

 Răspunsuldlui AVRAMOPOULOS 

 Concluzii prezentate de dl MALOSSE  

  

 Prezentarea raportului privind proiectul „O mai bună incluziune a comunităţii rome 

prin iniţiativele societăţii civile” de către dl Ákos TOPOLÁNSKY (GRIII-HU) 

  

6. Diverse 
 a) Crearea unui comitet consultativ mixt UE-Chile 

 b) Punerea în aplicare a dreptului de iniţiativă 

  

II. SECŢIUNEA ECO A CONSILIULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN 

 

1. Secţiunea ECO (Uniune Economică şi Monetară, Coeziune Socială)  

 

2. Secţiunea ECO –  06.05.2015  

Având ca ordine de zi:  

Adoptarea proiectului de ordine de zi 

 

Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 147-a şedinţe, care a avut loc la 26 martie 2015 (EESC-2015-02101-

00-00-PV-TRA, EESC-2015-02101-01-00-ANN-REF, EESC-2015-02101-02-00-ANN-REF, EESC-

2015-02101-03-00-ANN-REF şi EESC-2015-02101-04-00-ANN-REF) 

 

Dezbatere exploratorie cu privire la avizul din proprie iniţiativă „O taxă europeană ca resursă proprie a 

UE” (ECO/377, raportor: dl Viliam PÁLENÍK), cu participarea membrilor Secţiunii ECO, în vederea 

pregătirea audierii publice din 1 iunie 2015 

 

Raportul Conferinţei pe tema „O metodologie privind dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 

comunităţii în cadrul noului ciclu de dezvoltare rural”, organizată la Budapesta, la 24 martie 2015, ca 

urmare a adoptării Avizului exploratoriu privind dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 

comunităţii, ca instrument al politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020, în vederea dezvoltării 

locale, rurale, urbane şi periurbane (ECO/366, raportor: dl Roman HAKEN, preşedintele grupului de 

studiu: dl János VÉRTES) 

Dezbatere tematică cu vorbitorii invitaţi, organizată în sprijinul lucrărilor privind Avizul ECO/376  

Finalizarea UEM: pilonul politic: 

 dna Sylvie Goulard, deputat în Parlamentul European 

 dl Cesare Pinelli, profesor de drept public, Universitatea La Sapienza 

 dna Katharina Gnath, responsabil general de proiect, Programul Europas Zukunft, Bertelsmann Stiftung 

 

ECO/376 – Avizul pe tema „Finalizarea UEM: pilonul politic” 

Aviz din proprie iniţiativă  

EESC-2014-00551-00-03-PA-TRA 

Raportori: dl Carmelo Cedrone (IT-II) şi dl Joost van Iersel (NL-I) 

 

Organizarea lucrărilor secţiunii 

Diverse 
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3. Secţiunea ECO –  18.06.2015  

având ca ordine de zi:  

Adoptarea proiectului de ordine de zi 

Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 148-a şedinţe, care a avut loc la 6 mai 2015 (EESC-2015-02636-00-

00-PV-TRA) şi anexe 

 

ECO/372 – Accesul la finanţare al IMM-urilor 

Raport de informare 

EESC-2014-06006-00-00-PRI-TRA 

Raportor: Dimitris DIMITRIADIS (EL-I) 

 

ECO/379–Uniunea pieţelor de capital 

schimb de opinii cu Raluca PAINTER şi Andrea BELTRAMELLO, DG FISMA,Comisia Europeană şi Juan 

Manuel VIVER, Unitatea pentru o mai bună finanţare  

Aviz privind uniunea pieţelor de capital 

Sesizare 

COM(2015) 63 final 

EESC-2015-01333-00-00-PA-TRA 

Raportor: Juan MENDOZA CASTRO (ES-II) 

Coraportor: Milena ANGELOVA (BG-I) 

 

Dezbatere tematică pe tema «Cooperare consolidată între domeniul prioritar 10 „Capacitate instituţională şi 

cooperare” din Strategia UE pentru regiunea Dunării şi membrii CESE»: 

 Prezentare pe tema „Consolidarea capacităţii instituţionale pentru o regiune modernă a Dunării: noi 

perspective ale abordării macroregionale” de către Kurt PUCHINGER, coordonatorul domeniului 

prioritar 10 din cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunării (EUSDR). 

 Prezentare privind punerea în aplicare a Strategiei UE pentru regiunea Dunării - un impuls pentru 

îmbunătăţirea navigaţiei interioare pe Dunărea inferioară de către Bozhidar YANKOV, expert senior, 

Agenţia Executivă pentru exploatarea şi întreţinerea fluviului Dunărea  

 

 

III. SECŢIUNEA SOC A CONSILIULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN 

 

Secţiunea SOC (Angajarea de forţă de muncă, Afaceri sociale şi Cetăţenie) 

 

1. Secţiunea SOC –07.05.2015 

având ca ordine de zi: 

Adoptarea proiectului de ordine de zi 

 

Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 154-a şedinţe, care a avut loc la 25 februarie 2015 

(EESC-2015-01108-00-00-PV-TRA) 

 

Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 155-a şedinţe, care a avut loc la 23 martie 2015 

(EESC-2015-01747-00-00-PV-TRA) 

 

Comunicarea preşedintelui secţiunii 

 

SOC/517 

Avizul privind asistenţa socială pe termen lung şi dezinstituţionalizarea 

Aviz exploratoriu 

Raportor: dna Gunta Anča 

Coraportor: dl José Isaías Rodríguez García-Caro (EESC-2014-07336-00-02-PA-TRA) 
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Prezentarea programului de lucru al Eurofound pe 2015 de către dna Erika Mezger, director adjunct, 

Eurofound 

SOC/518 

Avizul privind stimularea creativităţii, a spiritului antreprenorial şi a mobilităţii în educaţie şi formare  

Aviz din proprie iniţiativă 

Raportor: dna Vladimíra Drbalová (EESC-2014-06567-00-00-PA-TRA) 

 

SOC/519 

Avizul privind orientările pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre 

COM(2015) 98 final 

Raportor: dl Carlos Manuel Trindade 

Coraportor: dna Vladimíra Drbalová (EESC-2014-01167-00-03-PA-TRA) 

Organizarea lucrărilor secţiunii 

Diverse 

 

2. Secţiunea SOC – 17.06.2015 

având ca ordine de zi: 

Adoptarea proiectului de ordine de zi 

 

Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 156-a şedinţe, care a avut loc la 7 mai 2015 

(EESC-2015-02602-00-00-PV-TRA); 

 

Comunicarea preşedintelui secţiunii; 

 

Prezentarea lucrărilor Grupului ad-hoc al CESE privind handicapul – dl Ioannis VARDAKASTANIS, 

preşedintele grupului 

 

SOC/514 

Avizul „Sport şi valori europene”  

Aviz exploratoriu 

Raportor: dl Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER (EESC-2014-04496-00-02-PA-TRA) 

 

SOC/521 

Avizul privind recunoaşterea competenţelor şi a calificărilor dobândite prin învăţare non-formală şi informală - 

contribuţia concretă a societăţii civile organizate  

Aviz din proprie iniţiativă 

Raportor: dl Pavel TRANTINA 

Coraportor: dna Marie ZVOLSKÁ (EESC-2015-00802-00-02-PA-TRA) 

Raport intern privind Forumul european pentru migraţie şi angajamentul CESE 

Raportor: dl Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS (EESC-2015-01735-00-06-TCD-TRA) 

Dezbatere cu participarea dnei Kadri Soova, membră a Biroului Forumului european pentru migraţie 

 

Organizarea lucrărilor secţiunii 

 

Diverse 

 

 

IV. ALTE ŞEDINŢE LA NIVELUL CESE 

  

1. Participarea la activităţi CESE: 

 14.04.2015 şi 20-21.05.2015 - Şedinţa extraoedinară a Grupului I 

 25.06.2015 - Observatorul pieţei forţei de muncă  
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ANEXA  NR.  4   

 

CONCLUZIILE SI RECOMANDARILE  RAPORTULUI DE INFORMARE PRIVIND ACCESUL LA FINANTARE AL 

IMM-URILOR SI AL ÎNTREPRINDERILOR CU CAPITALIZARE MEDIE ÎN PERIOADA 2014-2020: OPORTUNITĂTI SI 

PROVOCĂRI – SECTIUNEA ECO – CESE   
 

Concluziile şi recomandările adoptate de Secţiunea pentru uniunea economică şi monetară şi coeziune 

economică şi social a Comitetului Economic şi Social European în data de 18.06.2015: 

Comitetul Economic şi Social European atrage atenţia asupra faptului că, începând din 2008, insuficienţa 

fondurilor a limitat investiţiile efectuate de IMM-uri. În ciuda faptului că instituţiile europene au declarat că 

sprijinirea IMM-urilor este o prioritate politică, nu s-au realizat cu adevărat mari progrese, mai ales în ce priveşte 

accesul la finanţare şi stimularea competitivităţii. Este nevoie de măsuri urgente pentru ca fondurile disponibile 

să se adapteze mai bine la cerinţele IMM-urilor şi pentru a face ca procesul să fie mai flexibil şi mai transparent. 

IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei europene, iar aşteptările pentru crearea unor locuri de 

muncă durabile şi pentru creştere economică sunt investite în principal în ele. Însă pentru a înregistra creştere şi a 

angaja oameni, IMM-urile au nevoie de capital. Fluxul de capital ar putea şi ar trebui intensificat în moduri 

diferite, deoarece nevoile, structurile şi capacităţile IMM-urilor variază. Pentru a reflecta mai bine această 

varietate, CESE solicită Comisiei Europene să efectueze cât mai curând posibil un studiu cuprinzător privind 

principalele tipuri de IMM-uri şi întreprinderi cu capitalizare medie din toate cele 28 de state membre, ponderea 

lor relativă şi contribuţia fiecărui tip la crearea de locuri de muncă şi la creşterea economică. Pentru perioada 

curentă (2014-2020), există o serie de instrumente diferite pentru ameliorarea accesului IMM-urilor la finanţare, 

dar sumele alocate, structura acestor instrumente şi accesul la ele trebuie îmbunătăţite pentru a li se garanta 

efectul asupra IMM-urilor aflate în situaţiile cele mai dificile. Din acest motiv, prezentul raport pune 

Accentul pe microîntreprinderi, pe întreprinderile aflate în zone îndepărtate, cu economii slabe şi pe 

întreprinderile foarte tradiţionale. De aceea CESE salută planul Juncker, care-şi propune să sprijine în continuare 

IMM-urile alocându-le 5 miliarde EUR, care au potenţialul de a genera prin efectul de pârghie până la 75 de 

miliarde EUR, precum şi să mărească suma totală a instrumentelor financiare disponibile.  

Multe impedimente în ce priveşte atât cererea, cât şi oferta de credite bancare pentru IMM-uri trebuie să fie 

soluţionate la nivel european. Acest lucru se impune, deoarece cea mai mare parte a finanţării pentru IMM-uri 

provine şi va continua să vină de la băncile comerciale.  

Există disparităţi extrem de semnificative în ce priveşte condiţiile de acces la finanţare între statele membre 

nordice şi cele sudice, datorate (printre alţi factori) diferenţelor de condiţii economice, inclusiv de rating suveran. 

Nu există o piaţă comună dacă IMM-urile au rate mici ale dobânzii de 4% în nord şi rate ridicate de până la 12% 

în sud. Acest fapt duce la modele de competitivitate divergente între regiuni. Singura cale de ieşire din această 

situaţie rezidă într-o mai bună adaptare a diverselor programe ale UE în funcţie de specificul local, pentru a le 

conferi un caracter mai sofisticat şi mai corespunzător nevoilor IMM-urilor, printr-o evaluare şi monitorizare 

temeinică a implementării acestora de către UE - inclusiv prin mecanismele semestrului european - astfel încât să 

se garanteze implementarea corectă, de către statele membre şi de autorităţile de management relevante, a 

priorităţilor politice ale UE pentru fondurile structurale şi de investiţii europene (fondurile ESI) În plus, factori 

precum sănătatea sectorului bancar şi a mediului economic joacă un rol esenţial.  

Finanţarea pentru IMM-uri trebuie să vină nu numai de pe pieţele de datorie, ci şi de pe pieţele de capital 

propriu. Trebuie consolidată finanţarea bazată pe piaţă. Ar trebui să li se permită investitorilor corporativi să fie 

mai activi pe piaţă, iar operaţiunile de investiţii transfrontaliere ar trebui promovate, deoarece în prezent se 

confruntă cu prea multe obstacole. De aceea, iniţiativa de creare a unei uniuni a pieţelor de capital, cu obiectivul 

principal de a îmbunătăţi accesul la finanţare al IMM-urilor, ar trebui sprijinită ferm.  

Ar trebui ca pieţele de capital să joace un rol important în satisfacerea nevoilor financiare pe termen lung ale 

economiei europene, inclusiv în ce priveşte îmbunătăţirea accesului la finanţare al IMM-urilor. Din această 

perspectivă, va fi esenţial pentru IMM-uri să fie ajutate să acceseze aceste pieţe, pe care în mod tradiţional nu au 
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fost active. De asemenea, va fi important să se ia măsuri de stimulare a pieţelor de capital, pentru a crea 

instrumentele potrivite.  

Pentru a spori capacitatea de împrumut a băncilor, trebuie încurajată o relansare precaută a pieţelor 

securitizărilor.  

Liniile de credit oferite de BEI şi de FEI ar trebui mai bine structurate pentru a satisface mai bine nevoile 

unei game diverse de IMM-uri, şi mai ales pe cele ale întreprinderilor aflate în situaţiile cele mai dificile, care 

sunt microîntreprinderile şi întreprinderile tradiţionale, precum şi cele aflate în zone îndepărtate. Din nefericire, 

atât BEI, cât şi FEI au o experienţă foarte limitată în domeniul IMM-urilor şi contează pe băncile comerciale 

locale ca intermediar care să structureze liniile de creditare pentru IMM-uri. Însă cel mai frecvent băncile 

comerciale furnizează resursele nu IMM-urilor care au cea mai mare nevoie de ele, ci clienţilor lor fideli, care 

dispun deja de un acces relativ bun la finanţare. Pentru a soluţiona această problemă, este vital să fie evaluată şi 

monitorizată absorbţia liniilor şi instrumentelor de creditare furnizate de BEI şi FEI, în strânsă cooperare cu 

comunităţile locale reprezentative din statele membre. Transparenţa modului în care băncile locale comerciale, 

băncile de promovare sau alţi intermediari distribuie aceste fonduri ar trebui îmbunătăţită semnificativ şi ar trebui 

elaborate norme şi proceduri europene comune pentru a se asigura că IMM-urile sănătoase şi operaţionale care 

nu au capacitatea de a găsi finanţare prin alte surse au acces la resurse financiare la preţuri accesibile. 

În vederea extinderii căilor de finanţare fără creditare, cerinţele de capital pentru bănci şi societăţile de 

asigurare ar trebui calibrate în aşa fel încât să nu fie descurajate investiţiile în active esenţiale pentru creşterea 

IMM-urilor (capital propriu, portofolii securitizate de împrumuturi pentru IMM-uri, obligaţiuni pentru IMM-uri). 

Schemele şi instrumentele de finanţare inovatoare (de exemplu instrumentul pentru IMM-uri din cadrul 

Orizont 2020) ar trebui să fie adaptate corect la nevoile întreprinderilor, care sunt diferite ca dimensiuni şi ca 

etapă de dezvoltare, şi la situaţiile specifice ale diverselor ţări. În acest scop, este esenţial ca Comisia Europeană 

să desfăşoare o anchetă amplă pentru a segmenta clar nevoile de finanţare ale IMM-urilor în funcţie de 

dimensiunile, tipul de activitate, etapa din ciclul de existenţă şi alte caracteristici ale acestora, astfel încât să poată 

fi promovate pe piaţă cu succes diversele surse de finanţare oferite. 

Până în prezent, foarte puţine IMM-uri au fost capabile să beneficieze de programele europene, din pricină că 

informaţiile nu sunt apreciate corect şi, în fond, din cauza mecanismelor birocratice complexe. Este nevoie de o 

mai bună informare cu privire la posibilităţile de a obţine finanţare din programe UE la nivel naţional, precum şi 

de o mai bună urmărire şi monitorizare, luându-se în considerare satisfacţia de ansamblu a beneficiarilor finali. 

Este recomandabil ca instituţiile financiare şi organizaţiile IMM-urilor să fie implicate în mai mare măsură în 

calitate de intermediari între IMM-uri şi programele UE.  

Au fost formulate apeluri în vederea elaborării unui nou Small Business Act (SBA) revizuit şi consolidat, 

care să reflecte corect dezvoltarea şi nevoile IMM-urilor. În momentul revizuirii SBA, sau cel puţin al aplicării 

normelor, sistemelor şi instrumentelor existente, este foarte important să se integreze dispoziţii concepute pe 

măsura nevoilor IMM-urilor, în funcţie de diversele lor dimensiuni, amplasări geografice, tipuri de activităţi, 

etape din ciclul de viaţă. CESE recomandă ca accesul la finanţare să fie promovat pe piaţă în mod precis în 

funcţie de aceste criterii de segmentare. De aceea, ar trebui folosită cea mai largă gamă posibilă de instrumente 

concepute pe măsură, inclusiv instrumentele de capitaluri proprii (precum investitorii providenţiali, finanţarea 

participativă şi sistemele alternative de tranzacţionare), de cvasi-capital (precum finanţarea de tip mezanin) şi de 

creanţă (precum obligaţiunile pentru companii cu credite mici, sistemele şi platformele de garantare). În acest 

context, CESE recomandă ferm ca definiţia-standard a termenilor micro, mic şi mijlociu din Recomandarea UE 

2003/361 să fie actualizată pentru a reflecta varietatea IMM-urilor şi diferenţele dintre statele membre şi pentru a 

se evita totodată divergenţa faţă de alte definiţii ale IMM-urilor. 

CESE salută gama de măsuri adoptate de Comisia Europeană pentru a stimula modalităţi noi şi diverse de 

deblocare a finanţării pe termen lung. Pachetul cuprinde măsuri menite să îmbunătăţească accesul la finanţare al 

IMM-urilor, ceea ce este un lucru esenţial. Cu toate acestea, ar trebui luate în considerare şi alte nevoi, precum 

accesul la o formare adecvată, C&D, noi pieţe pentru export, competenţele de management şi cunoştinţele 

financiare şi de contabilitate. Prin urmare, furnizarea de instrumente financiare ale UE ar trebui să fie însoţită de 

asigurarea unor sisteme de consiliere şi de asistenţă corespunzătoare, precum şi de furnizarea unor servicii pentru 

întreprinderi bazate pe cunoaştere. Condiţiile în care evoluează IMM-urile rămân deosebit de dure şi este nevoie 

de un sprijin suplimentar pentru a se obţine o creştere durabilă a IMM-urilor.  

Uniunea Europeană trebuie să facă uz de cele mai bune practici din SUA, unde există multe poveşti de succes 

legate de finanţarea IMM-urilor pe baza unei game largi de mecanisme noi şi inovatoare. 
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Guvernele naţionale ar trebui să instituie un „Intergrup pentru IMM-uri” în toate statele membre pentru a face 

în aşa fel încât chestiunile abordate la nivel european să fie aplicate şi la nivel naţional şi pentru a face posibile 

circuitele informaţiilor şi colaborarea eficientă.  

Este necesară sprijinirea IMM-urilor la nivel local în vederea elaborării de politici pentru a stimula 

antreprenoriatul, a îmbunătăţi situaţia IMM-urilor pe tot parcursul ciclului lor de viaţă şi a le ajuta să obţină acces 

la noi pieţe. Pe deplin conştient de importanţa inovării, a cercetării şi dezvoltării şi a noilor tehnologii pentru 

economia europeană, CESE avertizează că acestea nu le sunt disponibile decât câtorva IMM-uri. Marea 

majoritate a IMM-urilor sunt deosebit de tradiţionale, iar activităţile lor sunt foarte departe de tehnologiile 

moderne şi de inovaţii, însă ele creează totuşi locuri de muncă şi au nevoie de un acces mai bun la finanţare. 

Acest lucru ar trebui avut în vedere în momentul stabilirii obiectivelor politice ale diverselor programe şi 

instrumente. 
CESE salută faptul că instituţiile UE (Parlamentul European, Comisia, CESE), reprezentanţele naţionale şi 

asociaţiile întreprinzătorilor sunt dispuse să colaboreze cu Intergrupul pentru IMM-uri şi să genereze rezultate 
tangibile în ce priveşte antreprenoriatul, creşterea şi ocuparea forţei de muncă în următorii cinci ani şi în 
continuare. A ţine seama teoretic de IMM-uri nu este suficient, atenţia trebuie să se concentreze asupra acţiunii. 
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2. PARTICIPAREA  LA  DIALOGUL  SOCIAL  LA  NIVEL  NAŢIONAL  
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 CONSILIUL  ECONOMIC  ŞI  SOCIAL     

 COMISIILE  DE  DIALOG  SOCIAL     

 ALTE  ACTIVITĂŢI  ALE  STRUCTURILOR  TRIPARTITE 

 

3.  ELABORAREA  ŞI  DERULAREA  DE  PROIECTE 
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6. DERULAREA  ACTIVITĂŢII  PORTALULUI  DE  SOLUTII  ŞI  SERVICII  
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A.3. ACŢIUNI ALE REPREZENTANŢILOR CNIPMMR PE PLAN 

INTERNAŢIONAL  
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B. ALTE ACTIUNI ŞI EVENIMENTE SEMNIFICATIVE din perioada 27 
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 LANSAREA LUCRĂRII “CARTA ALBA A IMM-URILOR DIN ROMÂNIA 2015” 
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 D.    ANEXE     

 

ANEXA NR. 1 - SITUATIA ACTELOR NORMATIVE DEZBATUTE ÎN PLENUL CES SI 

ÎN COMISIILE  DE  SPECIALITATE  ALE  CES  

 

ANEXA  NR.  2  -  COMISIILE   DE   DIALOG   SOCIAL   ŞI   ALTE  STRUCTURI   DE   

DIALOG SOCIAL ÎN PERIOADA 27 IUNIE – 29 SEPTEMBRIE 2015 
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27 IUNIE – 29 SEPTEMBRIE 2015 

 

ANEXA  NR.  4  - CONCLUZIILE SI RECOMANDARILE  AVIZULUI  DIN PROPRIE 

INITIATĂ  AL CESE INT/755- „EXPERIENTELE SBA ÎN SUA SI UE: BUNE PRACTICI 

PENTRU ACTIUNI INOVATOARE ÎN CE PRIVEŞTE IMM-URILE” 

  

ANEXA NR. 5 - PLANUL DE  ACŢIUNI  LA NIVEL CENTRAL AL CNIPMMR  PE  

TRIM. IV  2015 (ATAŞATĂ) 

 

 

 

A. PROBLEME PRIORITARE ASUPRA CĂRORA ŞI-A CONCENTRAT   

ACTIVITATEA   CNIPMMR 

 

A.1.  ACŢIUNI ÎNTREPRINSE DE CNIPMMR ŞI STRUCTURILE  SALE 

TERITORIALE   

 

1. ACTIVITATI  ÎN  DOMENIUL  DREPTULUI  MUNCII, RELAŢIILOR  INDUSTRIALE, 

IMM-URI ŞI FISCALITATE 
 

1.1. POZIŢIA CNIPMMR PRIVIND FORMA FINALĂ A NOULUI COD FISCAL 

1. Referitor la modificarea conţinutului noului Codul Fiscal, raportat la premisele responsabilităţii şi a 

precauţiei, precum şi la necesitatea respectării prin bugetul de stat pe 2016 a ţintei de deficit bugetar de sub 

2% din PIB, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România 

(CNIPMMR), confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional, îşi exprimă poziţia că este 

necesară menţinerea măsurilor de reducere a fiscalităţii, de stimulare a investiţiilor şi a înfiinţării de 

noi locuri de muncă, aşteptate de mult timp de IMM-uri, respectiv: 

 Reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 19% şi menţinerea TVA de 9% la anumite 

servicii şi produse;  

 Menţinerea la 3% a impozitului pentru microîntreprinderi;  

 Cotă redusă de 1% a impozitului pentru microîntreprinderile nou înfiinţate, pentru primii 

doi ani de la data înregistrării, dacă au cel puţin un salariat, care sunt constituite, pe o durată mai mare de 48 

de luni iar acţionarii/asociaţii nu au deţinut titluri de participare la alte persoane juridice;  
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 Eliminarea taxei pe construcţiile speciale de 1% din valoarea activelor;  

 Reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 5%. 

 

2. De asemenea, cu prilejul reanalizării conţinutului noului Cod fiscal, CNIPMMR solicită: 

 Extinderea bazei de aplicare a măsurii scutirii impozitului pe profitul reinvestit în activităţi 

productive la: 

- echipamente tehnologice, utilaje şi instalaţii de lucru (grupa 2 – Catalogul privind clasificarea şi 

duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe), inclusiv echipamente tehnologice (maşini, utilaje, 

instalaţii de lucru – subgrupa 2.1.) şi mijloace de transport (subgrupa 2.3);  

- construcţii industriale, inclusiv terenuri cu aceeaşi destinaţie (grupa 1 – Catalogul privind 

clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe); 

având în vedere că în forma adoptată de Parlament a Codului fiscal, art. 22 prevede  limitarea 

scutirii pe profitul reinvestit doar la echipamente tehnologice, calculatoare electronice şi echipamente 

periferice, maşini şi aparate de casă, de control şi de facturare, precum şi în programe informatice - 

subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de 

funcţionare a mijloacelor fixe.   

 Reanalizarea din perspectiva IMM-urilor a prevederilor Codului fiscal privind calcul 

taxelor locale pe clădiri, în funcţie de destinaţie - rezidenţiale, nerezidenţiale sau mixte -, cu cote de 

impozit între 0,08 % şi 0,2% pentru clădirile rezidenţiale, faţă de cota actuală de 0,1 %, iar pentru cele 

nerezidenţiale între 0,2% şi 1,3%, raportate la valoarea cladirii rezultată dintr-un raport de evaluare 

intocmit de un evaluator autorizat (art. 458). CNIPMMR solicită exceptarea IMM-urilor sau cel puţin 

a microîntreprinderilor de la noul sistem de calcul al taxelor locale pe clădiri şi de la reevaluarea 

clădirii de evaluatori autorizaţi, cu menţinerea pentru acestea a actualului sistem de impozitare, care 

stabileşte cotele de impozit în funcţie de proprietar şi cu raportarea impozitului la valoarea contabilă. 

Având în vedere că marea majoritate a IMM-urilor au sediul social la domiciliul întreprinzătorilor, o 

creştere importantă a impozitului pe construcţii va avea efecte negative semnificative, costând în: 

- diminuarea numărului de întreprinderi (cel puţin 10% din IMM-uri urmând a de se desfiinţa ca 

urmare a creşterii costurilor de funcţionare); 

- reducerea activităţii IMM-urilor şi decapitalizarea lor (~30% din IMM-uri urmând a-şi diminua 

activitatea) 

ceea ce va genera desfiinţarea unui număr de ~100.000 de locuri de muncă, cu diminuarea veniturilor 

bugetare aferente acestora rezultate din impozitele şi contribuţiile de asigurări obligatorii aferente 

salariilor noilor angajaţi, din TVA, taxe şi impozite 

 

3. Utilitatea şi avantajele competitiţionale ale adoptării noului Cod fiscal: 

- Relansarea procesului investiţional, prin reducerea cotei standard de TVA şi scutirea impozitului pe 

profitul reinvestit; 

- Stimularea înfiinţării de IMM-uri, prin instituirea facilităţii  cotei reduse de 1% a impozitului pentru 

microîntreprinderile nou înfiinţate, pentru primii doi ani de la data înregistrării şi prin celelate măsuri; 

- Stimularea ocupării şi crearea de noi locuri de muncă: 

- Generarea de venituri suplimentare la bugetul de stat, din impozitele şi contribuţiile de asigurări 

obligatorii aferente salariilor noilor angajaţi, din TVA, taxe şi impozite ce se vor încasa de la 

întreprinderile nou-înfiinţate, care vor asigura resurse financiare inclusiv pentru creşterea salariilor 

personalului bugetar. 
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Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România solicită aplicarea în 

continuare a bunei practici de consultare şi dialog cu membrii săi, cu privire la conţinutul 

prevederilor noului Cod fiscal, inclusiv pentru modificările care vor fi convenite a fi realizate pentru 

readoptarea Codului fiscal.  

Membrii CNIPMMR îşi exprimă întreaga disponibilitate de participare la dezbaterile iniţiate pentru 

definitivarea şi  readoptarea noului Codul fiscal. 

 

1.2. CREŞTERILE SALARIILOR BUGETARILOR – POZIŢIA CNIPMMR 

Membrii Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România     şi-au exprimat 

îngrijorarea privind creşterile salariilor bugetarilor recent anunţate şi solicită luarea în considerare 

pentru această măsură legislativă a următoarelor aspecte: 

 necesitatea respectării principiilor responsabilităţii şi a precauţiei;  

 respectarea ţintei de deficit bugetar de sub 2% din PIB pentru bugetul de stat pe 2016;  

 necesitatea reducerii fiscalităţii asupra mediului de afaceri, fără instituirea de noi poveri 

fiscale pentru întreprinzători;  

 corelarea salariilor bugetarilor cu salariile din industrie, potrivit bunelor practici europene 

(exp. în Norvegia,  industria, expusă la concurentă pe piaţa externă, negociază prima salariile si rezultatele 

sunt un reper pentru toate celelalte sectoare, inclusiv pentru salariaţii bugetari, pentru asigurarea creşterii 

concurenţei si pentru ca preturile să nu crească, cu consecinţe pentru export).  

 Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România consideră strict 

necesar respectarea următoarelor etape în reforma salarizării bugetarilor:  

 elaborarea şi adoptarea unei legi unitare a salarizării bugetarilor, cu consultarea inclusiv a 

reprezentanţilor confederaţiilor patronale reprezentative;  

 stabilirea măsurilor de creştere a salariilor bugetarilor corelat cu evoluţia economiei 

României, inclusiv cu implementarea noului Cod fiscal; 

 corelarea salariilor bugetarilor cu salariile din industrie, astfel încât salariile din sectorul 

public să nu fie mai mari decât salariile din sectorul privat,  pentru a preveni apariţia unor dicrepanţe 

nejustificate, generatoare de multiple efecte negative (inflaţie, falimente sau necompetitivitate la export, 

etc.); 

 stabilirea salariilor bugetarilor în cadrul unor limite minime şi maxime, pentru fiecare 

post, cu obligaţia plăţii salariului minim corespunzător postului şi cu criterii obiective de acordare în 

fiecare lună/trimestru a sumelor peste nivelul minim, în funcţie de responsabilităţile postului, munca 

efectiv depusă, cantitatea şi calitatea acesteia, rezultatele înregistrate şi contribuţia la realizarea scopului şi 

obiectivelor instituţiei publice, astfel încât să nu se plătească salarii egale, indiferent de activitatea 

desfăşurată şi performanţele înregistrate de fiecare bugetar în parte;   

 suspendarea măsurilor de creştere a salariilor unor categorii de bugetari până la aplicarea 

legii unitare a salarizării bugetarilor. 

 CNIPMMR consideră că este necesar ca aplicarea măsurilor de creştere a salariilor 

personalului bugetar să se realizeze după minim un an de la adoptarea noului Cod fiscal, după 

producerea efectelor măsurilor de stimulare a investiţiilor şi înfiinţarea de noi locuri de muncă, care 

să asigure generarea resurselor bugetare aferente unei creşteri susternabile a salariilor.  

 

 

 1.3. POZIŢIA COMUNĂ A CNIPMMR ŞI A CELORLATE CONFEDERAŢII 

PATRONALE PRIVIND MODIFICAREA SECTOARELOR DE ACTIVITATE 
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La iniţiativa CNIPMMR, pentru Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social din data de 

9.09.2015 a fost elaborată şi susţinută o poziţie comună a celor 5 confederaţii patronale representative la 

nivel naţional de NESUSŢINERE A MODIFICĂRILOR MODULUI DE STABILIRE A 

SECTOARELOR DE ACTIVITATE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ pentru care se pot negocia şi 

încheia contracte colective de muncă, pentru următoarele considerente: 

 

1. Modificarea sectoarelor de activitate are o deosebită importanţă pentru organizarea sindicatelor 

şi patronatelor, pentru negocierile colective şi pentru desfăşurarea dialogului social, fiind strict necesară 

fundamentarea pe bază de studii de impact a oricărei reglementări în acest domeniu; pentru 

modificările propuse nu sunt prezentate note de fundamentare şi impact. 

2. Conform dispoziţiilor art. 1 lit. r) din Legea nr, 62/2011 a dialogului social, sectoarele de activitate 

„grupează domenii de activitate definite conform codului CAEN” şi care „se stabilesc prin hotărâre a 

Guvernului, după consultarea partenerilor sociali”; nu există consensul confederaţiilor patronale şi 

sindicale pentru modificarea sectoarelor de activitate. 

3. Hotărârea Guvernului nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 

62/2011 a fost adoptată cu consultarea confederaţiilor sindicale şi confederaţiilor patronale reprezentative la nivel 

naţional, după numeroase dezbateri, asigurând conformitatea cu dispoziţiile Legii nr. 62/2011 a dialogului 

sociali şi compatibilitatea cu statisticile oficiale la nivel naţional, cu Ordinul nr. 337/2007 al preşedintelui 

Institutului Naţional de Statistică şi cu clasificarea europeană în domeniu (NACE Rev. 2), fiind în acord şi 

cu priorităţile incluse în Programul de guvernare sau strategiile guvernamentale, care vizează 

secţiunile CAEN. 

4. Statisticile oficiale ale Institutul Naţional de Statistică vizează exclusiv secţiunile din CAEN Rev 

2, datele privind numărul de societăţi comerciale şi numărul salariaţilor (stict necesar pentru stabilirea 

reprezentativităţii patronatelor şi sindicatelor la nivel de sectorial, precum şi pentru verificarea îndeplinirii 

condiţiei legale stabilite pentru înregistrarea contractelor colective la nivel sectorial), fiind centralizate pe 

fiecare secţiune CAEN şi nu pe grupe sau clase CAEN. 

5. Redefinirea sectoarelor de activitate la nivelul unei clase CAEN are efecte negative semnificative, 

în condiţiile în care există un număr de 615 clase CAEN, modificarea propusă având multiple implicaţii 

organizatorice, economice şi sociale, inclusiv divizarea mişcării patronale şi creşterea semnificativă a 

cheltuielilor administrative şi funcţionale a patronatelor: 615 federaţii patronale sectoriale 

reprezentative implică existenţa unui număr minim de 1230 de patronate sectoriale (minim două patronate 

putând constitui o federaţie), impunând existenţa unui număr minim de 1.845 de persoane juridice 

(federaţii şi patronate), pentru care doar taxa de timbru pentru dobândirea personalităţii juridice şi apoi 

recunoaşterea reprezentativităţii, în cele 2.460 de dosare care trebuie înregistrate pe rolul instanţelor 

judecătoreşti va fi de 492.000 lei, la care se adaugă cheltuielile cu taxele notariale, onorariile avocaţilor, 

organizarea adunarii generale, închiriere sedii, utilităţi, dotări, personal executiv, etc. 

6. Menţinerea actualului mod de stabilire a sectoarelor de activitate asigură stabilitate şi predicitibilitate 

în organizarea  patronală şi sindicală, precum şi premisele asocierii sau a intensificării colaborării 

federaţiilor din fiecare sector, cu efecte pozitive pe toate planurile, inclusiv pentru dezvoltarea mişcării 

patronale, pe de o parte, şi a mişcării sindicale, pe de altă parte. 

7. Necesitatea respectării principiilor constituţionale şi de drept internaţional: 

- Art. 40 alin. (1) din Constituţia României: „Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în 

sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere”. 

- Art. 1-8 din Convenţia nr. 87/1948 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificată de România, 

publicată în Buletinul Oficial nr. 4/18.01.1958, şi anume: 
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 art. 2: „patronii … au dreptul, fără autorizaţie prealabilă, să constituie organizaţii la alegerea lor, 

precum şi să se afilieze acestor organizaţii, cu singura condiţie de a se conforma statutelor acestora din 

urmă”;  

 art. 3: „Organizaţiile de muncitori şi patroni au dreptul să-şi elaboreze statutele şi regulamentele 

administrative, să-şi aleagă liber reprezentanţii, să-şi organizeze gestiunea şi activitatea şi să-şi formuleze 

programul de acţiune. Autorităţile publice trebuie să se abţină de la orice intervenţie de natură să 

limiteze acest drept sau ă-i împiedice exercitarea legală”; 

 art. 5: „Organizaţiile de muncitori şi patroni au dreptul să constituie federaţii şi confederaţii precum 

şi să se afilieze acestora”;  

 -art. 7: „dobândirea personalităţii juridice de către organizaţiile de muncitori şi patroni, federaţiile şi 

confederaţiile lor, nu poate fi subordonată unor condiţii care ar pune în discuţie aplicarea dispoziţiilor 

articolelor 2, 3 şi 4 de mai sus”;  

 art. 8, pct. 2: „legislaţia naţională nu va trebui să prejudicieze şi nici să fie aplicată în aşa fel încât 

să prejudicieze garanţiile prevăzute de prezenta convenţie”. 

- Art. 2 pct. 1 din Convenţia nr. 98/1949 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, potrivit cu care 

„Organizaţiile de muncitori şi de patroni trebuie să beneficieze de o protecţie adecvată împotriva oricăror 

acte de ingerinţă ale unora faţă de celelate, fie direct, fie prin membrii lor, în formarea, funcţionarea şi 

administrarea lor”. 

 

 

 

 

1.4.POZIŢIA COMUNĂ A CNIPMMR ŞI A CELORLATE CONFEDERAŢII 

PRIVIND MODIFICAREA DURATEI TIMPULUI DE LUCRU PENTRU BUGETARI  
 

 La iniţiativa CNIPMMR, pentru Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social din data de 

9.09.2015 a fost elaborată şi susţinută o poziţie comună a celor 5 confederaţii patronale representative la 

nivel naţional de: NESUSŢINERE A REDUCERII PROGRAMULUI DE LUCRU AL 

BUGETARILOR prevăzute în Proiectul de Hotârâre privind unele măsuri referitoare la desfăşurarea 

activităţii în cadrul  administraţiei publice centrale, pentru următoarele considerente: 

 

1. Dispoziţiile art. 112 alin.(1) din Codul muncii: “Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă 

durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână”. 

2. Situaţia eficacităţii administraţiei publice şi a economiei din România nu permite pentru bugetari 

reducerea timpului de lucru de la 40 de ore/săptămână la 38 de ore; reducerea duratei timpului de muncă va 

genera presiuni directe asupra angajatorilor din sectorul privat, amplificate în contextul recent 

anunţatelor creşteri salariale pentru sectorul public, cu efecte negative semnificative asupra pieţei muncii. 

3.  “Ineficienţele din administraţia publică şi corupţia reprezintă o povară suplimentară pentru 

întreprinderi. România se situează pe ultimul loc în UE din punctul de vedere al eficacităţii autorităţilor 

publice şi printre ultimele trei state membre în ceea ce priveşte calitatea cadrului de reglementare şi 

controlul asupra corupţiei [Banca Mondială, Indicatorii de guvernanţă la nivel mondial (Worldwide 

Governance Indicators), 2013]. Corupţia şi birocraţia asociată unor autorităţi publice ineficiente 

reprezintă obstacole majore în calea competitivităţii României, astfel cum au fost identificate de Forumul 

Economic Mondial (Raportul privind competitivitatea globală 2015)” - Comisia Europeană, „Raportul de 

ţară al României pentru 2015 - Inclusiv un bilanţ aprofundat privind prevenirea şi corectarea 

dezechilibrelor macroeconomice”.  
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A fost exprimată susţinerea pentru propunerea introducerii unei pauze pentru masă de o  oră zilnic 

pentru angajaţii din structurile aparţinând administraţiei publice centrale, în intervalul orar 13:00-14:00, 

care nu este inclusă în durata normală a timpului de muncă, cu menţiunea că pentru serviciile care 

vizează o activitate de ghişeu cu contribuabilii/întreprinderile să se asigure permanenţa şi respectul 

pentru timpul cetăţenilor, cu luarea pauzei de prânz decalat şi alternativ de funcţionarii respectivi, în 

intervalul 12:00-14:30, fără întreruperea programului cu publicul, potrivit bunelor practici europene.    

 

 

2. PARTICIPAREA  LA  DIALOGUL  SOCIAL 

 
 CONSILIUL  ECONOMIC  ŞI  SOCIAL   
 
În perioada 27 iunie 2015- 29 septembrie au avut loc 10 şedinţe ale plenului CES. 

În Anexa nr. 1 sunt prezentate activităţile la nivelul CES. 

 

  COMISIILE  DE  DIALOG  SOCIAL  

 
Au fost organizate sedinte ale Comisiilor de dialog social de către majoritatea autorităţilor publice 

centrale (ministere şi agenţii guvernamentale).  

 

Ministerele la nivelul cărora au fost organizate cele mai multe şedinţe ale Comisiilor de Dialog 

Social în perioada 27 iunie – 29 septembrie 2015 sunt: Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii. 

 

Nu au fost organizate şedinte de dialog social de la începutul anului la nivelul:  

 Ministerul Aparari Nationale  

 Ministerul Culturii  

 Ministerul Afacerilor Externe  

 Ministerul Educatiei Nationale  

 Ministerul Tineretului si Sportului. 

 

Ordinea de zi a sedintelor Comisiilor de dialog social organizate în această perioadă şi 

reprezentanţiii CNIPMMR care au participat la acestea este cuprinsă in Anexa nr. 1 la informare, care face 

parte integrantă din aceasta. 

 

   ALTE  ACTIVITATI  ALE  STRUCTURILOR  TRIPARTITE  
 

La nivel Central 
 CES – Dl. Liviu Rogojinaru, Dl. Ioan Piţurescu, Dna Victoria Guţă, Florin Dobre 

 Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca : Consiliul de Administratie - Dl. Ioan 

Piţurescu  - Membru CC - CNIPMMR   

 M.E.C. - Consiliul de Export: Dna Victoria Guţă 

 

 

3. ELABORAREA  ŞI  DERULAREA  DE  PROIECTE 
 

 În perioada 24 iunie – 28 septembrie 2015 au fost au fost depuse 20 cereri de rambursare şi 14 cereri de 

plată în cadrul proiectelor implementate de CNIPMMR, prin Direcţia Proiecte. 

 

17. ”BIZ UP! - Dezvoltarea mediului de afaceri prin investiţii şi formare antreprenorială” 

În data de 25 iunie 2015 a avut loc evenimentul de semnare a acordurilor de finanţare din cadrul 
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proiectului, eveniment ce a avut loc la Hotelul Marshal Garden şi în cadrul căruia au fost semnate primele 

37 de acorduri. Ulterior, au fost semnate şi celelalte 3 acorduri de finanţare (până la data de 3 iulie 2015). A 

fost depusă o cerere de plată ce a vizat solicitarea la plată a primei tranşe de subvenţii arondate schemei de 

minimis din proiect (40% din valoarea totală a proiectelor selectate pentru finanţare). Cererea a fost depusă 

în data de 17 iulie 2015 şi a fost aprobată integral la data de 28 august 2015. 

În plus, la nivelul cursurilor pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, oferite în mod gratuit 

persoanelor din grupul ţintă, până la momentul realizării prezentului raport de proiect, au finalizat activitatea 

de curs peste 150 de persoane din cele 450 avute ca obiectiv. 

 

18. “Garanţii pentru TINEri!” 

În cadrul activităţii A.5 Program de formare profesionala in domenii cerute de piata muncii si 

organizarea de stagii pilot de ucenicie, în perioada 24 iunie-28 septembrie sunt in derulare, în cadrul 

proiectului “Garanţii pentru TINEri!”, ID: POSDRU/126/5.1/S/139512, 5 cursuri de calificare nivel 1, 100 

tineri care nu au absolvit examenul de bacalaureat şi nu au un loc de muncă.  

În cadrul activităţii A.6 Program de consultanta, asistenta si formare profesionala pentru inceperea unei 

activitati independente sau pentru initierea de afaceri sunt în derulare activităţi de consultanţă şi asistenţă 

antreprenorială, care vor include servicii juridice, de marketing, financiare, metode şi tehnici eficiente de 

management şi alte servicii de consultanta pentru 80% din absolvenţii cursurilor de antreprenoriat, astfel 

încât să îşi pună în practică ideea de afaceri.  

Direcţia Proiecte a organizat în data de 9 iulie 2015 a şasea întâlnire a echipei de implementare din cadrul 

proiectului “Garanţii pentru TINEri!”, ID: POSDRU/126/5.1/S/139512, la sediul Direcţiei Proiecte. La 

această întâlnire au participat membri ai echipei de management şi consultanţii regionali din cadrul 

regiunilor în care este implementat proiectul. 

 

19. „SIMPRACT - Tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin practică şi crearea de întreprinderi 

simulate” 

 Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) în parteneriat cu Consiliul Naţional al 

Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România a organizat în perioada 3-4 iulie 2015, la Bucureşti, 

Târgul Naţional al Întreprinderilor Simulate – Ediţia a II-a, în cadrul proiectului SIMPRACT - Tranziţia 

de la şcoală la viaţa activă prin practică şi crearea de întreprinderi simulate. 

În competiţia pentru cea mai bună întreprindere simulată au intrat 27 de firme în cadrul cărora aproximativ 

800 de studenţi au avut ocazia să deruleze stagii de practică pe parcursul semestrului al II-lea al anului 

universitar care s-a încheiat. Studenţii provin din 8 centre universitare din România, parteneri în cadrul 

proiectului (Academia de Studii Economice Bucureşti, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea din Craiova, Universitatea „Lucian Blaga” din 

Sibiu, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea ”Valahia” din Târgovişte, 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu).  

Cele 3 firme câştigătoare provin de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova 

şi Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi.  

Firmele premiate vor reprezenta România şi proiectul SIMPRACT la Târgul Internaţional al 

Întreprinderilor Simulate de la Karlsruhe (Germania) în luna noiembrie 2015. De asemenea, studenţii din 

întreprinderile simulate premiate vor fi răsplătiţi cu premii în bani, astfel: premiul I - 1500 lei, premiul II - 

1000 lei, premiul III - 500 lei (pentru fiecare student din întreprinderea simulată). 

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

perioada 31 august – 4 septembrie 2015, la Hotel Delta din staţiunea Jupiter (jud. Constanţa), Şcoala de 

vară SIMPRACT. 



 
160 

La eveniment au participat un număr de aproape 200 de studenţi, recrutaţi din universităţile partenere în 

cadrul proiectului, şi anume: Academia de Studii Economice Bucureşti, Universitatea „Ovidius” din 

Constanţa, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea din Craiova, Universitatea „Lucian 

Blaga” din Sibiu, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea VALAHIA din 

Târgovişte, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, precum şi din cadrul Universităţii ”Petrol-

Gaze” din Ploieşti. 

În cadrul Şcolii de vară SIMPRACT, pe parcursul a 5 zile, studenţii participanţi au fost implicaţi în sesiuni 

intensive de informare şi consiliere în intreprenoriat, management, leadership, PR, comunicare, luarea 

deciziilor, elaborarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă, scopul fiind acela de a facilita accesul pe 

piaţa muncii al studenţilor şi sprijinirea acestora în a lua o decizie informată privind următorii lor paşi în 

viaţa profesională. 

Dintre întreprinzătorii invitaţi să vorbească studenţilor îi menţionăm pe: Dr Patrik Kovács (Preşedinte 

JEUNE - Young Entrepreneurs' Organization of the European Union – Organizaţia Tinerilor Întreprinzători 

din Uniunea Europeană), Dra Ivica Duricova (Membru în comitetul director al Organizaţiei Tinerilor 

Întreprinzători din Slovacia), Dl Michele Orzan (Preşedinte EuCham - European Chamber - Central and 

Eastern Europe, Preşedinte al comitetului consultativ al JEUNE), Dl Andrei Răzvan Nacea (Managing 

Director Seytour International Corporation; Co-fondator al “Center of Excellence in Health and Tourism”), 

Dl Răzvan Pascu (fondator Travel Communication Romania, Asociaţia Travel Focus), Dna Elena Coandă 

(Preşedinte PNFAIMM – Patronatul Naţional al Femeilor de Afaceri din IMM-uri), Dna Eufrosina Maran 

(Director general Maran Consulting), Dl Petre Maran (Director de Consultanţă şi Lector Principal Maran 

Consulting). 

 

 

20. ”COMPERUR - Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural” 

De-asemenea, în perioada iunie – septembrie 2015, în cadrul proiectului COMPERUR s-au derulat şi 

finalizat un număr total de 48 de cursuri de calificare-recalificare şi iniţiere la care au participat 884 de 

persoane din mediul rural din regiunile de implementare a proiectului, dintre care 864 de persoane au 

fost certificate. 

În cadrul proiectului ”COMPERUR-Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural”, Direcţia Proiecte a 

organizat în data de 28 iulie 2015 a cincea întâlnire a echipei de implementare din cadrul proiectului “ 

COMPERUR - Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural”, la sediul Direcţiei Proiecte. La această 

întâlnire au participat membri ai echipei de management şi consultanţii regionali din cadrul celor 4 regiuni 

de dezvoltare în care este implementat proiectul, respectiv Nord-Est, Centru, Sud-Vest şi Bucureşti-Ilfov. 

În luna iulie 2015, în cadrul proiectului COMPERUR, s-au organizat şi derulat 4 târguri de locuri de 

muncă, la care au participat 481 de persoane din mediul rural, 71 de companii care au oferit 1120 de 

locuri de muncă. Târgurile locurilor de muncă au fost organizate, după cum urmează: 

 3 iulie 2015 – Targul locurilor de muncă din regiunea Bucureşti-Ilfov în Voluntari, judeţul Ilfov 

 8 iulie 2015 – Targul locurilor de muncă din regiunea Centru în comuna Sâncraiu de Mureş, judeţul 

Mureş 

 11 iulie 2015 – Targul locurilor de muncă din regiunea Nord-Est în comuna Belceşti, judeţul Iaşi 

 17 iulie 2015 – Targul locurilor de muncă din regiunea Sud-Vest în comuna Şişeşti, judeţul Mehedinţi 

 

21. “STEP2SUCCESS – Promovarea egalităţii de şanse a femeilor pe piaţa muncii” 

În data de 26 iunie 2015 a fost organizată în cadrul proiectului STEP2SUCCESS o campanie de 

promovare şi de creştere a conştientizării privind egalitatea de şanse şi gen în rândul persoanelor din cadrul 

administraţiei publice şi a altor persoane/organizaţii cu atributii privind elaborarea politicilor pe piaţa 
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muncii şi guvernare teritorială. Această conferinţă a avut loc la Hotel Capital Plaza şi au participat 60 de 

persoane interesate de subiect. 

Pe data de 16 iulie a avut loc a 4-a întâlnire a echipei de implementare din cadrul proiectului 

STEP2SUCCESS – Promovarea egalităţii de şanse a femeilor pe piaţa muncii. În cadrul întâlnirii a fost 

prezentată situaţia desfăşurării cursurilor pentru fiecare regiune de implementare a proiectului, numărul 

participanţilor la cursuri, numărul persoanelor certificate şi gradul de îndeplinire a indicatorilor asumaţi. 

Până la data de 28 septembrie 2015, au finalizat cursuri de calificare 804 femei, cursuri de iniţiere în 

competenţe TIC 30 femei şi cursuri de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale 216 femei. 

 

22. ”FORŢA - Femei Ocupate, Resursă pentru o Ţară Activă” 

În perioada vizată, în cadrul proiectului FORŢA au fost finalizate activităţile aferente cursurilor de 

calificare şi cursurilor pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale. Astfel, până la data de 28 

septembrie 2015, au finalizat cursuri de calificare 33 grupe (formate dintr-un număr total de 739 de femei) şi 

un număr de 20 grupe (379 femei) au finalizat cursuri pentru dezvoltare competenţelor antreprenoriale. 

În plus, a fost organizat concursul de planuri de afacere din proiect, rezultatele finale ale acestuia fiind 

publicate pe site-ul proiectului în data de 7 septembrie 2015 – au fost depuse 29 de planuri, dintre care cele 

mai bune 20 au fost selectate pentru acordarea unui premiu în valoare de 5.000 de lei net. Prin desfăşurarea 

acestui concurs au fost asigurate ultimele premise necesare pentru atingerea sau depăşirea tuturor 

indicatorilor din proiect. 

Evenimente din cadrul proiectului FORŢA în perioada vizată: 

- 24 iunie 2015 – a patra întâlnire a echipei de implementare; 

- 30 iunie 2015 – workshop regional tematic în Mun. Bucureşti; 

- 24 iulie 2015 – workshop regional tematic în Mun. Tulcea; 

- 31 iulie 2015 – workshop regional tematic în Mun. Cluj-Napoca; 

- 10 septembrie 2015 – eveniment de informare şi diseminare în Mun. Iaşi; 

- 18 septembrie 2015 – eveniment de informare şi diseminare în Mun. Tulcea; 

- 24 septembrie 2015 – eveniment de informare şi diseminare în Mun. Slobozia. 

 

23. ”AVATAR - Acţiuni cu Valoare Adaugată pentru Ţară prin Antreprenoriat şi Recalificare” 

În cadrul proiectului ”AVATAR - Acţiuni cu Valoare Adaugată pentru Ţară prin Antreprenoriat şi 

Recalificare”, Direcţia Proiecte a organizat în data de 22 aprilie 2015 a patra întâlnire a echipei de 

implementare din cadrul proiectului ”AVATAR - Acţiuni cu Valoare Adaugată pentru Ţară prin 

Antreprenoriat şi Recalificare”, la sediul Direcţiei Proiecte. La această întâlnire au participat membri ai 

echipei de management, reprezentanţi ai partenerului nr. 1 – Comuna Luna şi consultanţii regionali din 

cadrul celor 5 regiuni de dezvoltare în care este implementat proiectul, respectiv Nord-Vest Nord-Est, Sud-

Muntenia, Sud-Est şi Bucureşti-Ilfov. 

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România a organizat în data de 23 iulie 2015, 

ora 10.00, la Complex Comercial Olimp, Piatra Neamt bursa locurilor de munca din regiunea Nord-Est 

în cadrul proiectului AVATAR – Actiuni cu Valoare Adaugată pentru Ţară prin Antreprenoriat şi 

Recalificare, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, “Investeste în Oameni!” şi a avut ca scop integrarea pe piaţa 

muncii a persoanelor din grupul-ţintă care au absolvit cursurile de formare profesională. 

În cadrul proiectului ”AVATAR - Acţiuni cu Valoare Adaugată pentru Ţară prin Antreprenoriat şi 

Recalificare”, Direcţia Proiecte a organizat în data de 29 iulie 2015 a patra întâlnire a echipei de 

implementare din cadrul proiectului ”AVATAR - Acţiuni cu Valoare Adaugată pentru Ţară prin 

Antreprenoriat şi Recalificare”, la sediul Direcţiei Proiecte. La această întâlnire au participat membri ai 
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echipei de management şi consultanţii regionali din cadrul celor 5 regiuni de dezvoltare în care este 

implementat proiectul, respectiv Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Muntenia, Sud-Est şi Bucureşti-Ilfov. 

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România a organizat în data de 11 septembrie 

2015, ora 10.00, în Alexandria, judeţul Teleorman bursa locurilor de munca din regiunea Sud-Muntenia 

în cadrul proiectului AVATAR – Actiuni cu Valoare Adaugată pentru Ţară prin Antreprenoriat şi 

Recalificare, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, “Investeste în Oameni!” şi a avut ca scop integrarea pe piaţa 

muncii a persoanelor din grupul-ţintă care au absolvit cursurile de formare profesională. 

De-asemenea, în perioada martie – septembrie 2015, în cadrul proiectului AVATAR s-au derulat şi 

finalizat un număr total de 28 de cursuri de calificare-recalificare şi iniţiere la care au participat 647 de 

persoane din mediul rural din regiunile de implementare a proiectului, dintre care 636 de persoane au 

fost certificate. 

 

24. ”PRO F.A.M.- Reintegrarea pe piaţa muncii a mamelor copiilor cu dizabilităţi din regiunile 

Bucureşti Ilfov, Centru şi Sud-Est prin dezvoltarea sistemului de competenţe şi aptitudini antreprenoriale 

si prin obţinerea de noi calificări solicitate pe piaţa muncii” 

În cadrul proiectului ProFAM, în perioada de raportare au avut loc două evenimente în cadrul campaniei 

“Promovarea poveştilor de succes ale femeilor de afaceri” în Sibiu pe data de 30.06.2015 şi în Tulcea pe 

data de 9.07.2015. In cadrul celor doua evenimente au participat in total 102 femei, mame de copii cu 

dizabilitati care au putut afla obiectivele proiectului, rezultatele obtinute, moduri de creştere şi îngrijire ale 

copiilor cu dizabilităţi şi exemple de succes ale altor femei care s-au aflat in situatii similare. Cu aceste 

ocazii au fost emise şi 4 comunicate de presă. 

În cadrul Activităţii 5 - Furnizarea serviciilor de formare profesionala, în vederea calificării/ recalificării 

persoanelor din grupul ţintă în cadrul meseriilor de Cofetar, Manichiurist-pedichiurist, Patiser, respectiv 

Florar decorator, au fost lansate următoarele cursuri: 

- 7 grupe Cofetar: Bucuresti, Medias, Sibiu, Cisnadie, Iernut, Buzau, Tulcea 

- 6 grupe Manichiurist-pedichiurist: 3 in Bucuresti, Sibiu, Tecuci, Tulcea 

- 5 grupe Florar-decorator în Buzău, Iernut, Sibiu si 2 grupe in Bucuresti 

În cadrul Activităţii 6 - Organizarea sesiunilor de formare destinate mamelor copiilor cu dizabilitati 

interesate de initierea şi dezvoltarea unei activitati independente/ afaceri din regiunile Bucuresti Ilfov, 

Centru si Sud Est, în perioada de raportare a fost lansat un curs de initiere in Competente Antreprenoriale in 

Brasov, incepand cu data de 25 iunie. 

La inceputul lunii septembrie au fost finalizate lucrarile la platforma on-line, care este baza crearii retelei 

socio-profesionale multi-regionale ce va avea ca scop o mai buna informare a femeilor din grupul tinta cu 

privire la posibilitatile de dezvoltare pe care le au. 

In perioada de raportare a inceput procesul de consiliere a celor 40 de femei din grupul tinta interesate de 

initierea unei afaceri si care participa la concursul de planuri de afaceri in vederea castigarii unui premiu de 

5000 RON. 

 

9. ”MASPRACT - Masteranzi practicieni – investiţie în viitorii manageri” 

În cadrul proiectului ”Masteranzi practicieni – investiţie în viitorii manageri – MASPRACT” este in curs 

de elaborare raportarea tehnico-financiară nr. 7 (luna septembrie 2015). 

 

10. ”PRACTOR - "Practica economică şi managerială în organizaţii romaneşti" 

În cadrul proiectului ”Practică economică şi managerială în organizaţii româneşti – PRACTOR” în luna 

august 2015 s-au finalizat stagiile de practică pentru 500 de studenţi din ciclul de licenţă (nivel educaţional 

ISCED 5), organizate în 100 de firme din regiunea Bucureşti-Ilfov. 
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4. REALIZAREA  DE  CONFERINŢE  DE  PRESĂ  ŞI  COMUNICATE  DE  

PRESĂ 
 

 Comunicat de presă din data de 30.06.2015 cu privire la evenimentul de lansare a lucrării “Carta 

Albă a IMM-urilor din România 2015” 

 

 Comunicat de presă 27.08.2015:  Poziţia CNIPMMR privind întâlnirea de azi a liderilor 

partidelor parlamentare referitoare la noul Cod fiscal 

 

  Conferinţă de presă din data de 9.07.2015 (Loc de desfăşurare sediul CNIPMMR). Temele 

abordate în cadrul conferinţei de presă au fost următoarele: 

1.  Finanţarea IMM-urilor în anul 2015 comparativ cu anul 2014 

2. Poziţia CNIPMMR cu privire la Codul fiscal  

3. Noutăţi la nivel european: accesul la finanţare al IMM-urilor şi al întreprinderilor cu capitalizare medie în 

perioada 2014-2020: oportunităţi şi provocări (raport de informare al CESE) 

4. Studiu de caz: efectele anulării înregistrării în scopuri de TVA pentru întreprinzătorii de bună credinţă  

5. Diverse 

 

  Comunicat de presa cu prilejul organizării conferinţei de presă din data de 9.07.2015. 

 

 Conferinţă de presă din data de 1.09.2015 (Loc de desfăşurare sediul CNIPMMR). Temele 

abordate în cadrul conferinţei de presă au fost următoarele: 

1. Poziţia CNIPMMR privind forma finală a noului Cod Fiscal 

2. Creşterile salariilor bugetarilor sub lupa IMM-urilor 

3. Propunerile CNIPMMR privind urgentarea operaţionalizării schemei de ajutor de minimis 

 

 Comunicat de presa cu prilejul organizării conferinţei de presă din data de 1.09.2015 

 

Aparitii 27 iunie 2015- 29 septembrie 2015 

Ziar / Televiziune / Radio 

Informatii despre  

CNIPMMR 

Informatii generale  

despre IMM-uri 

Ziare     

Adevarul 3 16 

Agerpres 4 19 

Amos 1 1 

Argument Press 1 2 

Avocatnet.ro   4 

Actualitati.ro 1 1 

Astazi.ro 1 1 

Business24.ro   16 

Bizlawyer.ro 1 1 

Bursa 3 15 

Bzb.ro 1 1 
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BankingNews 1 1 

Business Magazin   4 

Capital 1 1 

Cariereonline.ro 2 2 

Curierul National 2 3 

Cotidianul.ro 1 1 

Club Itc 1 1 

Conso 2 2 

Calea europeana 1 1 

Digi24.ro 1 1 

Dreptonline.ro 1 1 

Dicaf.ro 2 2 

Dcnews.ro 1 1 

Digitalnews.com 1 1 

Doing Business 2 2 

Economica.net 2 1 

Economistul 2 2 

EurActiv   4 

Evz.ro 1 1 

Epochtimes-romania.com 2 2 

Fonduri-structurale.ro 1 1 

Financiarul.ro 1 1 

Fiscalitate.ro 1 1 

Finantare.ro 1 1 

Focus-energetic 1 1 

Gandul   5 

Hotnews   2 

Infolegal.ro 2 2 

Info Gold 1 1 

Inforportal.rtv.net 1 1 

Index-stiri.ro 1 1 

Legal Magazin 1 1 

Mediafax.ro 1 3 

Medierenet.ro 1 1 

Managerexpress.ro 1 1 

Marketwatch.ro 3 3 

N24 plus 3 4 

Nine O'clock 1 1 

Revista Biz 1 1 

Paolo.ro 1 1 

Realitatea.net 2 2 

Romania Tv.net   2 

Romania Libera 1 5 

Romania Insider 1 1 

Romaniapress.com 1 1 

Stirifinanciare.ro 1 1 



 
165 

Startupcafe.ro 1 1 

Stirionline.ro 2 2 

Saptamana.com 1 1 

Telegraf.ro 1 1 

Vertical Finance 1 1 

Viata libera  1 1 

Tribuna Economica 1 1 

Transporter.ro 1 1 

Telegraf online 1 1 

Wall Street 1 23 

Zf.ro   15 

Ziare.com 1 10 

Ziarelive.ro 1 1 

Zfenglish.com 1 1 

Ziar.com 2 6 

Ziare pe net.ro 1 1 

Ziare.realitatea.net 1 2 

7est.ro 1 1 

Subtotal - ziare 92 227 

Aparitii locale     

Arad reporter (Arad) 5 5 

Actualitati - Arad (Arad) 1 1 

Atlas (Vrancea) 1 1 

Adevarul de seara (Craiova) 2 2 

Focus(Vrancea) 1 1 

Gazeta de Sud (Craiova) 1 1 

Glsa (Arad) 1 1 

Gazeta de Sud 1 1 

Jurnalul Aradean (Arad) 3 3 

Monitorul de Vrancea(Vrancea) 1 1 

Replica (Constanta) 1 1 

Ziarul de Vrancea (Vrancea) 1 1 

Subtotal - ziare locale 19 19 

Agentii de presa     

Amos News 1 1 

Daily News 1 1 

Subtotal - agentii presa 2 2 

Televiziuni     

Antena 3 2 2 

Antena 1 (Constanta) 2 2 

Digi 24 1 1 

Digi 24 (Craiova) 1 1 

Litoral TV ( Constanta) 2 2 

N24 3   

TVR1 1   

Subtotal - tv 12 8 
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Radio Romania 1 1 

Radio Romania Actualitati 4 3 

Radio Antena Satelor  2   

Radio Unirea 1   

Subtotal  - radio 8 4 

Total general 133 258 

 

 
 

5. NOUTĂŢI PRIVIND STRUCTURAREA ŞI UTILIZAREA SITE-ULUI 

WWW.CNIPMMR.RO 
 

În intervalul 27 iunie- 29 septembrie 2015, în cadrul site-ului www.cnipmmr.ro au fost postate un 

numar de   92 articole de interes pentru mediul de afaceri din România ce au vizat cu precădere IMM-urile, 

oportunităţi de afaceri, misiuni economice, noutăţi legislative, evenimente, statistici, previziuni economice 

şi editoriale realizate de Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu – Preşedinte CNIPMMR. 

Aceste ştiri au generat un trafic de 18.948 de vizualizări şi 7.638 de vizitatori.  

 

Dinamica vizitatorilor alături de graficul comparativi pe luni dintre vizualizări şi vizitatori sunt 

dispuse în graficele de jos. 

 

http://www.cnipmmr.ro/
http://www.cnipmmr.ro/
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Ponderea vizitatorilor este dispusă în tabelele de mai jos. 

 

Luna iunie Luna iulie 
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Luna august Luna septembrie 

  
 

Pe lângă vizitatorii români, pagina CNIPMMR a fost accesată şi de vizitatori din alte ţări ale lumii 

(Oman, Sri Lanka, Nigeria, Quatar sau Peru). 

În plus, începând cu luna septembrie au fost adăugate noi secţiuni: 

1. Editorial: ce cuprinde articole redactate de Dl. Profesor Ovidiu Nicolescu şi membri din 

structura de conducere CNIPMMR 
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2. Legislativ cu subsecţiunile Noutăţi legislative şi Proiecte de acte normative 

3. Externe cu subsecţiunile Uniunea Europeană şi Noutăţi la nivel european 

Tot la nivelul mediului on-line, pagina de Facebook “Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private 

Mici şi Mijlocii din România”, a înregistrat o creştere majoră în perioada analizată (27 iunie- 29 septembrie 

2015), articolele ajungând la aproximativ 1.800 de vizualizări şi fiind preluate de alte organizaţii. 

 

 
 

 

6. DERULAREA  ACTIVITĂŢII  PORTALULUI  DE  SOLUTII  ŞI  SERVICII  

IMMROMANIA.RO 

 

În intervalul 27 iunie - 29 septembrie 2015, în cadrul portalului IMMromania au fost postate un 

număr de 126 noutăţi de interes pentru mediul de afaceri din România, ce au vizat domeniile economic, 

juridic, social şi politic. Aceste ştiri au generat un trafic de 38.913 afişări si 19.135 vizitatori  în perioada 

raportată. 

În intervalul mai sus menţionat au fost transmise cu succes 13 newslettere de informare a 

membrilor IMMromania şi au fost promovate atât în Newsletter cât şi în calendarul de evenimente un 

număr de 10 evenimente şi seminarii de interes pentru mediul de afaceri: 

 

Newslettere 

Nr. 

Crt. 

Data Nume Newsletter 

1 25.06.2015 20 milioane de lei pentru sprijinirea IMM-urilor 

2 02.07.2015 Se lanseaza programul Comert 2015! 

3 09.07.2015 

Caracteristici ale finantarii IMM-urilor in 2015 si 2014 si solutii de 

imbunatatire 

4 16.07.2015 Programe Operationale 2014-2020 

5 23.07.2015 5 milioane de lei pentru sprijinirea IMM-urilor 
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6 30.07.2015 

Fonduri alocate temporar pentru programe finantate din fonduri 

structurale 

7 06.08.2015 68% dintre romani sustin adoptarea euro 

8 13.08.2015 Rata anuala a inflatiei a coborat la -1,7% 

9 20.08.2015 Reglementari in domeniul fondurilor externe nerambursabile 

10 27.08.2015 Cazierul fiscal va putea fi solicitat si eliberat in format electronic 

11 03.09.2015 Investitiile nete realizate in economia nationala au crescut cu 7,2% 

12 10.09.2015 O noua schema de minimis a fost aprobata 

13 17.09.2015 Strategia Nationala pentru Competitivitate 2015-2020, adoptata de Guvern 

 

Evenimente 

1. Lansarea Editiei a XIII-a a lucrarii Carta Alba a IMM-urilor din Romania 2015 

2. Bune practici in materie de egalitate de sanse 

3. Expozitia Internationala Wood Taiwan 

4. India SME Manufacturing Summit 

5. Targul locurilor de munca COMPERUR 

6. Targul National al Intreprinderilor Simulate SIMPRACT, Editia a II-a 

7. Targul locurilor de munca COMPERUR – Iasi 

8. Targul locurilor de munca COMPERUR – Mehedinti 

9. Bursa locurilor de munca AVATAR 

10. INTERNATIONAL ELECTRIC & AUTOMATION SHOW, IEAS 2015 

De asemenea, a fost efectuat un sondaj în rândul membrilor portalului IMMromania. 

 

Sondaje 

1. Evolutia IMM-urilor in semestrul I din 2015 si estimari pentru semestrul II din 2015 

 

Trafic general 

În intervalul raportat s-a înregistrat un număr de 19.135 vizite şi 38.913 afişări.  

Afişări pe lună 

În perioada 27 iunie - 29 septembrie 2015 traficul portalului immromania.ro a inregistrat 

urmatoarele date:  
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Deplasările  externe în  trim.  III - 2015  

 In ceea ce priveşte deplasările externe, dra Bâra Oana Mihaela a fost prezentă în Turcia, în perioada 29-

30 iunie 2015, la întâlnirea transnaţională organizată în cadrul proiectului CSRforALL 2. 

 
 

7. DEPLASĂRILE  EXTERNE   ÎN  PERIOADA 27 IUNIE 2015- 29 SEPTEMBRIE 

2015 

 

Nr. 

Crt 
Denumirea actiunii Organizator 

Persoana care s-a 

deplasat 
Perioada/ Locul 

Cine 

finanţează 

deplasarea 

 

Observaţii 

1. Sesiune plenară CESE CESE Ana Bontea 
1-2.07.2015 

Bruxelles 
CESE 

 

2. Secţiunea ECO CESE Ana Bontea 
10.07.2015 

Bruxelles 
CESE 

 

3. Secţiunea SOC CESE Ana Bontea 
1.09.2015 

Bruxelles 
CESE 

 

4. Secţiunea ECO CESE Ana Bontea 
9.09.2015 

Bruxelles 
CESE 

 

5. Sesiune plenară CESE CESE Ana Bontea 
16-17.09.2015 

Bruxelles 
CESE 

 

6. 

Conferinţa “Safer and 

Healthier Work at Any 

Age – occupational 

safety and health 

 in the context of an 

EU-OSHA 
Prof. Univ. Dr. 

Ovidiu Nicolescu 

21-22.09.2015 

            Bruxelles 
EU-OSHA 
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ageing workforce” 

7. 
 Şedinţa ACSH şi 

întâlnirea plenară EIG  
CE 

Prof. Univ. Dr. 

Ovidiu Nicolescu 

23-25.09.2015 

Luxemburg  
  CE 

 

 

 

8. REUNIUNILE  ORGANISMELOR  DE  CONDUCERE  ALE  CNIPMMR 
 

CONSILIU PERMANENT 
 

Joi,  27 August,   ora  11.00 

ORDINEA  DE  ZI 
-  Bucureşti,  sediul CNIPMMR – 

 

   Intonarea  IMNULUI  IMM-urilor 

 

18. Decizii  ale  şedinţei de Colegiu Naţional din data de 27 Iunie 2015 

Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu  

 

19. INFORMARE – Acţiuni  derulate  de  conducerea  CNIPMMR şi membrii săi  în  perioada 

28 Iunie - 26 August 2015 
Prezintă: Dna. Director Executiv Victoria Guţă 

 

20. Stadiul derulării contractului cu co-organizatorii “Oameni şi companii” pentru realizarea 

evenimentului “Top 2014” 

Prezintă: Dna. Director executiv Victoria Guţă 

 

21. Informare privind stadiul realizării noului instrument intreprenorial – Indicele de încredere al 

IMM-urilor 

Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu 

 

22. Informare privind situaţia proiectelor noi şi stadiul celor derulate în teritoriu 

Prezintă: Membrii Consiliului Permanent 

 

23. Sinteza actelor normative publicate în Monitorul Oficial  în ultima perioadă 

Prezintă: Dra. Director Dep. Juridic şi Dialog Social Ana Bontea  

 

24. Stadiul reactualizării adeziunilor federaţiilor şi patronatelor membre ale CNIPMMR 

Prezintă: Dra. Director Dep. Juridic şi Dialog Social Ana Bontea  

 

25. Program de pregătire a Convenţiei Naţionale din 2016 

Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu şi Dl. Vicepreşedinte Florin Jianu 

 

26. Propunere grafic pentru obţinerea reprezentativităţii în anul 2016 

Prezintă: Dl. Vicepreşedinte Florin Jianu 

 

27. Diverse  
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COLEGIU  NATIONAL   
 

Marţ i ,  29 septembrie 2015,  ora  11.00 
 

ORDINEA  DE  ZI 
-  Bucureşti,  Sediul central– 

 

INVITAT SPECIAL:   

- Dna. Anca Laura Ionescu, Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri/ 

- Dl. Cătălin Beciu, Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii şi Mediului de Afaceri 

   Intonarea  IMNULUI  IMM-urilor 

 

1. Decizii  ale  şedinţelor de Colegiu Naţional din data de 27 Iunie 2015 şi Consiliu Permanent 

din data de 27 August 2015 

Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu  

 

2. INFORMARE – Acţiuni  derulate  de  conducerea  CNIPMMR şi membrii săi  în  perioada 27 

August 2015 – 29 Septembrie 2015 
Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu 

 

3. Prezentarea planului de  acţiuni  la nivel central al CNIPMMR  pe  trim. IV  2015 

Prezintă: Dna. Director executiv Victoria Guţă 

 

4. Stadiul derulării activităţilor pentru realizarea evenimentului “Top 2014” 

Prezintă: Dna. Director executiv Victoria Guţă 

 

5. Informare privind stadiul contactării firmelor premiate şi prezenţa în cadrul evenimentului 

“Top 2014” pe baza clasamentelor judeţene transmise 

Prezintă: Membrii Colegiului Naţional 

 

6. Informare privind implicarea structurilor teritoriale ale CNIPMMR în realizarea noului 

instrument intreprenorial – Indicele de încredere al IMM-urilor 

Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu şi Membrii Colegiului Naţional 

 

7. Informare privind activităţile derulate de membrii Colegiului Naţional în anul 2015 la nivelul 

federaţiilor şi patronatelor membre ale CNIPMMR  

Prezintă: Dl. Prim-Vicepreşedinte Ioan Mintaş  

 

8. Stadiul reactualizării adeziunilor federaţiilor şi patronatelor membre ale CNIPMMR 

Prezintă: Dra. Director Dep. Juridic şi Dialog Social Ana Bontea  

 

9. Pregătirea Convenţiei Naţionale din 2016 

Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu şi Dl. Vicepreşedinte Florin Jianu 
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10. Reactualizare grafic pe comisii şi acţiuni cu privire la obţinerea reprezentativităţii în anul 

2016 
Prezintă: Dl. Vicepreşedinte Florin Jianu 

 

11. Sinteza actelor normative publicate în Monitorul Oficial  în ultima perioadă 

Prezintă: Dra. Director Dep. Juridic şi Dialog Social Ana Bontea   

 

12. Informare privind situaţia proiectelor noi şi stadiul celor derulate în teritoriu 

Prezintă: Membrii Colegiului Naţional 

 

13. Probleme actuale de natură patronală 

Prezintă: Membrii Colegiului Naţional 

 

14. Diverse 
 

 

A.2. EFECTUAREA DE STUDII ŞI ANALIZE ALE MEDIULUI DE 

AFACERI 
 

 
 

 Indicele de Încredere al IMM-urilor 
CNIPMMR a lansat un nou instrument de evaluare a situaţiei IMM-urilor din România după modelul 

altor state (China, S.U.A., etc.) - Indicele lunar de încredere al IMM-urilor pentru România. Acest 

instrument va sintetiza informaţii referitoare la mediul de afaceri, la fiscalitate, la situaţia privind creditele 

curente ale societăţilor comerciale precum şi evoluţia estimată pe următoarele 3 luni şi va fi utilizat pentru a 

determina factorii de decizie naţionali să acţioneze pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri. Acest 

instrument este: 

E. INSTRUMENT DE EVALUARE  

F. INSTRUMENT DE ALERTĂ  

G. INSTRUMENT DE PREVIZIUNE PE TERMEN SCURT 

În vederea realizării eşantionului reprezentativ, în cadrul şedinţei de Consiliu Permanent din data de 27 

august 2015, s-a decis consultarea tuturor preşedintilor de structuri teritoriale referitor la implicarea direct a 

acestora în obtinerea unui număr de 20 de chestionare de la fiecare preşedinte de structură CNIPMMR. 

Membrii CNIPMMR care s-au angajat în oferirea de chestionare în vederea realizării eşantionului au fost: 

1. PJIMM Bacău 

2. Filiala Arad 

3. Patronatul Femeilor de afaceri din IMM 

4. FPIMM Argeş 

5. PIMM Bucureşti 

6. PIMM Ialomiţa 

7. CLIMM Craiova 

8. PIMM Teleorman 

9. POA Braila 

10.PIMM Iaşi 

11.PIMM Vrancea 

 

A.3. ACŢIUNI ALE REPREZENTANŢILOR CNIPMMR PE PLAN 

INTERNAŢIONAL 
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 PARTICIPAREA LA DIALOGUL SOCIAL EUROPEAN - CESE  

 În perioada 27 iunie – 29 septembrie 2015, CNIPMMR, prin Ana Bontea, Director Departament Juridic 

şi Dialog Social,  a participat la dialogul social la nivel european, prin reprezentarea la 5 şedinţe CESE: 

 2 sedinţe ale Plenului Consiliului Economic şi Social European 

 3 sedinte ale secţiunilor CESE: 

- 2 şedinţe ale secţiunii ECO (Uniune Economică şi Monetară, Coeziune Socială);  

- o şedinţa ale secţiunii SOC (Angajarea de forţă de muncă, Afaceri sociale şi Cetăţenie);   

 În cadrul Sesiunii plenare din data de 16.09.2015 a fost adoptat avizul INT/755 - „Experienţele SBA în 

SUA şi UE: bune practici pentru acţiuni inovatoare în ce priveşte IMM-urile” 

Concluziile şi recomandările Avizului INT/755 - „Experienţele SBA în SUA şi UE: bune practici 

pentru acţiuni inovatoare în ce priveşte IMM-urile” adoptat de Plenul Comitetului Economic şi Social 

European în data de 16.09.2015 sunt prezentate în Anexa nr. 4.  

Ordinea de zi a sedintelor CESE organizate în această perioadă la care a participat reprezentantul 

CNIPMMR este cuprinsă in Anexa nr. 3 la informare, care face parte integrantă din aceasta. 

 

 PARTICIPAREA LA ALTE ACŢIUNI  

 
 Conferinţa “Safer and Healthier Work at Any Age – occupational safety and health in the context of 

an ageing workforce” 

 

O NOUĂ ABORDARE A  ÎMBĂTRÂNIRII RESURSELOR UMANE 

 

La Bruxelles, a avut loc pe 22 septembrie, conferinţa “ O muncă mai sănătoasă şi mai sigură la 

orice vârstă- sănătate şi siguranţă ocupaţională în contextul îmbătrânirii forţei de muncă”, în care au 

fost prezentate rezultatele unui proiect iniţiat de Parlamentul Uniunii Europene, care a durat 3 ani şi care a 

costat peste 2 milioane de euro. 

În cadrul conferinţei, pe lângă prezentarea rezultatelor studiului deosebit de laborios, au fost 

organizate 2 sesiuni cu participarea reprezentanţilor partenerilor sociali UE şi a 5 experţi independenţi. 

Au fost identificate 3 tendinţe principale: 

 Populaţia Uniunii Europene a îmbătrânit semnificativ în ultimele decenii şi procesul se va 

intensifica, 

 Populaţia din grupul de vârstă 15-64 ani scade comparativ cu populaţia în vârstă de peste 64 ani, 

 Îmbătrânirea forţei de muncă reprezintă pentru Europa atât o oportunitate, cât şi provocare. 

Pe baza numeroaselor analize la nivel de  Uniunea Europeană şi de ţări, componente cuprinse în 

studiu, s-au conturat mai multe concluzii de esenţă: 

a) Este necesară o abordare integrată a politicilor care se referă la resursele umane (economia şi 

problemele sociale, utilizarea forţei de muncă, sănătatea publică, protecţia şi securitatea muncii şi dreptatea 

socială) la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene. 

b) Toate politicile trebuie să se bazeze pe luarea în considerare a ciclului de viaţă al omului. 

c) Politicile să fie implementate printr-un mecanism unitar bazat pe abordare sistemică a tuturor 

aspectelor majore. 

d) “Angajarea”stakeholderilor implicaţi şi creşterea consţientizării multiplelor şi esenţialelor 

consecinţe economice şi sociale ale politicilor privind resursele umane. 

Aceste concluzii, împreună cu rezultatele dezbaterilor, vor servi ca bază pentru proiectarea la nivelul 

Uniunii Europene a unei strategii şi a unor politici care să abordeze şi să rezolve cu succes complexele 

aspecte privind utilizarea resurselor umane şi îmbătrânirea acestora. 
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La această conferinţă, din partea României, a participat Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu, membru al 

Consiliului de Administraţie al Agenţiei Uniunii Europene privind protecţia şi securitatea muncii (EU- 

OSHA), care a avut o întervenţie în plen. 

 
 

B. ALTE ACŢIUNI ŞI EVENIMENTE SEMNIFICATIVE din perioada 

27 iunie 2015- 29 septembrie 2015 
 

 

 

 LANSAREA LUCRĂRII “CARTA ALBA A IMM-URILOR DIN ROMÂNIA 2015” 

 

 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 
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 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.  

 

 

 

H. INFORMĂRI despre ACTIVITATEA MEMBRILOR  

COLEGIULUI  NAŢIONAL 

 
 

 Dl. Iulian Gropoşilă – Vicepresedinte (Preşedinte Patronatul Intreprinderilor 

Mici şi Mijlocii din Constanţa) 

 
PE PLAN NATIONAL 

26 iunie - Participarea presedintelui PIMM Constanta, Iulian Groposila la evenimentul de lansare a 

Patronatului Oamenilor de Afaceri Braila 

27 iunie - Participarea presedintelui PIMM Constanta, Iulian Groposila la sedinta de Colegiu National de 

la Braila  

PE PLAN LOCAL 

28 iunie - Interviu acordat de catre presedintele PIMM Constanta, Iulian Groposila, la cotidianul 

„Replica” despre eliminarea obligativitatii stampilei pentru persoane fizice si juridice de drept privat.  

2 iulie - Interventie televizata a presedintelui PIMM Constanta, Iulian Groposila, la emisiunea „In 

obiectiv” de la Antena 1 Constanta.  

In cadrul emisiunii au fost dezbatute subiecte legate de modificarile legislative, respectiv ale Codului Fiscal 

si implicatiile acestora mediului de afaceri.    
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7 iulie - Participarea reprezentantilor PIMM Constanta la seminarul de informare si diseminare in cadrul 

Proiectului „Competente si Servicii pentru Europa 2020 PES.EU2020”,  eveniment organizat de AJOFM 

Constanta, la hotel Palas din Constanta.  

Tema acestui seminar a fost sustinerea cresterii nivelului de competente profesionale ale personalului SPO, 

prin formarea profesionala specifica din perspectiva prioritatilor Europa 2020 si modernizarea sistemului 

de formare a personalului prin crearea unor instrumente pentru dezvoltarea si imbunatatirea continua a 

acestuia.  

23 iulie - Interventie televizata a presedintelui PIMM Constanta, Iulian Groposila, la emisiunea 

“Radiografia Zilei” de la Litoral TV. In cadrul emisiunii s-a discutat despre modificarile Codului Fiscal si 

ale Codului de Procedura Fiscala.     

24 iulie - Interventie la Radio Constanta a presedintelui PIMM Constanta, Iulian Groposila. Principala 

tema abordata a fost deblocarea sumei de 5 milioane de lei pentru derularea programelor anuale de sprijin 

pentru intreprinderile mici si mijlocii, aceasta fiind cea de-a cincea transa deblocata in 2015 si a fost 

aferenta lunii iulie.  

27 iulie  - Participarea presedintelui Patronatului IMM Constanta, Iulian Groposila la Comisia de Dialog 

Social organizata de  Prefectura Constanta. Dintre subiectele abordate in  cadrul sedintei de dialog social 

amintim:  

1. Masuri intreprinse pentru colectarea creantelor bugetare in primul semestru al anului 2015. A prezentat 

reprezentantul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Constanta.  

2. Analiza modului de organizare si desfasurare a examenului de evaluare nationala - clasa a VIII -a si 

admiterea la liceu – sesiunea iulie 2015. A prezentat reprezentantul Inspectoratului Scolar Judetean 

Constanta.  

3. Analiza modului de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - sesiunea iunie - iulie. A 

prezentat reprezentantul Inspectoratului Scolar Judetean Constanta.  

31 iulie - Participarea presedintelui Patronatului IMM Constanta, Iulian Groposila la sedinta Consiliului 

Consultativ al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Constanta.  

Printre subiectele abordate s-au numarat: stadiul realizarii Programului de Ocupare a Fortei de Munca in 

judetul Constanta, la 30 iunie 2015, precum si situatia somerilor din evidenta AJOFM Constanta si a ratei 

somajului in luna iunie 2015.  

19 august - Participarea presedintelui Patronatului IMM Constanta, Iulian Groposila la Comisia de 

Dialog Social organizata de  Prefectura Constanta. Dintre subiectele dezbatute pe ordinea de zi, amintim: 

1. Situatia autorizarii furnizorilor de formare profesionala a adultilor si a furnizorilor de servicii sociale 

2. Problema tichetelor de masa restante ale salariatilor Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol 

Andrei” Constanta - la solicitarea Cartel Alfa - Filiala Constanta. 

24 august - Participarea presedintelui PIMM Constanta, Iulian Groposila, la sedinta Consiliului 

Consultativ al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Constanta.  

Cu acest prilej, au fost discutate subiecte legate de stadiul realizarii Programului de Ocupare a Fortei de 

Munca in judetul Constanta, la 31 iulie 2015; situatia somerilor din evidenta AJOFM Constanta si a ratei 

somajului in luna iulie 2015, precum si discutii legate de Legea uceniciei. Totodata, a fost prezentat 

proiectul „Sprijinirea tinerilor prin promovarea uceniciei”, ID - 155294. 

9 septembrie - Participarea presedintelui PIMM Constanta, Iulian Groposila, la videoconferinta 

desfasurata la Institutia Prefectului Constanta avand ca tema Consiliul National Tripartit pentru Dialog 

Social. 

11 septembrie - Participarea presedintelui PIMM Constanta, Iulian Groposila, la emisiunea „Radiografia 

Zilei” la televiziunea locala Litoral TV. Cu acest prilej, au fost dezbatute subiecte legate de noul Cod Fiscal 

publicat in Monitorul Oficial si legislatia in vigoare.  
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18 septembrie - Conferinta de presa. Patronatul IMM Constanta a organizat, la sediul institutiei, o 

conferinta de presa la care au participat reprezentanti ai mass-mediei locale si ai Colegiului Consilierilor 

Juridici din Constanta.  

In cadrul conferintei de presa, Presedintele PIMM Constanta, Iulian Groposila si Decanul Colegiului 

Consilierilor Juridici din Constanta, Emilian Avramescu au semnat un Protocol de Colaborare. Prin 

Protocolul de Colaborare, cele doua organizatii s-au angajat sa contribuie la imbunatatirea climatului de 

afaceri, in special pentru IMM-uri, la elaborarea proiectelor legislative care vizeaza activitatea economica 

si la buna reprezentare a IMM-urilor in fata administratiilor locale si centrale.  

Tot cu acest prilej, a fost anuntata numirea presedintelui PIMM Constanta ca membru in Consiliul de 

Conducere al Centrului European pentru Dezvoltarea Formarii Profesionale, in baza deciziei Consiliului 

Uniunii Europene. 

Pe agenda conferintei de presa, un subiect important a fost Topul National al Firmelor Private din Romania 

- Editia 2014 si Targul Serviciilor/Produselor de Excelenta pentru Intreprinderi.  

18 septembrie - Participarea presedintelui PIMM Constanta, Iulian Groposila, la emisiunea „Economixt” 

de la Antena 1 Constanta. Cu aceasta ocazie, au fost dezbatute subiectele prezentate in cadrul conferintei de 

presa, organizata de PIMM Constanta, dar si teme ce vizeaza oportunitatile de finantare pentru IMM-uri in 

perioada 2014 - 2020.  

14 septembrie - 23 septembrie - Reprezentantii Patronatului IMM Constanta au promovat evenimentul 

organizat de CNIPMMR: Topul National al Firmelor Private din Romania - Editia 2014 si Targul 

Serviciilor/Produselor de Excelenta pentru Intreprinderi.  

26 iunie - 20 septembrie - Transmiterea catre membrii Patronatului IMM Constanta informatii legate de 

oportunitatile de participare la targuri si expozitii, dar si de participare la misiunile de afaceri si seminariile 

organizate pe plan local cu impact asupra intreprinzatorilor 

Rezolvarea problemelor membrilor in relatiile cu institutiile deconcentrate ale statului. 

 

 
 

 Dl. Marian Filimon – Vicepresedinte (Preşedinte Patronatul IMM GALAŢI) 

 
  Continuarea activităţii de informare a membrilor Patronatului IMM Galaţi în ceea ce priveşte 

oportunităţile de finanţare, oportunităţile de afaceri precum şi a acţiunii de atragere de noi membri din 

rândul IMM-urilor gălăţene. Facilitarea stabilirii de legături strânse de cooperare şi a unui schimb reciproc 

de informaţii între membrii săi.   

  Participarea reprezentanţilor Patronatului IMM Galaţi la întâlnirea de lucru din cadrul Proiectului de 

realizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, derulat de către Primăria Municipiului Galaţi. Scopul 

întâlnirii a fost de prezentare şi dezbatere a soluţiilor indentificate de către experţi la problemele de 

mobilitate din Municipiul Galaţi, pentru a identifica avantajele şi dezavantajele fiecăreia dintre ele, urmând ca 

varianta finală să fie inclusă în Plan. 

  Colaborarea cu Ministerul Finanţelor Publice – D.G.F.P. Galaţi precum şi cu Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Galaţi în asigurarea unui grad ridicat de înţelegere a  prevederilor legale cu privire la domeniile 

coordonate cu adresabilitate membrilor Patronatului IMM-urilor Galaţi. 

   Continuarea activităţii de implementare, respectiv de finalizare,         a proiectului „Tradiţia, 

promotoarea pescuitului actual”, în calitate de Beneficiar şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

prin Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POP în calitate de Autoritate 

Contractantă. Proiectul este finanţat din  Fondul European pentru Pescuit (FEP) prin Programul 

Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, în cadrul “Strategiei de dezvoltare durabilă a zonei pescăreşti Prut-

Dunăre din judeţul Galaţi”, Măsura 5 - „Îmbunătăţirea capacităţii factorului uman de a susţine dezvoltarea 
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durabilă a zonei”, Operatiunea 5.3 - „Activităţi de promovare şi conştientizare a specificului pescăresc 

local şi îmbunătăţire a imaginii produselor pescăreşti”, contract de finanţare nerambursabilă nr. 258/ 18 iulie 2014. 

În cadrul acestui proiect a avut loc lansarea cărţii „Tradiţia, promotoare a pescuitului gălăţean” (576 de 

pagini), o lucrare cu caracter istoric editată în 500 de exemplare.  Spicuim din prefaţă : « O istorie scrisă 

altfel, o istorie a faptelor şi tradiţiilor noastre, a moşilor şi strămoşilor noştri, a înaintaşilor pe care şi în 

acest mod îi cinstim, o istorie plină de învăţăminte pentru generaţiile prezente şi viitoare, pentru 

reînnodarea tradiţiilor pescăreşti şi revigorarea domeniului piscicol al Galaţiului. O istorie pentru a lua 

aminte şi pentru a dezvolta spiritul intreprenorial în contextul nou al României de apartenenţă la Uniunea 

Europeană. » 

 Participarea reprezentanţilor Patronatului IMM Galaţi la manifestările prilejuite de Ziua Marinei. 

 Participarea Patronatului IMM Galaţi, în calitate de coorganizator, precum şi a membrilor săi, la acţiunea 

Oficiului Consular Onorific al Republicii Kazahstan în România – zona Est. În cadrul evenimentului 

Excelenţa Sa Dl. Daulet Batrashev, Ambasadorul Republicii Kazahstan în România, ce a fost însoţit de o 

delegaţie de oameni de afaceri din Kazahstan, a prezentat numeroasele posibilităţi de cooperare între cele 

două ţări, precum şi mediul de afaceri din Kazahstan.  

 Participarea domnului Preşedinte Marian Filimon la Videoconferinţa Consiliului Naţional Tripartit 

pentru dialog social, condusă de Primul-Ministru al României, domnul Victor Ponta, având ca teme pe 

ordinea de zi:                

1. Dezbaterea propunerii de revizuire a HG 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform 

Legii nr. 62/2011 

2. Dezbaterea proiectului de Hotărâre privind unele măsuri pentru stabilirea programului de lucru la nivelul 

administraţiei publice centrale. 

 Participarea domnului Preşedinte Marian Filimon la evenimentul organizat de către CECCAR cu 

prilejul „Zilei Naţionale a Contabilului Român”, unde i s-a înmânat şi o diplomă de merit în semn de 

recunoaştere şi apreciere pentru contribuţia la dezvoltarea profesiei contabile în România.  

 Participarea domnului Preşedinte Marian Filimon la simpozionul „Siguranţa tinerilor şoferi-

răspunderea noastră” în cadrul Campaniei Naţionale pentru Securitate şi Siguranţă Rutieră iniţiate de 

Asociaţia Română pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (ARSSM) în parteneriat cu Agenţia Europeană 

pentru Securitate şi Sănătate în Muncă. Evenimentul face parte dintr-o serie de manifestări care au avut şi 

vor avea loc în mai multe oraşe din ţară. 

 Participarea reprezentanţilor Patronatului IMM-urilor Galaţi, la evenimentul „Bursa Locurilor de 

Muncă pentru ABSOLVENŢI”, care a avut ca obiectiv reunirea angajatorilor cu absolvenţii aflaţi într-un 

moment important al vieţii, când sunt pregătiţi să treacă de la perioada de formare teoretică la cea de 

valorificare practică a cunoştinţelor dobândite, prin integrarea în câmpul muncii.  

Participare permanentă a Patronatului IMM Galaţi la acţiunile următoarelor organisme din care face parte: 

- Consiliul Consultativ al Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă    Galaţi; 

-  Comisia de Dialog Social din cadrul Prefecturii; 

- Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură   Galaţi; 

- Comisia privind Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi a Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi inspecţie 

Socială;   

-  Comitetul Local de Dezvoltare al Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi; 

- Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate. 

Lunar sau ori de câte ori a fost nevoie au fost ţinute conferinţe de presă. 

 

 Dl. Neculai Vitelaru  – Vicepresedinte (Preşedinte Patronatul Judetean al IMM 

Iasi)                                                                                                                   
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IULIE 2015  

10.07.2015- participarea unor reprezentanti din partea patronatului la Targul Locurilor de Munca din 

Comuna Belcesti, judetul Iasi, eveniment organizat in cadrul proiectului COMPERUR, adresandu-se 

persoanelor din mediul rural care au resedinta sau domiciliul in judetul Iasi. Obiectivele targului au fost:  

aplicarea pentru oportunitatile de cariera oferite;  

interactionarea cu reprezentantii companiilor, astfel incat sa primeasca informatii cu privire la cum poate 

evolua in cariera lor si cum pot obtine jobul dorit;  

acordarea de asistenta in cadrul standului de consiliere cu privire la modul redactarii CV-ului:  

intalnire cu reprezentanti ai companiilor din Regiunea Nord-Est care si-au prezentat ofertele de locuri de 

munca disponibile.  

AUGUST 2015  

21.08.2015- a avut loc la Iasi sedinta Comisiei de Dialog Social a Judetului Iasi din cadrul Institutiei 

Prefectului Judetului Iasi cu urmatoarea ordine de zi:  

1. Directia pentru Agricultura a Judetului Iasi, Camera Agricola, AFIR, ISU, ANIF - “Masuri intreprinse 

pentru diminuarea daunelor produse in agricultura in urma secetei”;  

2. Sindicatele membre ale Comisiei de Dialog Social – “Legea unica de salarizare a bugetarilor”  

3. Diverse  

Patronatul a fost reprezentat de dl Neculai Vitelaru, presedinte.  

La sectiunea “diverse”, dl Vitelaru Neculai a adus in vedere situatia contestatiilor depuse la Casa Judeteana 

de Pensii Iasi, care in momentul acesta sunt in jur de cca 600 de contestatii la nivelul judetului Iasi, aceea 

ce ar insemna ca la nivelul tarii sunt peste 25.000 de contestatii depuse spre rezolvare, iar din punct de 

vedere juridic ar insemna infractiuni contra umanitatii cand un grup de pensionari sunt lasati fara 

mijloacele de existenta, tracasati psihic si lipsiti de mijloacele financiare.  

Propunere pentru urmatoarea sedinta al CDS Iasi din cadrul Institutiei Prefectului Judetului Iasi : “Analiza 

contestatiilor la deciziile Casei Judetene de Pensii Iasi si a responsabilizarea salariatilor acestei institutii”. 

31.08.2015: A avut loc la Iasi sedinta Consiliului Consultativ al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei 

de Munca Iasi cu urmatoarea ordine de zi: 

1. Noi modificari legislative cu privire la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca prevazute de 

Legea nr.76/2002;  

2. Stabilirea, documentarea, implementarea, certificarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de 

management al calitatii prin certificarea AJOFM Iasi pe toate activitatile, cf. cerintelor stansardului SR EN 

ISO 9001:2008;  

3. Diverse.  

Patronatul a fost reprezentat de dna Monica Suchar, presedinte  

SEPTEMBRIE 2015  

10.09.2015 - a avut loc la Hotel Unirea, Iaşi un eveniment de informare asupra rezultatelor obţinute până în 

prezent în cadrul proiectului „FORŢA – Femei Ocupate, Resursă pentru o Ţară Activă” şi de 

diseminare a informaţiilor privind identificarea bunelor practici în promovarea egalităţii de şanse şi de gen 

şi a modalităţilor de conciliere a vieţii personale cu cea profesională, de înlăturare a stereotipurilor şi a 

prejudecăţilor de gen.  

Au participat la eveniment dl Narcis Tabacaru, sef Oficiului Teritorial pentru IMM-uri Iasi (OTIMMC 

Iasi); dl Adrian Angheluta, responsabil regional proiect FORTA si dna Madalina Vitelaru, responsabil 

regional proiect FORTA si cca 50 persoane implicate in proiect.  

21.09.2015 - participare in Iasi, la Ramada City Center- Sala Cosmopolitan, la evenimentul organizat de 

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Iasi, cu ocazia sarbatorii Zilei 

Nationale a Contabilului Roman, editia a XI-a.  
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In cadrul evenimentului s-au acordat diplome si distinctii societatiilor de expertiza contabila si de 

contabilitate din cadrul Filialei Iasi, nominalizate intr-un TOP local al celor mai bune societati membre 

CECCAR.  

Patronatul Judetean al IMM Iasi,a fost reprezentat de dl Neculai Vitelaru, presedinte.  

In mesajul domniei sale: “a transmis sincere felicitari pentru evenimentul sarbatorit subliniind faptul ca 

intre CNIPMMR si CECCAR este semnat un protocol de colaborare materializat in editarea Cartii Albe a 

IMM-urilor din Romania; in editarea Starea de Sanatate a Managementului din Romania, iar ca obiective 

de perspectiva ar fi adaptarea raportarilor contabile simplificate la microintreprinderi”.  

23.09.2015 - a avut loc sedinta de comitet director PIMM si PJIMM Iasi. Pe ordinea de zi au fost dezbatute 

urmatoarele subiecte:  

1. Topul National al Firmelor Private Mici si Mijlocii din Romania, editia a XXVIII-a, in 27 octombrie 

2015, la J.W. Marriott Grand Hotel, Bucuresti;  

2. Lansarea Cartei Albe a IMM-urilor Regiunea Nord Est, pe 6 octombrie 2015, Iasi.  

3. Diverse. 

 

 

 

 Dna. Liliana Agheorghicesei – Vicepresedinte (Federaţia Patronală a 

Intreprinderilor Mici şi Mijlocii din Judeţul (Suceava) 
 

1 iulie 2015- demararea cursului de calificare in ocupaţia Agent de securitate, curs ce va avea loc la 

Suceava, in cadrul proiectului POS DRU ”Şcoala pentru femei”- ID 129423 implementat de Asociaţia 

Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava in calitate de beneficiar, în parteneriat cu 

PTIR- Judeţ Suceava, S. C. Lust Expert srl Suceava, ACLIMM Harghita si APM Cluj. La curs s-au inscris 

28 femei din regiunea Nord-Est si va avea o durata de 3 luni. 

6 iulie 2015- demararea cursului de calificare in ocupaţia Ingrijitori bătrâni la domiciliu, curs ce va avea 

loc in comuna Todireşti, judet Suceava, in cadrul proiectului POS DRU ”Şcoala pentru femei”- ID 129423 

implementat de Asociaţia Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava in calitate de 

beneficiar, în parteneriat cu PTIR- Judeţ Suceava, S. C. Lust Expert srl Suceava,  

ACLIMM Harghita si APM Cluj. La curs s-au inscris 28 femei din regiunea Nord-Est si va avea o durata 

de 3 luni. 

7 iulie 2015- participare la şedinţa Comisiei Judeţene in domeniul egalităţii de şanse intre femei şi bărbaţi 

de la nivelul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava. Ordinea de zi a şedinţei a vizat 

discutarea următoarelor aspecte: ”Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile in derulare la nivelul 

judeţului Suceava care au ca grup ţintă persoanele vulnerabile”; ”Servicii integrate- abordare optimă pentru 

ocuparea forţei de muncă in judeţul Suceava”; ”Propuneri privind temele următoarelor şedinţe”; Diverse.  

7 iulie 2015- participare la Festivitatea de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa Excelenţei Sale, 

Domnului Nicolae Timofti, Preşedintele Republicii Moldova.  

Evenimentul a fost organizat de Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava, in sala Auditoriumului 

Joseph Schmidt, cu participarea extraordinară a Excelenţei Sale, Domnul Klauss Johannis, Preşedintele 

Romaniei.  

11 iulie 2015- Susţinerea examenului final pentru a doua grupă de femei participante la cursul de iniţiere 

”Competenţe antreprenoriale” organizat in cadrul proiectului POS DRU ”Şcoala pentru femei”- ID 129423 

implementat de Asociaţia Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava in calitate de 

beneficiar.  

16 iulie 2015- demararea cursului de calificare in meseria Bucătar, curs ce va avea loc la Pensiunea Mugur 

de fluier din comuna Vama, judet Suceava, in cadrul proiectului POS DRU ”Şcoala pentru femei”- ID 
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129423 implementat de Asociaţia Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava in calitate 

de beneficiar. La curs s-au inscris 28 femei din regiunea Nord-Est si va avea o durata de 3 luni.  

24 iulie 2015- participare la sesiunea de dialog cu tema “POS DRU 2007-2013 la final: rezultate şi lecţii 

învăţate”, organizată de  Ministerul Fondurilor Europene prin Direcţia Generală Programe Capital Uman. 

Evenimentul a avut loc la Hotel Central Plaza  din Piatra-Neamţ şi a fost organizat în cadrul proiectului 

POS DRU “Sprijiin pentru eficientizarea managementului POSDRU şi dezvoltarea unei platforme comune 

de lucru pentru OIPOSDRU şi AM POSDRU” 

Pe parcursul seminarului au fost discutate aspecte referitoare la: 

Ø  Finalizarea proiectelor co-finanţate prin intermediul POS DRU 2007-2013: cerinţe specifice, cererea de 

rambursare, responsabilităţile beneficiarilor, etc. 

Ø  Contribuţia POS DRU 2007-2013 la dezvoltarea resurselor umane la nivelul regiunii Nord-Est; 

Ø  Proiecte implementate cu succes în regiune; 

Ø  Lecţii învăţate din accesarea şi implementarea proiectelor POS DRU care pot fi utilizate pentru 

viitoarele proiecte co-finanţate prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. 

29-30 iulie 2015- au avut loc la Pensiunea Lidana din comuna Vama si la Hotel Residence din Suceava, 

seminariile regionale  de informare din cadrul proiectului POS DRU ”PARTENERIAT STRATEGIC 

PENTRFU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE DIN REGIUNILE SUD-VEST ŞI NORD-EST”- 

ID 145521, proiect implementat de Asociaţia Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava 

în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Federaţia 

Patronatelor din Regiunea Oltenia (Beneficiar).  

Agenda seminariilor a cuprins: Cuvânt de deschidere adresat invitaţilor de către cei 3 parteneri din cadrul 

proiectului;  Economie socială- noutăţi legislative; Modele de bună practică ale Uniunii Europene; 

Prezentare proiect; Privire de ansamblu asupra implementării proiectului; Rolul şi importanţa 

implementării proiectelor Axa 6.1; Prezentarea rezultatelor proiectului şi a impactului social; Intervenţii, 

dezbateri participanţi; Vizită la SES-uri.  

3 august 2015- demararea cursului de iniţiere ”Competenţe antreprenoriale”, curs ce va avea loc la Topliţa, 

judet harghita, in cadrul proiectului POS DRU ”Şcoala pentru femei”- ID 129423 implementat de Asociaţia 

Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava in calitate de beneficiar, în parteneriat cu 

PTIR- Judeţ Suceava, S. C. Lust Expert srl Suceava, ACLIMM Harghita si APM Cluj. La curs s-au inscris 

20 femei din regiunea Centru si va avea o durata de 1 lună. 

Tot în data de 3 august 2015, a demarat la Cluj, cursul de iniţiere ”Comunicare in limba engleză”, organizat 

in cadrul proiectului POS DRU ”Şcoala pentru femei”. La curs participă 20 femei din regiunea Nord-Vest.  

7 august 2015-  participarea SES-urilor infiinţate prin intermediul proiectului POS DRU ”PARTENERIAT 

STRATEGIC PENTRFU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE DIN REGIUNILE SUD-VEST ŞI 

NORD-EST”- ID 145521,  în cadrul Târgului Intreprinderilor Sociale organizat vineri, 7 august 2015 

între 10:00 şi 18:00, în cadrul proiectului “Economia Socială – O şansă pentru fiecare”, contract 

POSDRU/168/6.1/S/144985. 

Evenimentul a avut loc în incinta Gold Plaza Baia Mare. Cele 4 structuri de economie socială din Suceava 

sunt: o tipografie, un centru de copiere, o clatitărie şi un cabinet de fizioterapie si masaj.  

8 august 2015- susţinerea examenului final pentru a doua grupă de femei participante la cursul de iniţiere 

”Comunicare in limba engleză”, curs organizat in cadrul proiectului POS DRU ”Şcoala pentru femei”- ID 

129423 implementat de Asociaţia Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava in calitate 

de beneficiar, in parteneriat cu PTIR- Judet Suceava, SC Lust Expert SRL Suceava,  ACLIMM Harghita si 

APM Cluj. 

13 august 2015- Susţinerea examenului final de către participantele la cursul de calificare in meseria 

Bucătar organizat la Suceava in cadrul proiectului POS DRU ”Şcoala pentru femei”- ID 129423 



 
184 

implementat de Asociaţia Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava in calitate de 

beneficiar, în parteneriat cu PTIR- Judeţ Suceava, SC Lust Expert SRL Suceava, ACLIMM Harghita şi 

APM Cluj.  

Tot in această dată a avut loc, La Complex Vama Veche din Suceava, o masă rotundă derulată prin 

intermediul proiectului POS DRU ”Şcoala pentru femei”. 

18 august 2015- participare la ”Caravana PNDR 2020 în judeţul SUCEAVA” – eveniment derulat de 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale in data de 18 august 2015 la Pensiunea Lidana din Vama. 

18 august 2015- demararea cursului de iniţiere ”Competenţe antreprenoriale”, curs ce va avea loc la 

Topliţa, judet Harghita, in cadrul proiectului POS DRU ”Şcoala pentru femei”- ID 129423 implementat de 

Asociaţia Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava in calitate de beneficiar, în 

parteneriat cu PTIR- Judeţ Suceava, S. C. Lust Expert srl Suceava, ACLIMM Harghita si APM Cluj. La 

curs s-au inscris 15 femei din regiunea Centru si va avea  durata de 1 lună. 

24 august 2015- demararea cursului de iniţiere ”Comunicare in limba engleză”, curs ce va avea loc in 

localitatea Băişoara, judetul Cluj, in cadrul proiectului POS DRU ”Şcoala pentru femei”- ID 129423 

implementat de Asociaţia Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava in calitate de 

beneficiar, în parteneriat cu PTIR- Judeţ Suceava, S. C. Lust Expert srl Suceava, ACLIMM Harghita si 

APM Cluj. La curs s-au inscris 20 femei din regiunea Nord-Vest si va avea  durata de 1 lună. 

26 august 2015- demararea cursului de iniţiere ”Competenţe informatice”, curs ce va avea loc in Suceava, 

judetul Suceava, in cadrul proiectului POS DRU ”Şcoala pentru femei”- ID 129423 implementat de 

Asociaţia Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava in calitate de beneficiar, în 

parteneriat cu PTIR- Judeţ Suceava, S. C. Lust Expert srl Suceava, ACLIMM Harghita si APM Cluj. La 

curs s-au inscris 18 femei din regiunea Nord-Est. 

26 august 2015- demararea cursului de iniţiere ”Contabil”, curs ce va avea loc in Cluj Napoca, judetul 

Cluj, in cadrul proiectului POS DRU ”Şcoala pentru femei”- ID 129423 implementat de Asociaţia 

Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava in calitate de beneficiar, în parteneriat cu 

PTIR- Judeţ Suceava, S. C. Lust Expert SRL Suceava, ACLIMM Harghita si APM Cluj. La curs s-au 

inscris 15 femei din regiunea Nord-Vest. 

28 august 2015- Doamna Liliana Agheorghicesei, Presedinte al Federatiei Patronale IMM din judetul 

Suceava, a primit din partea Institutiei Prefectului- Judet Suceava, una dintre cele mai importante distinctii- 

DIPLOMA DE EXCELENTA si nominalizarea in Cartea de Onoare a Valorilor Bucovinene, drept 

recunoastere a activitatii sale exceptionale.  

21 septembrie 2015- participare la şedinţa Consiliului Consultativ al AJOFM Suceava. Ordinea de zi a 

şedinţei a fost: Detalii de organizare a Bursei absolvenţilor şi modalităţi de identificare a cererii de forţă de 

muncă cu calificările specific acestei categorii de şomeri aflaţi in evidenţa agenţiei; Prezentarea situaţiei 

şomajului înregistrat in judeţul Suceava după prima jumătate a anului 2015. 

  (Liliana Agheorghicesei) 

21 septembrie 2015- participare la evenimentul ”Ziua naţională a contabilului roman” organizat de 

CECCAR filiala Suceava. Evenimentul a găzduit şi ”Topul local al celor mai bune societăţi membre 

CECCAR Filiala Suceava”. 

 

 

 

 

 Dl. Mircea Purcaru – Vicepresedinte (Preşedinte filiala Arad) 
 

 În perioada 29.06.2015 – 29.09.2015, în cadrul CNIPMMR ARAD au avut loc următoarele activităţi :  

 Implementare proiect “VEST-NORD-VEST STARTUP- PROMOVAREA CULTURII 
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ANTREPRENORIALE ŞI FINANŢAREA TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI” în parteneriat cu Primăria 

Municipiului Câmpia Turzii şi finanţat prin POSDRU/ 176/3.1/S/150868.  

 Promovarea şi informarea întreprinzătorilor despre două programe guvernamentale: Programul de 

Dezvoltare şi Modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă şi Programul 

Naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul 

întreprinderilor mici şi mijlocii; de asemenea a fost oferită consiliere în vederea accesării acestor programe 

firmelor interesate.  

 20.08.2015 – ”Puterea Networking-ului” – eveniment organizat pentru membrii organizaţiei având ca 

scop dezvoltarea relaţiilor dintre aceştia, cunoaşterea şi dezvoltarea de parteneriate.  

Restructurarea site-ului organizaţiei prin actualizarea datelor membrilor .  

 09.09.2015 – Webinar „De ce vrei sa fi antreprenor”, lector Alexandru Ilie. Webinarul a fost organizat 

în cadrul proiectului VEST-NORD-VEST START-UP având scopul de a oferi o noua perspectiva asupra 

antreprenoriatului participanţilor din grupul ţintă a proiectului.  

 21 – 25.09.2015 - Organizarea cursului ”Expert Achiziţii Publice” – Cod COR 241946, în parteneriat 

cu Asociaţia Merit, la Arad, la care au participat un număr de 15 persoane din cadrul Autorităţilor Publice 

Locale şi societăţilor comerciale din judeţ.  

 Participare la evenimente locale şi regionale:  

 23.07.2015 – Întâlnirea dintre Consiliul Concurenţei din România, reprezentanţi ai autorităţilor locale 

şi ai mediului de afaceri, eveniment organizat de Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură, la care au 

participat dra. Oana Neamţiu şi dl. Budău Cătălin în calitate de colaboratori ai CNIPMMR - Arad.  

În cadrul evenimentului au fost abordate subiecte precum: prevenirea şi combaterea licitaţilor 

trucate, programul de clemenţă şi finanţări prin PNDR 2014 -2020.  

 04.08.2015 – Awareness Raising and Partner Research Events, organizat de BRECO, la Arad, la care a 

participat dna Mihaela Breaz. În cadrul Evenimentului au fost prezentate Programe Inter-regionale V-A 

România – Ungaria.  

 26.08.2015 – ”Branding – de la emoţie la acţiune” – eveniment organizat de Centrul de Afaceri Mariş, 

la Arad, la care a participat dna Mihaela Breaz.  

 03.09.2015 – Conferinţa proiectului „Reţeaua Naţionala a Mentorilor Antreprenoriatului feminin”,la 

Timişoara, la care au participat dna Mihaela Breaz şi dra Oana Neamţiu  

 09.09.2015 – Seminar „21 de metode de dezvoltare a afacerii”, speaker Lorand Soares Szasz, la Arad, 

la care au participat dl Cătălin Budău şi dl Florin Coita.  

 29-30.09.2015 – Conferinţa de închidere a proiectului BADGE – Business Advise and Guidance 

training for women Entreprenours, organizată la Athena, la care vor participa dna Mihaela Breaz, dra Oana 

Neamţiu, dl Marius Cojocariu şi dna Simona Haprian, angajaţi în cadrul proiectului.  

 

 

 Dl. Valentin Cristea – Vicepreşedinte (Preşedinte FPROltenia, CLIMM 

Craiova) 
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II. ACTIVITATEA CURENTA 

9.Culegerea, selectarea si prelucrarea informatiei care sta la baza serviciilor oferite membrilor CLIMM 

Craiova si F-PRO – zilnic, din informarile primite de la CNIPMMR, institutiile ministeriale si cele 

teritoriale descentralizate, partenerii de proiecte, din site-urile UE etc. 

10. Transmiterea catre membri de informatii privind sursele de finantare disponibile IMM-urilor – atunci 

cand au fost lansate scheme de finantare (fonduri structurale si de coeziune, programe ale Ministerului 

Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, 

Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, programe de finantare de la diverse institutii 

bancare si unitati guvernamentale). 

11. Transmiterea de informatii diverse catre membri (manifestari expozitionale, posibilitati de instruire, 

misiuni de afaceri organizate de diverse institutii in tara sau strainatate, evenimente organizate pe plan local 

si regional, cu posibil impact asupra IMM-urilor). 

12. Transmiterea catre membri a modificărilor legislative apărute 

13. Transmiterea catre membrii a oportunitatilor de participare la targuri si expozitii internationale si a 

oportunitatilor de afaceri (cereri, oferte, propuneri de parteneriat, acorduri de colaborare) 

14. Solicitarea de propuneri legislative, comentarii, observaţii, propuneri privind eficientizarea relaţiei 

mediului de afaceri cu autorităţile publice locale 

15. Elaborarea de materiale de informare şi promovare a activităţilor CLIMM şi F-PRO 

- Organizarea de conferinte de presa si transmiterea de comunicate de presa pentru fiecare eveniment 

sau interventie majora a CLIMM Craiova si a F-PRO in diverse manifestari cu impact asupra IMM-urilor; 

- Participarea domnului presedinte Valentin Cristea la emisiuni difuzate de posturile de televiziune 

locale  

- Interviuri si articole publicate in paginile cotidianelor regionale „Gazeta de Sud”, „Adevarul de Seara” 

- Actualizarea si imbunatatirea celor doua web-site-uri www.sme.ro, www.fpro.ro si realizarea de 

prezentari multimedia ale celor doua organizatii; 

- Editarea de pliante, afişe, bannere, broşuri, alte materiale de promovare ale celor două organizaţii. 

16. Consultanta in afaceri acordata membrilor (cercetari de piata, fundamentarea unor studii de piata, 

dezvoltarea afacerilor intr-o anumita directie, sprijin pentru infiintarea de I.M.M.-uri, accesare fonduri 

structurale).  

II. PARTICIPĂRI  LA  EVENIMENTE 

 Reprezentanţii CLIMM Craiova şi F-PRO au participat la diverse manifestări, seminarii, workshop-

uri, cursuri de instruire, organizate de instituţiile din ţară şi din regiunea Oltenia . 

 Evenimentele care s-au desfasurat in perioada 27 iunie – 29 septembrie 2015 sunt urmatoarele :  

1.  Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia impreuna cu partenerii sai, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protectiei Sociale si Persoaneleor Varstnice si Asociatia Patronatului Judetean al Femeilor de afaceri din 

IMM Suceava  au participat la Seminarul Regional de informare – proiect ” Parteneriat Strategic pentru 

dezvoltarea Economiei Sociale din Regiunea Sud-Vest si  Nord – Est ”. 

In cadrul evenimentului au fost prezentate rolul si importanta implementarii proiectelor axa 6.1, 

prezentarea rezultatelor proiectului si a impactului social, interventii si dezbateri participanti, vizite la SES-

uri. 

a)  Organizator :  Fderatia Patronatelor din Regiunea Oltenia, 

http://www.sme.ro/
http://www.fpro.ro/
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  b)  Locatie: MRC HOUSE, Str. Parului nr.8, Craiova, jud.Dolj, 

c)  Data: 02.09.2015, ora 11.00 

2.  Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia impreuna cu partenerii sai, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protectiei Sociale si Persoaneleor Varstnice si Asociatia Patronatului Judetean al Femeilor de afaceri din 

IMM Suceava  au participat la Seminarul Regional de informare – proiect ” Parteneriat Strategic pentru 

dezvoltarea Economiei Sociale din Regiunea Sud-Vest si  Nord – Est”. 

In cadrul evenimentului au fost prezentate rolul si importanta implementarii proiectelor axa 6.1, 

prezentarea rezultatelor proiectului si a impactului social, interventii si dezbateri participanti, vizite la SES-

uri. 

a)  Organizator :  Fderatia Patronatelor din Regiunea Oltenia, 

          b)  Locatie: CASA UNIVERSITARILOR , Craiova, jud.Dolj, 

c)  Data: 03.09.2015, ora 11.00 

3. Dl. Vicepresedinte Radu Zlatianu a participat la sedinta Consiliului Consultativ  al Agentiei Judetene al 

Ocuparii Fortei de Munca Dolj (AJOFM Dolj), in cadrul careia s-au dezbatut urmatoarele teme: evolutia 

ratei  somajului, oferta locurilor de munca din anul 2015 si actiuni intreprinse de AJOFM Dolj. 

a) Organizator: AJOFM Dolj 

b) Locatie: Sala de conferinte a AJOFM Dolj din str. Eugeniu Carada nr. 13 A 

c) Data: 16.07.2 015 

4. Dl. Vicepresedinte Radu Zlatianu a participat la sedinta Consiliului Consultativ  al Agentiei Judetene al 

Ocuparii Fortei de Munca Dolj (AJOFM Dolj), in cadrul careia s-au dezbatut urmatoarele teme: evolutia 

ratei  somajului, oferta locurilor de munca din anul 2015 si actiuni intreprinse de AJOFM Dolj. 

a) Organizator: AJOFM Dolj 

b) Locatie: Sala de conferinte a AJOFM Dolj din str. Eugeniu Carada nr. 13 A 

c) Data: 18.08.2 015 

5. Dl. Vicepresedinte Radu Zlatianu a participat la sedinta Consiliului Consultativ  al Agentiei Judetene al 

Ocuparii Fortei de Munca Dolj (AJOFM Dolj), in cadrul careia s-au dezbatut urmatoarele teme: evolutia 

ratei  somajului, oferta locurilor de munca din anul 2015 si actiuni intreprinse de AJOFM Dolj. 

a) Organizator: AJOFM Dolj 

b) Locatie: Sala de conferinte a AJOFM Dolj din str. Eugeniu Carada nr. 13 A 

c) Data: 17.09.2 015 

6. Dl. Vicepresedinte Radu Zlatianu a participat la premierea cu locul I a  firmei Softronic, membra  

CLIMM Craiova in cadrul decernarii Premiilor AGIR 2015 . 

a) Organizator: Asociatia Generala a Inginerilor din Romania 

b) Locatie: Calea Victoriei,  nr. 118, Bucuresti  

c) Data: 17.09.2 015 

APARITII MASS –MEDIA 

1. Domnul presedinte CLIMM CRAIOVA, Cristea Valentin, a acordat un interviu unei publicatii locale,  

Gazeta de Sud, Craiova, pe tema  ” Prioritati majore pentru medioul de afaceri 2015 ”. 

a) Locatie: Redactia locala, Gazeta de Sud 

b) Data: 17.06.2015. 

2. Dl. Vicepresedinte Radu Zlatianu a acordat un interviu televiziunii locale Digi24 pe tema     

„ Legea Uceniciei ” 

a) Organizator: Digi24 , televiziune locala 

b) Data: 16.09.2 015 

 

III.  CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA  

1. Organizare si desfasurare program de initiere ” Confectioner asamblor articole textile ” , cod COR 
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821908,  desfasurat in perioada 08.06.2015– 08.07.2015 , 14 participanti 

2.  Organizare si desfasurare program de initiere ” Croitor- confectioner imbracaminte dupa comanda ” , 

cod COR 753201,  desfasurat in perioada 03.06.2015 - 30.06.2015, 14 participanti 

3. Organizare si desfasurare program de initiere ” Maseur ”, cod COR 325501 desfasurat in perioada 

04.09.2015 – 14.10.2015 , 14 participanti  

4. Organizare si desfasurare program de initiere ” Chelner”, Cod COR 513103,  desfasurat in perioada 

05.09.2015 – 10.09.2015, 14 participanti  

5. Organizare si desfasurare program de calificare-nivel 1 ” Baby sitter ”, Cod COR 513302 , desfasurat in 

perioada 06.07.2015 – 08.09.2015 , 14 participanti  

6. Organizare si desfasurare program de calificare-nivel 1 ”Ingrijitoare batrani la domiciliu ” , Cod COR 

532201  , desfasurat in  perioada 06.07.2015 - 08.09.2015, 14 participanti.  

5.  Ne propunem sa organizam si sa desfasuram si alte programe de formare profesionala .         

 

 

 Dl. Florin Jianu – Vicepresedinte (Preşedinte PTIR) 
 

29.06.2015 - Participarea domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR, la conferinţa ”Youth entrepreneurship 

and startups: Prospects for EU growth, employment and competitiveness”, susţinută în Bruxelles, Belgia. 

09.07.2015- Participarea domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR, la întalnirea Interreg 2014-2020. 

31.07.2015 – Participarea domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR, la emisiunea „Income magazine”, 

difuzată pe postul de televiziune Antena3. 

5-6.08.2015–Participarea domnişoarei Corina-Valentina CONSTANTIN, Vicepreşedinte PTIR, 

ladezbaterile referitoare la pachetul de documente aferente ghidului solicitantului pentru Programul 

Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, publicate spre consultare în perioada 19 iunie – 24 iulie 

2015. 

6.08.2015– Participarea domnişoarei Corina-Valentina CONSTANTIN, Vicepreşedinte PTIR, la întâlnirea 

de lucru de la sediul Autorităţii de Management a POSDRU 2007-2013 şi POCU 2014-2020din cadrul 

Ministerului Fondurilor Europene, având ca tematică stabilirea modalităţii de implementare a unui sistem 

de vouchere/ tichete de formare, în vederea simplificării implementării Fondului Social European prin 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. 

6.08.2015–Participarea domnişoarei Corina-Valentina CONSTANTINşi a doamnei Denisa SAMEK la 

întâlnirea de lucru dedicată Programului Operaţional Regional, organizată în cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

27.08.2015–Participarea domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR, la evenimentul „Acasă la Brâncuşi”, 

program de promovare turistică, desfăşurat la Târgu Jiu. 

01.09.2015–Implicarea domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR, la întâlnirea Coaliţiei pentru Dezvoltarea 

României, desfăşurată în cadrulGuvernului României. 

07-09.09.2015 – Participarea domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR, la evenimentul G20 Young 

Entrepreneurship Alliance Summit, în Istambul, Turcia. 

10.09.2015 – Participarea doamnei Denisa SAMEK la Comitetul de Monitorizare a Programului 

Operaţional Regional 2014-2020 (CMPOR), în Bucureşti. 
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11.09.2015 – Participarea domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR, la cea de-a II-a ediţie a Consiliului 

Naţional al Tinerilor din România, eveniment organizat de Forumul Tinerilor din România, în parteneriat 

cu Ministerul Tineretului şi Sportului, în Bucureşti. 

14.09.2015 – Implicarea domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR, la conferinţa de presă de lansare a 

grupului de iniţiativă„Coaliţia România 2019 – Preşedinţia Română a Consiliului”, în Bucureşti, la 

sediul Reprezentanţiei Comisiei Europene. 

16.09.2015 – Participarea domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR, la Conferinţa „Fonduri europene şi 

ajutoare de stat 2014-2020 – sursa de finanţare esenţială pentru România”, în Bucureşti. 

17.09.2015 – Participarea domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR, la emisiunea „Probleme la zi”, 

difuzată de postul Radio România Actualităţi, având ca subiect tematica fondurilor dedicate tinerilor 

antreprenori. 

18.09.2015 – Participarea domnului Florin JIANU, Preşedinte PTIR, la emisiunea Daily Income, difuzată 

de postul Antena 3. 

 

 

 Dl. Tibişor Miron, Vicepreşedinte (CLIMM Harghita) 

 
   In  perioada 27 iunie - 29 septembrie 2015 , presedintele Consiliului local al Interprinderilor   Mici si 

Mijlocii Harghita, dl.  Miron Tibisor Marian a derulat urmatoarele activitati: 

  30 iunie  2015 ,ora 10.00-  a participat la sedinta ordinara a Comisiei de Dialog la sediul Institutiei 

Prefectului  din Miercurea Ciuc  ,care a avut un dialog intre reprezentantii  primariilor din judetul Harghita 

si reprezentantii Filialei de Ditributie a Energiei Electrice „ Electrica Distributie Transilvania Sud”  - 

Sucursala Harghita ,respectiv cei ai Filialei de Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Furnizare 

Transilvania Sud ”– Sucursala Harghita .  

8  iulie   2015  , ora 10.00 – a participat la Targul regional de locuri de munca  in cadrul proiectul 

COMPERUR- Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural ,eveniment desfasurat  in  Sancraiul de Mures 

,judetul Mures   

27 iulie 2015, ora 11.30 - a participat la sedinta ordinara  cu membrii Consiliului Consultativ de pe langa 

AJOFM Harghita care a avut urmatoarea ordine de zi : 

1. Realizarile  agentiei pe primul  semestru al anului 2015 

2. Diverse  

27 august  2015 , ora 11.00  - a participat la sedinta  Consiliului Permanent 

31 august  2015 , ora 11.30 – a participat la sedinta ordinara  cu membrii Consiliului Consultativ de pe 

langa AJOFM Harghita care a avut urmatoarea ordine de zi : 

 Situatia angajarii sumelor bugetare pentru plata subventiilor ; 

1. Diverse . 

9 septembrie 2015, orele 15.00 – a participat impreuna cu membrii Comisiei de Dialog Social a judetului 

Harghita la  videoconferinta Cosiliului National Tripartit pentru Dialog Social, condusa de Primul – 

Ministru al Romaniei, domnul Victor Ponta, cu prefectii judetelor,  desfasurata  la  sediul Palatului 

Administrativ a jud. Harghita. 

Ordinea de zi a avut  urmatoarele teme:  

       1.    Dezbaterea propunerii de revizuire a Hotararii de Guvern nr.1260/2011 privind sectoarele deactivitate 

stabilite conform Legii nr. 62/2011; 

       2.    Dezbaterea proiectului de Hotarare privind unele masuri pentru stabilirea programului de lucru la 

nivelul administratiei publice centrale. 
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28 septembrie 2015 ora 13.00  -va participa  la sedinta ordinara  cu membrii Consiliului Consultativ de pe 

langa AJOFM Harghita care  va avea  urmatoarea ordine de zi : 

1. Rezultatele bursei locurilor de munca pentru absolventi; 

2. Diverse . 

29 septembrie 2015 ora 9.00 – supleantul  va participa  la sedinta ordinara a Comisiei de Dialog Social  

care va fii desfasurat la sediul Institutiei  Prefectului – Judetul Harghita si va aavea urmatoarea ordine de 

zi  Informare referitoare la masurile PNDR 2014-2020 aflate in vigoare . 

1. Sinteza a noutatilor privind subventiile acordate de catre Agentia de Plati si Interventie pentru 

Agricultura – Centru Judetean Harghita in anul 2015. 

2. Diverse . 

29 septembrie 2015 – va participa la sedinta  Colegiului National  

 

 

 Dl. Cristian Ignea,  Vicepreşedinte , Dl. Paraschiv Ionescu, Membru CP  (PIMM 

Prahova) 
 

1. Participarea in data de 09.09.2015 a d-lui Ignea Cristian si a dnei. Baciu Gabriela  la sedinta   Comisiei 

de Dialog Social de la Prefectura Prahova ,cu urmatoarea Ordine de zi :  

 - propunere de revizuire a HG nr. 1260/ 2011 privind sectoarele de activitate conf. Legii nr. 62/ 2011 

 - proiectul de hotarare privind unele masuri pentru stabilirea programului de lucru la nivelul administratiei 

publice centrale . 

Sedinta a fost condusa de dl. Prim-ministru –Victor Ponta si a fost organizata o videoconferinta la Palatul 

Victoria. 

2. D-na Negrea Cristiana - membru Consiliul Director al PIMM-Prahova,  a participat la sedinta organizata  

de AJOFM Prahova . 

3. Dl. Ignea Cristian a participat  la Conferinta de presa ce a avut loc la sediul CNIPMMR. 

4.Pe data de 21.09. 2015, CECCAR-filiala Prahova a organizat cu ocazia  „Ziua nationala a contabilului 

roman „ o intalnire a oamenilor de afaceri din judet si a reprezentantilor institutiilor statului .  Evenimentul 

a avut loc la Hotel Central –Ploiesti , si a participat dl. Ionescu Paraschiv, dna. Baciu Gabriela .  

 

 

 Dl. Ion Roman, Membru CP (PIMM Vrancea) 
 

* Sustinerea  IMM, a mediuilui de afaceri din Vrancea la institutiile statului . 

 Apararea intereselor patronilor mici si mari pentru dezvoltarea afacerilor, profit, 

performanta.  

 Reprezentarea celor peste 9000 firme platitoare de taxe si impozite, la : 

*Prefectura Vrancea – Participare la 7 întâlniri – pentru Reducerea Taxelor si Impozitelor in Noul 

Cod Fiscal. 

*AJOFM Vrancea – 8 întâlniri ale C.A., accent pe pregatirea profesionala si sprijin pentru I.M.M. si 

Bursa. 

*CJAS Vrancea - 6  întâlniri, monitorizat modul in care se cheltuie fondurile banesti pentru 

contributorii asigurati, si sustinerea intereselor Patronatului de Ramura – Farmacisti. 

*C.L.D. Inspectoratul Şcolar Vrancea - 5 întâlniri, modalitati de asigurare a pregatirii profesionale 

calificate in scoli, necesare companiilor economice si  Sustinerea „Inavatamantului DUAL” 

 

MASS – MEDIA Vrancea :  
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-Realizarea a 3 conferinte de presa privind : 

Preocuparile Patronatului I.M.M., a Membrilor acestuia. 

Aparitii la : Televiziunile „Atlas” si „Focus”, Ziarul de Vrancea, Monitorul de Vrancea. 

Teme : Codul Fiscal, Taxe si Impozite locale, Concurenta Neloiala in Turism.  

 Sprijinirea firmelor IMM pentru participarea la diferite Targuri de profil in Vrancea si la 

Bucuresti.  

 Participarea cu Membri CD PIMM Vrancea la Manifestarile Federatiei IMM Sud-est la             

„Ziua Intreprinzatorului” – Galati. 

 Participare la Actiunile CNIPMMR – Sedinte de C.P. la Bucuresti si la Braila. 

 Lansarea „Carta Alba” a IMM – Bucuresti. 

 Participare la : Ziua Contabililor Autorizati, Simpozion ITM, Lansare Proiecte Europene. 

 Sustinerea cu prioritate, a masurilor favorabile IMM, prevederile Noului Cod Fiscal – la nivel 

local si national. 

 In Pregatire :  

- Participarea Firmelor la „Festivalul National al Viei si Vinului” – Focsani, Octombrie 2015. 

- Pregatirea si participarea Firmelor din Judetul Vrancea la :  

TOP IMM – National (Oct. /  Bucuresti), 

TOP IMM – Judetean (Nov. / Focsani) 

 

 

 Dl. Florin Egner (Preşedinte PJIMM Botoşani) 

 

  În această perioadă, Dl. Ing. Florin Egner a participat la un număr de 2 întâlniri ale Comisiei de 

Dialog Social la Colegiul Prefectural şi la o videoconferinţă cu Primul Ministru Victor Ponta. 

  Reprezentanţii desemnaţi de PJIMM Botoşani în instituţiile statului, au participat la şedinţele 

Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Botoşani, a Agenţiei Judeţene pentru ocuparea Forţei de Muncă 

Botoşani şi Tribunalul Muncii de pe lângă Tribunalul Judeţean Botoşani. 
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 Dl. Augustin Feneşan  – Vicepresedinte (Preşedinte Federaţie Nord- Vest, Preşedinte APM Cluj) 

 

Nr. 
crt. 

TIPUL DE ACTIVITATE LOCUL 
 

DATA 
 

PARTICIPARE - REPREZENTARE,  
TEMATICĂ, OBSERVAŢII 

a b c d d 

REPREZENTAREA APM CLUJ ÎN CNIPMMR 

1.  Consiliul Permanent al CNIPMMR Bucureşti 
- Augustin Feneşan, preşedinte APM Cluj 

Dănuţ Mureşan, vicepreşedinte APM Cluj 

2.  Colegiul Naţional al CNIPMMR Bucureşti 
- Augustin Feneşan, preşedinte APM Cluj 

Dănuţ Mureşan, vicepreşedinte APM Cluj 

3. Colegiul de Excelenţă în Afaceri Bucureşti 
- Augustin Feneşan, preşedinte APM Cluj 

Dănuţ Mureşan, vicepreşedinte APM Cluj 

REPREZENTAREA INTERESELOR PATRONALE ÎN STRUCTURILE LOCALE DE DIALOG SOCIAL 

3.  Comisia de Dialog Social a jud. Cluj 
Prefectura 
judeţului Cluj 

6.07.2015 

23.09.2015 

Reprezentant: Augustin Feneşan, preşedinte APM 
Cluj 

Informare online privind proiecte de noi acte 
normative 

Situaţia cu care se confruntă angajaţii imprimeriei 
ARDEALUL legată de problemele manageriale. 

4.  
Comisia de Autorizare a furnizorilor de 
servicii pt. formarea profesională a adulţilor 

AJOFM Cluj 
- Augustin Feneşan, preşedinte APM Cluj 

5.  Consiliul Consultativ al A.J.O.F.M. Cluj AJOFM Cluj 31.07.2014 Augustin Feneşan, preşedinte APM Cluj 

6.  
Consiliul Consultativ Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorului 

Prefectura 
judeţului Cluj 

- Augustin Feneşan, preşedinte APM Cluj 

7.  Comitetul Regional de Planificare Nord-Vest 
ADR Nord-
Vest 

30.07.2015 Augustin Feneşan, preşedinte APM Cluj / FPIMM 
RNV 

Strategii de dezvoltare regională – Regiunea Nord-
Vest 

8.  Consiliul Consultativ al I.T.M. Cluj ITM Cluj - Augustin Feneşan, preşedinte APM Cluj 
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9.  Consiliul Consultativ al  C.J.A.S. Cluj C.J.A.S. Cluj 
29.06.2015 

29.07.2015 

Augustin Feneşan, preşedinte APM Cluj 

10.  Consiliul Civic Local 
Primăria  

Cluj-Napoca 

20.09.2015 Transparenţa decizională a Primăriei Cluj-Napoca, 
urmare a monitorizării lunare a modului de aplicare a 
Legii 544/2001. 

ACTIVITĂŢI CURENTE, ACTIVITĂŢI – EVENIMENT  

CONFERINŢE, SEMINARII, ATELIERE, INSTRUIRI, NETWORKING 

1.  
Conferinţa: Investim in IMM-uri. Expertiza 
BERD pentru afacerile mici. 

Sala Vivaldi 
Grand Hotel 

Italia 
Cluj-Napoca 

 
1.07.2015 

Evenimentul şi-a propus sa reuneasca IMM-uri si 
consultanti care pot beneficia de programul BERD, 
Small Business Support (SBS). 

2.  

Masă rotundă: “ŞCOALA PENTRU FEMEI – 
şansa unei noi afaceri”, proiect 
POSDRU/144/6.3/S/129423 
 

Sala Ferdinand 
Hotel Classic 
Royal  Cluj-

Napoca 

 

 
14.07.2015 

 

Teme abordate: Stimularea spiritului antreprenorial 
al femeilor şi participarea acestora la viaţa economică 
prin dezvoltarea unor afaceri; Prezentarea 
programelor de formare profesională organizate în 
cadrul proiectului Şcoala pentru femei. 

3.  

Seminar “Împreună creăm oportunităţi”, 
eveniment derulat în cadrul proiectului 
“ŞCOALA PENTRU FEMEI” - 
POSDRU/144/6.3/S/129423 

Complex 
turistic 

HERMES 

Cluj-Napoca 

 

6.08.2015 
Lectori/referenţi: Augustin Feneşan – APM Cluj, 

Liliana Agheorghicesei - Asociaţia Patronatul 

Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava, 

Marian Tibisor Miron -  reprezentant CNIMM 

Centru, dr. Corina Rusu – conf univ., Mihaela 

Vonica – OTIMMC Cluj. 

4.  FORUMUL ONG-urilor 
Centrul de 

Cultură Urbană 
CASINO 

21.09.2015 Organizatori : Clubul Francofon de Afaceri din Cluj 

(C.FAC), Corporation Médecine Cluj (CMC - 

Asociaţia studenţilor francezi de la medicină) 

,Agenţia Consulară a Franţei la Cluj, Institutul 

Francez din Cluj 
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I. ANEXE  

 
ANEXA NR. 1 - SITUATIA ACTELOR NORMATIVE DEZBATUTE ÎN PLENUL CES 

ŞI ÎN COMISIILE  DE  SPECIALITATE  ALE  CES 

     

48.  Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale (pl-x 508/24.06.2015) 

2.07.2015 Şedinţă fără cvorum – 

puncte de vedere: 

Nefavorabil cu motivare 
 

49.  Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 

din 5 ianuarie 2011 (pl-x 505/24.06.2015) 

2.07.2015 Şedinţă fără cvorum – 

puncte de vedere: 

Favorabil 

50.  Propunere legislativă pentru modificarea 

Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice (b 317/18.06.2015) 

2.07.2015 Şedinţă fără cvorum – 

puncte de vedere: 

Nefavorabil cu motivare 

51.  Propunere legislativă pentru completarea 

Legii 416/2001 privind venitul minim 

garantat (b 340/25.06.2015) 

9.07.2015 Şedinţă fără cvorum – 

puncte de vedere: 

Nefavorabil cu motivare 

52.  Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 

modificarea şi completarea unor acte 

normative 

14.07.2015 Şedinţă fără cvorum – 

puncte de vedere: 

Favorabil cu observaţie 

53.  Proiect de Ordonanţă de Urgenţă a 

Guvernului privind modificarea articolului 8 

din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare 

23.07.2015 Şedinţă fără cvorum – 

puncte de vedere: 

Favorabil 

 

54.  Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 

aprobarea Procedurii de monitorizare a 

modului de creştere şi îngrijire a copilului cu 

părinţi plecaţi la muncă în străinătate, precum 

şi serviciile de care aceştia pot beneficia şi a 

Metodologiei de lucru privind colaborarea 

dintre direcţiile generale de asistenţă socială 

şi protecţia copilului şi serviciile publice de 

asistenţă socială, precum şi modelul standard 

al documentelor elaborate de către acestea 

23.07.2015 Şedinţă fără cvorum – 

puncte de vedere: 

Favorabil 
 

55.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 

indexarea indemnizaţiilor acordate în baza 

Legii nr. 109/2005  privind instituirea 

indemnizaţiei pentru activitatea de liber-

profesionist a artiştilor interpreţi sau 

executanţi din România, republicată 

23.07.2015 Şedinţă fără cvorum – 

puncte de vedere: 

Favorabil 

56.  Proiect de Ordonanţă a Guvernului cu privire 

la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 

28.07.2015 Şedinţă fără cvorum – 

puncte de vedere: 

* p. patronală – 

Favorabil cu observaţie; 
*reprezentant guvern – 

Favorabil; 

* p. sindicală - 

Nefavorabil cu motivare 

57.  Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru 28.07.2015 Şedinţă fără cvorum – 
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rectificarea bugetului asigurărilor sociale de 

stat pe anul 2015 

puncte de vedere: 

Favorabil 

58.  Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 

modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 

lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 

28.07.2015 Şedinţă fără cvorum – 

puncte de vedere: 

Favorabil 
 

59.  Propunere legislativă privind organizarea şi 

funcţionarea sistemului de sănătate din 

România (b 258/25.05.2015) 

28.07.2015 Şedinţă fără cvorum – 

puncte de vedere: 

Nefavorabil cu motivare 

60.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la stabilirea 

pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 

privind statutul personalului auxiliar de 

specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al 

parchetelor de pe lângă acestea şi al 

personalului care funcţionează în cadrul 

Institutului Naţional de Expertize 

Criminalistice 

20.08.2015 Favorabil 

61.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 

aprobarea sumei din bugetul asigurărilor 

pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca 

pentru plata venitului lunar de completare 

pentru persoanele disponibilizate de la Regia 

Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta 

– Turnu Severin 

20.08.2015 Favorabil 

 

62.  Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind 

cazierul fiscal 

25.08.2015 Şedinţă fără cvorum – 

puncte de vedere: 

Favorabil 

63.  Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru 

modificarea Legii nr. 197/2012 privind 

asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 

sociale 

25.08.2015 Şedinţă fără cvorum – 

puncte de vedere: 

Favorabil/ 

25.08.2015 

64.  Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru 

modificarea art.37 alin.(3) lit.e) din Legea 

asistenţei sociale nr.292/2011, precum şi 

abrogarea art.11 alin.(5) din Ordonanţa 

Guvernului nr.68/2003 privind serviciile 

sociale aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr.515/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare 

25.08.2015 Şedinţă fără cvorum – 

puncte de vedere: 

*reprezentanţi guvern – 

Favorabil; 

* p. sindicală şi p. 

patronală - 

 Nefavorabil 

 

65.  Propunere legislativă privind modificarea 

şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare (b 

342/29.06.2015) 

10.09.2015 Nefavorabil 

66.  Propunere legislativă pentru modificarea 

alineatul (1) al articolului 158 din Legea nr. 

263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice (b 401/25.08.2015) 

10.09.2015 Favorabil 

 

67.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 15.09.2015 Şedinţă fără cvorum – 
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stabilirea condiţiilor pentru punerea la 

dispoziţie pe piaţă a echipamentelor şi 

sistemelor de protecţie destinate utilizării în 

atmosfere potenţial explozive 

puncte de vedere: 

Favorabil  

68.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 

aprobarea standardelor minime de cost pentru 

serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar 

pe membru de familie în baza căruia se 

stabileşte contribuţia lunară de întreţinere 

datorată de către susţinătorii legali ai 

persoanelor vârstnice  şi persoanelor adulte cu  

dizabilităţi din centrele rezidenţiale 

15.09.2015 Şedinţă fără cvorum – 

puncte de vedere: 

Favorabil  

69.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 

organizarea şi funcţionarea Oficiului de 

Mediere şi Arbitraj a Conflictelor 

Colective de Muncă de pe lângă Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecţiei Socială şi 

Persoanelor Vârstnice 

15.09.2015 Şedinţă fără cvorum – 

puncte de vedere: 

Favorabil cu propunere  

70.  Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 

aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale 

şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale 

15.09.2015 Şedinţă fără cvorum – 

puncte de vedere: 

Favorabil  

71.  Propunere legislativă pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă nr. 158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate (b428/02.09.2015) 

15.09.2015 Şedinţă fără cvorum – 

puncte de vedere: 

* p. patronală şi p. 

sindicală  

– Favorabil; 

* reprezentanţi guvern 

s-au abţinut 

72.  Propunere legislativă pentru completarea 

Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice (b440/03.09.2015) 

15.09.2015 Şedinţă fără cvorum – 

puncte de vedere: 

Nefavorabil cu motivare 

 

73.  Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

privind înfiinţarea Agenţiei de Investigaţii 

pentru Siguranţa Transportului Naval, AISTN 

şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative 

22.09.2015 Favorabil 

 

 

ANEXA  NR.  2  -  COMISIILE   DE   DIALOG   SOCIAL   ŞI   ALTE  STRUCTURI   

DE   DIALOG SOCIAL 27 IUNIE 2015- 29 SEPTEMBRIE 2015 

 
ACTIVITĂŢI LA CARE AU PARTICIPAT  MEMBRII BIROULUI PERMANENT, 

REPREZENTANŢI NOMINALIZAŢI ÎN PERIOADA   27 IUNIE 2015- 29 SEPTEMBRIE 

2015 

 
I. Întâlniri ale conducerii CNIPMMR cu reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale 

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri 

Data: 25.08.2015 

Participant: Dl. Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu, Preşedinte CNIPMMR 
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II. Întâlniri ale membrilor organismelor de conducere ale CNIPMMR in perioada 29.06.2015-

27.08.2015 

 

Întâlniri ale conducerii CNIPMMR cu preşedinţi ai confederaţiilor sindicale  

În cadrul CES  

2. Plen CES   

Data: plen în fiecare săptămână. 

Participanţi: Dl. Ioan Piţurescu, Dl. Liviu Rogojinaru. 

 

În cadrul Comisiilor de Dialog Social  

1. Ministerul Transporturilor  - şedinţa extraordinară a plenului Comisiei de Dialog Social – avand ca 

ordine de zi dezbaterea proiectelor de acte normative cu caracter economico/social  initiate de ministerul 

transporturilor.  

Data: 29.07.2015, 14.08.2015, 14.09.2015, 23.09.2015. 

Participant: Dl. Adrian Caşcaval 

 

2. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – şedinţa comisiei de dialog social având ca ordine de zi 

dezbaterea actelor normative initiate de minister. 

Data: 3.08.2015, 24.09.2015.  

Participant: dl.Mihai Vişan 

 

3. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Reuniunea Comisiei de Monitorizare a PNDR 2014-

2020. 

Data: 2.09.2015; 17.09.2015 

Participant: dl.Vasile Priceputu 

 

4. Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - ședința comisiei de dialog 

social avand ca ordine de zi dezbaterea proiectelor de acte normative cu caracter economico/social  

initiate de minister. 

Data: 8.09.2015  

Participant: dl. Ion Pițurescu 

 

5. Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri - ședința comisiei de 

dialog social avand ca ordine de zi dezbaterea proiectelor de acte normative cu caracter economico/social  

initiate de minister. 

Data: 7.09.2015  

Participant: dl. Neculai Vițelaru 

 

6. Ministerul Administratiei şi Internelor ședința comisiei de dialog social avand pe ordinea de zi 

proiectul Ordinului viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, privind 

stabilirea şi delegarea competenţelor de gestiune a resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne. 

Data: 16.09.2015  

Participant: dl. Florea Pîrvu, dl. Liviu Rogojinaru 

 

7. Ministerul sănătăţii - ședința comisiei de dialog social avand ca ordine de zi dezbaterea proiectelor de 

acte normative cu caracter economico/social  initiate de minister. 

Data: 24.09.2015  
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Participant: dl. Radu Bălănean 

 

8. Ministerul culturiii - ședința comisiei de dialog social avand ca ordine de zi dezbaterea proiectelor de 

acte normative cu caracter economico/social  initiate de ministerul 

Data: 17.09.2015  

Participant: dl. Neculai Vițelaru şi dl. Miron Tibisor Marian 

 

Alte comisii şi activităţi  

1. Participare la reuniunea Comisiei Economice a PNL avand ca tema dezbaterea viitoarei guvernari 

economice si proiectele prioritare 

Data: 3.08.2015 

Participant: prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu, preşedinte  

1. Reuniunea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social având ca ordine de zi dezbaterea HG 

nr.1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conf.legii nr.62/2011  privind dialogul social şi 

proiectul de hotarare orivind unele masuri pentru stabilirea programului de lucru la nivelul administratiei 

publice locale 

Data: 9 .09. 2015 

Participant: Ioan Piturescu 

 

ACTIVITĂŢI LA CARE AU PARTICIPAT  MEMBRII PERSONALULUI EXECUTIV ÎN 

PERIOADA 27.06.2015-29.09.2015 

 

În cadrul CES  

1. Şedinta Plenului CES   

Data: plen î fiecare săptămână 

Participant: Victoria Guţă, director executiv. 

 

Alte comisii şi activităţi 

1. Intalnire de consultare publica organizata de Cancelaria Primului-ministru cu reprezentanti ai Bancii 

Mondiale. 

Data: 1.07.2014 

Participant: Elena Niculae, consilier juridic 

 

2. Dezbatere organizata de Ministerul Economiei, Comertului si Turismului avand ca tema – Impactul 

actului normativ asupra IMM-urilor 

Data: 2.07.2014 

Participant: Elena Niculae, consilier juridic 

 

3. Intalnirea consilierilor economici cu patronatele si asociatiile membre ale Comisiei de Monitorizare a 

Cons.de Export 

Data: 6.07.2014 

Participant: Victoria Guta, director executiv 

 

4. Participare la evenimentul prilejuit de Ziua Statisticianului 2015 

Data: 10.07.2014 

Participant: Alina Truica, analist economico-financiar 
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5. Intalnirea reprezentantilor mediului academic din Bucuresti cu reprezentantii mediului de afaceri  

Data: 14.07.2015 

Participant: Elena Niculae, consilier juridic 

 

6. Participare la workshop-ul “Evaluarea efectelor măsurilor active asupra reducerii şomajului şi 

creşterea ocupării” organizat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice 

Data: 27.08.2015 

Participant: Alina Truica, analist economico-financiar şi Mihnea Câmpeanu, consilier juridic 

 

7. Reuniunea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social având ca ordine de zi 

dezbaterea HG nr.1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conf.legii nr.62/2011  privind 

dialogul social şi proiectul de hotarare orivind unele masuri pentru stabilirea programului de lucru la 

nivelul administratiei publice locale 

Data: 9 .09. 2015 

Participant: Victoria Guţă,director executiv 

 

 

ANEXA  NR.  3 – PARTICIPAREA LA DIALOGUL SOCIAL EUROPEAN ÎN PERIOADA 

27 IUNIE 2015- 29 SEPTEMBRIE 2015 

 

III. PLENUL CONSILIULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN 

 

1. SESIUNE PLENARĂ: 01-02.07.2015 

Ordinea de zi şi principalele aspecte discutate sunt următoarele: 

36.  Verificarea cvorumului 

  

37.  Adoptarea proiectului de ordine de zi 

  

38.  Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 508-a sesiuni plenare, desfăşurată la 27 şi 28 mai 2015 

(EESC-2015-02072-00-00-PV-TRA) 

  

39.  Intervenţia dlui Henri MALOSSE, preşedintele Comitetului Economic şi Social European, pe diverse teme 

de actualitate, urmată de o sesiune de întrebări şi răspunsuri cu membrii Adunării  

  

40.  Dezbatere privind priorităţile Preşedinţiei luxemburgheze a Consiliului UE, cu participarea dlui 

Nicolas SCHMIT, ministrul muncii, ocupării forţei de muncă şi economiei sociale şi solidare: 

 Cuvânt de deschidere al dlui Henri MALOSSE, preşedintele Comitetului Economic şi Social 

European  

 Intervenţiadlui Nicolas SCHMIT 

 Dezbatere generală: intervenţiile preşedinţilor de grup/membrilor în numele grupurilor  

 Răspunsuldlui SCHMIT 

 Concluzii formulate de dl Henri MALOSSE 

  

41.  Intervenţia dnei Jane MORRICE, vicepreşedinta Comitetului Economic şi Social European, pe tema 

concursului „Europa în armonie” – prezentare video a celor zece finalişti 
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42.  ELABORAREA AVIZELOR COMITETULUI ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA FĂRĂ 

DEZBATERE 

 

 TEN/567 

Stocarea energiei: un factor de integrare şi securitate energetică (aviz din proprie iniţiativă) 

EESC-2015-00898-AS-TRA  

Raportor: dl Pierre Jean COULON (Gr. II-FR) 

  

 TEN/568 

Oraşele inteligente, ca forţă motrice a elaborării unei noi politici industriale europene (aviz din 

proprie iniţiativă) 

EESC-2015-00586-AS-TRA  

Raportor: dna Daniela RONDINELLI (Gr. II-IT) 

 

 ELABORAREA AVIZELOR COMITETULUI ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ (CATEGORIA C) 

  

 NAT/670 

Nivelul maxim de acid erucic în uleiuri şi grăsimi şi restructurarea industriei zahărului 

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de abrogare a Directivei 76/621/CEE privind 

stabilirea nivelului maxim de acid erucic în uleiuri şi grăsimi, precum şi a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 

al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului 

COM(2015) 174 final – 2015/0090 COD 

EESC-2015-02992-PAC-TRA 

  

 NAT/671 

Refacerea stocurilor de ton roşu din Oceanul Atlantic de Est şi din Marea Mediterană 

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un plan multianual de refacere a 

stocurilor de ton roşu din Oceanul Atlantic de Est şi din Marea Mediterană şi de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 302/2009 

COM(2015) 180 final – 2015/0096 COD  

EESC-2015-02994-PAC-TRA 

  

 ELABORAREA AVIZELOR COMITETULUI ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA CU 

DEZBATERE 

  

 NAT/664 

Reforma PAC: modalităţi de punere în aplicare, diversitate, efecte de redistribuire şi alte decizii 

adoptate de statele membre în urma reformei privind plăţile directe (raport de informare) 

EESC-2015-01409-RI-TRA 

Raportor: dl Mario CAMPLI (Gr. III-IT) 
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 Bilanţul Preşedinţiei letone a Consiliului UE, cu participarea dnei Zanda KALNIŅA-LUKAŠEVICA, 

secretar parlamentar pe lângă Ministerul Afacerilor Externe din Letonia: 

 Cuvânt de deschidere al dlui Henri MALOSSE, preşedintele Comitetului Economic şi Social 

European  

 Intervenţia dnei Zanda KALNIŅA-LUKAŠEVICA 

 Dezbatere generală: intervenţiile preşedinţilor de grup/membrilor în numele grupurilor  

 

  Răspunsul dnei KALNIŅA-LUKAŠEVICA 

 Concluzii formulate de dl Henri MALOSSE 

  

 ECO/379 

Uniunea pieţelor de capital (carte verde) 

Carte Verde – Crearea unei uniuni a pieţelor de capital 

COM(2015) 63 final  

EESC-2015-01333-AS-TRA 

Raportor: dl Juan MENDOZA CASTRO (Gr. II-ES) 

Coraportor: dna Milena ANGELOVA (Gr. I-BG) 

  

 ECO/372 

Accesul la finanţare al IMM-urilor şi al întreprinderilor cu capitalizare medie în perioada 2014-2020: 

oportunităţi şi provocări (raport de informare)  

EESC-2014-06006-RI-TRA 

Raportor: dl Dimitris DIMITRIADIS (Gr. I-EL) 

  

 REX/447 

Către o nouă politică europeană de vecinătate  

Document de consultare comun – Către o nouă politică europeană de vecinătate 

JOIN(2015) 6 final 

EESC-2015-02442-AS-TRA  

Raportor: dl Gintaras MORKIS (Gr. I-LT) 

Coraportor: dl Cristian PÎRVULESCU (Gr. III-RO) 

  

 TEN/570 

Cadrul strategic al Uniunii energetice (comunicare)  

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, 

Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii – O strategie-cadru pentru o uniune energetică 

rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice  

COM(2015) 80 final 

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Realizarea obiectivului de interconectare 

electrică de 10% – Pregătirea reţelei de energie electrică a Europei pentru 2020  

COM(2015) 82 final  

EESC-2015-01593-AS-TRA 

Raportor: dna Ulla SIRKEINEN (Gr. I-FI)  

Coraportor: dl Pierre Jean COULON (Gr. II-FR)  
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 Dezbatere privind stadiul actual al negocierilor internaţionale privind clima, în legătură cu adoptarea 

avizului NAT/665, cu participarea dlui Miguel ARIAS CAÑETE, comisarul european pentru politici 

climatice şi energie: 

 Cuvânt de deschidere al dlui Henri MALOSSE, preşedintele Comitetului Economic şi Sociall European  

 Intervenţia dlui Miguel ARIAS CAÑETE 

 Prezentarea avizului TEN/665 şi intervenţia raportorului, dl Lutz RIBBE 

 Dezbatere generală: intervenţiile preşedinţilor de grup/membrilor în numele grupurilor  

 Răspunsul dlui Miguel ARIAS CAÑETE 

 Concluzii formulate de dl MALOSSE  

  

 NAT/665 

Protocolul de la Paris (comunicare)  

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Protocolul de la Paris – Un plan de acţiune 

pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020  

COM(2015) 81 final  

EESC-2015-00580-AS-TRA 

Raportor: dl Lutz RIBBE (Gr. III-DE) 

  

 SC/040 

Evaluarea consultării părţilor interesate de către Comisia Europeană (aviz din proprie iniţiativă) 

EESC-2015-02021-PAC-TRA 

Raportor: dl Ronny LANNOO (Gr. III-BE) 

  

 INT/766 

Afirmaţiile legate de mediu, sănătate şi securitate socială în cadrul pieţei interne (aviz din proprie 

iniţiativă) 

EESC-2015-00503-AS-TRA  

Raportor: dl Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER (Gr. III-ES)  

  

 SOC/514 

Sportul şi valorile europene (aviz din proprie iniţiativă)  

EESC-2014-04496-AS-TRA  

Raportor: dl Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER (Gr. III-ES)  

  

 REX/433 

TTIP şi impactul său asupra IMM-urilor (aviz din proprie iniţiativă)  

EESC-2015-00561-AS-TRA 

Raportor: dna Emmanuelle BUTAUD-STUBBS (Gr. I-FR) 

Coraportor: dl Panagiotis GKOFAS (Gr. III-EL) 

  

 REX/441 

Finanţarea pentru dezvoltare – poziţia societăţii civile (aviz din proprie iniţiativă) 

EESC-2015-01637-AS-TRA  

Raportor: dl Ivan VOLEŠ (Gr. I-CZ). 

 

2. SESIUNE PLENARĂ: 16-17.09.2015 
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 Verificarea cvorumului 

 Adoptarea proiectului de ordine de zi 

 Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 509-a sesiuni plenare, desfăşurată la 1 şi 2 iulie 2015 (EESC-

2015-02072-00-01-PV-TRA) 

 Adoptarea unei rezoluţii a Comitetului privind actuala criză a refugiaţilor 

 Declaraţia dlui Hans-Joachim WILMS, vicepreşedinte al CESE, privind situaţia bugetară a CESE, şi a 

dnei Jane MORRICE, vicepreşedintă a CESE, privind politica de comunicare a CESE în perioada 2013-

2015 

 

 ELABORAREA AVIZELOR COMITETULUI ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA FĂRĂ 

DEZBATERE 

 

 

 

REX/439 

Agricultura, zonele rurale şi dezvoltarea durabilă în ţările din cadrul Parteneriatului estic (aviz din 

proprie iniţiativă) 

EESC-2015-00902-AS-TRA 

Raportor: dna Dilyana SLAVOVA (GR.III-BG) 

  

 REX/445 

Pentru o convenţie a OIM împotriva violenţei pe criterii de gen la locul de muncă (aviz din proprie 

iniţiativă) 

EESC-2015-01969-AS-TRA 

Raportor: dna Béatrice OUIN (GR.II-FR) 

  

 CCMI/137 

Sectoarele culturale şi creative – un avantaj al Europei care poate fi utilizat în concurenţa mondială 

(aviz din proprie iniţiativă) 

EESC-2015-01499-AS-TRA 

Raportor: dna Emmanuelle BUTAUD-STUBBS (GR.I-FR) 

Coraportor: dl Nicola KONSTANTINOU (CAT.2-EL) 

  

 INT/755 

Experienţele SBA în SUA şi UE: bune practici pentru acţiuni inovatoare în ce priveşte IMM-urile 

(aviz din proprie iniţiativă) 

EESC-2015-00822-AS-TRA 

Raportor: dl Ullrich SCHRÖDER (GR.I-NL) 

  

 INT/767 

Către sănătatea digitală – informaţii electronice pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a 

medicamentelor (aviz din proprie iniţiativă) 

EESC-2015-00424-AS-TRA 

Raportor: dna Renate HEINISCH (GR.III-DE) 

  

 INT/769 

Ajutoarele de stat pentru întreprinderi: sunt ele oare eficace şi eficiente? (aviz din proprie iniţiativă) 

EESC-2015-01139-AS-TRA 

Raportor: dl Edgardo Maria IOZIA (GR.II-IT) 
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 INT/770 

Construirea unui ecosistem financiar pentru întreprinderile sociale (aviz exploratoriu la solicitarea 

Preşedinţiei luxemburgheze) 

EESC-2015-03146-AS-TRA 

Raportori: dna Marie ZVOLSKÁ (GR.I-CZ) 

dna Ariane RODERT (GR.III-SE) 

  

 TEN/560 

Inovarea socială, crearea de reţele şi comunicarea digitală (aviz din proprie iniţiativă) 

EESC-2014-04902-AS-TRA 

Raportor: dl Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER (GR.III-ES) 

  

 TEN/565 

Dumpingul social în sectorul european al aviaţiei civile (aviz din proprie iniţiativă)  

EESC-2015-00417-AS-TRA  

Raportor: dna Anne DEMELENNE (GR.II-BE) 

  

 TEN/571 

Activismul cibernetic şi organizaţiile societăţii civile (aviz din proprie iniţiativă) 

EESC-2015-01058-AS-TRA 

Raportor: dl Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER (GR.III-ES) 

  

 SOC/523 

Îmbunătăţirea performanţei sistemelor naţionale de formare duală (aviz din proprie iniţiativă) 

EESC-2015-01718-AS-TRA 

Raportor: dna Dorthe ANDERSEN (GR.I-DK) 

  

 SOC/521 

Validarea competenţelor şi a calificărilor dobândite prin învăţare non-formală şi informală – 

contribuţia concretă a societăţii civile organizate (aviz din proprie iniţiativă) 

EESC-2015-00802-AS-TRA 

Raportor: dl Pavel TRANTINA (GR.III-CZ) 

Coraportor: dna Marie ZVOLSKÁ (GR.I-CZ) 

  

 NAT/662 

Importanţa comerţului agricol pentru dezvoltarea viitoare a agriculturii şi a economiei agricole din 

UE în contextul securităţii alimentare la nivel mondial (aviz din proprie iniţiativă) 

EESC-2015-01349-AS-TRA 

Raportor: dl Volker PETERSEN (GR.I-DE) 
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 NAT/673 

Datele din sectorul pescuitului (reformare) 

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui cadru al 

Uniunii pentru colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor din sectorul pescuitului şi sprijinirea consultanţei 

ştiinţifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului (reformare) 

COM(2015) 294 final – 2015/0133 COD 

EESC-2015-03926-AS-TRA 

Raportor: dl Brian CURTIS (GR.II-UK) 

  

 ELABORAREA AVIZELOR COMITETULUI ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA CU 

DEZBATERE 

  

 SC/41 

O mai bună legiferare pentru rezultate mai bune – O agendă a UE(comunicare) 

COM(2015) 215 final. 

EESC-2015-03697-DT-TRA 

Raportor: dl Bernd DITTMANN (GR.I-DE) 

  

 INT/768 

Acte delegate (aviz suplimentar) 

EESC-2015-01053-AS-TRA 

Raportor: dl Jorge PEGADO LIZ (GR.III-PT) 

  

 Grupul ad hoc 

„Îmbunătăţirea funcţionării Uniunii Europene valorificând potenţialul Tratatului de la Lisabona” şi 

„Posibile evoluţii şi adaptări ale actualei configuraţii instituţionale a Uniunii Europene” (sesizarea 

Parlamentului European) 

EESC-2014-01568-AS-TRA 

Raportor: dl Luca JAHIER (GR.III-IT) 

Coraportor: dl José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (GR.I-ES) 

  

 CCMI/132 

Combaterea corupţiei în UE: în întâmpinarea preocupărilor întreprinderilor şi ale societăţii civile 

(aviz din proprie iniţiativă) 

EESC-2014-06520-AS-TRA 

Raportor: dl Filip HAMRO-DROTZ (GR.I-FI) 

Coraportor: dl Pierre GENDRE (CAT.2-FR) 

  

 CCMI/135 

Şansele pentru o dezvoltare pe termen lung, echilibrată şi inteligentă a industriei europene offshore şi 

relaţia acesteia cu industriile maritime ale Uniunii Europene (aviz din proprie iniţiativă) 

EESC-2015-01459-AS-TRA 

Raportor: dl Marian KRZAKLEWSKI (GR.II-PL) 

Coraportor: dl José Custódio LEIRIÃO (CAT. 3-PT) 
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 CCMI/136 

Efectele digitalizării asupra sectorului serviciilor şi ocupării forţei de muncă în contextul mutaţiilor 

industriale (aviz exploratoriu la solicitarea Preşedinţiei luxemburgheze) 

EESC-2015-00765-AS-TRA 

Raportor: dl Wolfgang GREIF (GR.II-AT) 

Coraportor: dl Hannes LEO (CAT. 3-AT) 

  

 INT/765 

Întreprinderile familiale din Europa ca sursă a reluării creşterii economice şi a unor locuri de muncă 

mai bune (aviz din proprie iniţiativă) 

EESC-2015-00722-AS-TRA 

Raportor: dl Jan KLIMEK (GR.I-PL) 

  

 NAT/669 

Posibilitatea statelor membre de a restricţiona sau de a interzice utilizarea produselor alimentare şi 

furajelor modificate genetic pe teritoriul lor 

Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 1829/2003 în ceea ce priveşte posibilitatea statelor membre de a restricţiona sau de a interzice utilizarea 

produselor alimentare şi furajelor modificate genetic pe teritoriul lor 

COM(2015) 177 final – 2015/0093 COD 

EESC-2015-02913-AS-TRA 

Raportor: dl José María ESPUNY MOYANO (GR.I-ES) 

Coraportor: dl Martin SIECKER (GR.II-NL) 

  

43.  TEN/575 

Piaţa internă a transportului rutier internaţional de mărfuri: dumpingul social şi operaţiunea de 

cabotaj (aviz exploratoriu la solicitarea Preşedinţiei luxemburgheze) 

EESC-2015-03722-AS-TRA 

Raportori: dl Stefan BACK (GR. I-SE) 

dl Raymond HENCKS (GR.II-LU) 

  

44.  ECO/377 

O taxă europeană ca resursă proprie a UE (aviz din proprie iniţiativă) 

EESC-2015-00577-AS-TRA 

Raportor: dl Viliam PÁLENÍK (GR.III-SK) 

  

45.  ECO/378 

Economia binelui comun: un model economic sustenabil orientat către coeziune socială (aviz din 

proprie iniţiativă) 

EESC-2015-02060-AS-TRA 

Raportor: dl Carlos TRIAS PINTÓ (GR.III-ES) 

Coraportor: dl Stefano PALMIERI (GR.II-IT) 

  

46.  ECO/380 

Metoda comunitară pentru o UEM democratică şi socială (aviz din proprie iniţiativă) 

EESC-2015-01820-AS-TRA 

Raportor: dna Gabriele BISCHOFF (GR.II-DE)  
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47.  NAT/661 

Programele de dezvoltare rurală – măsuri de prim ajutor sau primele semne de redresare? (aviz din 

proprie iniţiativă) 

EESC-2015-00601-AS-TRA  

Raportor: dl Tom JONES (GR.III-UK) 

Coraportor: dna Joana AGUDO I BATALLER (GR.II-ES) 

  

48.  SOC/520 

Principii pentru sisteme de prestaţii sociale eficiente şi fiabile (aviz din proprie iniţiativă) 

EESC-2015-01011-AS-TRA  

Raportor: dl Bernd SCHLÜTER (GR.III-DE) 

  

49.  TEN/569 

O politică integrată a UE în domeniul aviaţiei (aviz exploratoriu solicitat de Comisie) 

EESC-2015-01083-AS-TRA 

Raportor: dl Jacek KRAWCZYK (GR.I-PL) 

  

50.  REX/412 

Revizuirea Acordului de parteneriat dintre UE şi Mexic (aviz din proprie iniţiativă) 

EESC-2015-01608-AS-TRA 

Raportor: dl José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (GR.I-ES)  

Coraportor: dl Juan MORENO PRECIADO (GR.II-ES) 

  

51.  REX/443 

Responsabilitatea socială şi societală a întreprinderilor, pârghie a acordurilor de parteneriat ale UE 

(comerţ, investiţii şi cooperare/dezvoltare) (raport de informare) 

EESC-2015-00558-PRI-TRA 

Raportor: dna Evelyne PICHENOT (GR.III-FR) 

  

52.  NAT/663 

Oportunităţi şi procese de implicare a societăţii civile în punerea în aplicare a agendei post-2015 în 

UE (raport de informare) 

EESC-2015-01169-PRI-TRA 

Raportor: dna Brenda KING (GR.I-UK) 

  

53.  CCMI/134 

Mutaţii economice pe plan mondial, consecinţe asupra competitivităţii UE (raport de informare)  

EESC-2015-01586-PRI-TRA 

Raportor: dl Joost VAN IERSEL (GR.I-NL) 

Coraportor: dl Enrico GIBELLIERI (CAT. 2-IT) 

 

III. SECŢIUNEA ECO A CONSILIULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN 

 

1. Secţiunea ECO (Uniune Economică şi Monetară, Coeziune Socială)  

 

1. Secţiunea ECO –  10.07.2015  



 
208 

având ca ordine de zi:  

Adoptarea proiectului de ordine de zi 

Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 149-a şedinţe, care a avut loc la 18 iunie 2015 (EESC-2015-

03369-00-00-PV-TRA) şi a anexelor sale. 

 

ECO/377 – Avizul pe tema O taxă europeană ca resursă proprie a UE 

aviz din proprie iniţiativă 

EESC-2015-00577-00-00-PA-TRA 

Raportor: Viliam PÁLENÍK (SK-III) 

 

ECO/378 – Avizul pe tema Economia binelui comun 

aviz din proprie iniţiativă 

EESC-2015-02060-00-00-PA-TRA 

Raportor: Carlos TRIAS PINTÓ (ES-III) 

Coraportor: Stefano PALMIERI (IT-II) 

 

ECO/380 – avizul pe tema Metoda comunitară pentru o UEM democratică şi socială 

aviz din proprie iniţiativă 

EESC-2015-01820-00-00-PA-TRA 

Raportor: Gabriele BISCHOFF (DE-II) 

Organizarea lucrărilor secţiunii 

Diverse 

2. Secţiunea ECO –  09.09.2015  

având ca ordine de zi:  

Adoptarea proiectului de ordine de zi 

Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 150-a şedinţe, care a avut loc la 10 iulie 2015 (EESC-2015-

04142-00-00-PV-TRA) 

 

ECO/382 - Avizul privind Strategia UE pentru regiunea Alpilor 

Sesizare 

COM(2015) 366 final 

EESC-2015-03720-00-00-PA-TRA 

Raportor: dl Stefano PALMIERI (IT-II) 

DlOlivier Terrien, cofondator şi membru al consiliului de administraţie al Observatorului cetăţenilor 

pentru transparenţa relaţiilor financiare internaţionale va prezenta iniţiativa cetăţenească europeană 

„An end to front companies in order to secure a fairer Europe” (Să punem capăt întreprinderilor-

paravan pentru a asigura o Europă mai echitabilă).  

Organizarea lucrărilor secţiunii 

Diverse 

 

 

V. SECŢIUNEA SOC A CONSILIULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN 

 

Secţiunea SOC (Angajarea de forţă de muncă, Afaceri sociale şi Cetăţenie) 

 

1. Secţiunea SOC –01.09.2015 

având ca ordine de zi: 
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Adoptarea proiectului de ordine de zi 

Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 157-a şedinţe, care a avut loc la 17 iunie 2015 

(EESC-2015-03418-00-00-PV-TRA) 

Declaraţia preşedintei secţiunii (raport la sfârşitul mandatului) 

Prezentarea raportului de la sfârşitul mandatului al Observatorului pieţei forţei de muncă de către 

dna Christa Schweng, preşedinta Observatorului 

Dezbatere cu dna Věra Jourová, comisar pentru justiţie, consumatori şi egalitate de gen 

SOC/520 

Avizul pe tema „Principiile sistemelor de prestaţii sociale mai eficiente şi mai fiabile” 

Aviz din proprie iniţiativă 

Raportor: dl Bernd SCHLÜTER (EESC-2015-01011-00-02-PA-TRA) 

SOC/523 

Avizul privind îmbunătăţirea performanţei sistemelor naţionale de învăţare la locul de muncă 

Aviz din proprie iniţiativă 

Raportor: dna Dorthe ANDERSEN(EESC-2015-01718-00-02-PA-TRA) 

Organizarea lucrărilor secţiunii 

Diverse 

 

ANEXA  NR.  4  - CONCLUZIILE SI RECOMANDARILE  AVIZULUI  DIN PROPRIE 

INITIATĂ  AL CESE INT/755: „EXPERIENTELE SBA ÎN SUA SI UE: BUNE 

PRACTICI PENTRU ACTIUNI INOVATOARE ÎN CE PRIVEŞTE IMM-URILE” 

 

Concluziile şi recomandările Avizului INT/755 - „Experienţele SBA în SUA şi UE: bune 

practici pentru acţiuni inovatoare în ce priveşte IMM-urile” adoptat de Plenul Comitetului 

Economic şi Social European în data de 16.09.2015: 

În UE există circa 21 de milioane de IMM-uri, în care lucrează aproximativ 90 milioane de persoane 

şi care generează peste 3 600 de miliarde EUR ca valoare adăugată. Cu alte cuvinte, 99 % dintre 

întreprinderi sunt IMM-uri, ele furnizând două treimi dintre toate locurile de muncă şi generând 58 % 

din valoarea adăugată. În consecinţă, este nevoie de un Small Business Act solid. 

CESE doreşte să prezinte următoarele recomandări cu privire la câteva domenii esenţiale ale 

revizuirii „Small Business Act” (SBA) pentru UE, pe baza experienţei Small Business Administration 

din SUA (care are acelaşi acronim, SBA, dar o abordare complet diferită). 

Revizuirea SBA este necesară 

Comisia Europeană a indicat că intenţionează să publice o versiune revizuită în prima jumătate a 

anului 2015, însă deocamdată aceasta a fost amânată. Dat fiind că există o serie de domenii importante 

în care s-ar putea opera îmbunătăţiri (a se vedea mai jos), comunitatea IMM-urilor se aşteaptă la o 

revizuire, după încheierea audierilor; având în vedere importanţa vitală a IMM-urilor, versiunea 

revizuită ar trebui să fie publicată cât mai curând posibil. 

Statutul juridic şi punerea în aplicare 

SBA ar trebui să fie modernizat printr-o formă mai constrângătoare şi o abordare mai ambiţioasă. 

CESE a formulat această solicitare şi în 2008 şi 2011, însă Comisia nu a pus-o în aplicare. 

SBA ar trebui să introducă mai multe propuneri legislative dacă este cazul, de exemplu în ceea ce 

priveşte achiziţiile publice, principiul „a gândi mai întâi la scară mică”, evaluările de impact şi „testul 

IMM-urilor”. Acest lucru ar trebui să se aplice atât la nivelul UE, cât şi la nivelul statelor membre şi va 

implica un rol mai important pentru Parlamentul European şi parlamentele naţionale. Principiile „a 

gândi mai întâi la scară mică” şi „o singură dată” trebuie să fie incluse în acordul interinstituţional al 

instituţiilor UE privind o mai bună legiferare.  
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Poziţia politică 

În UE, SBA are o importanţă politică mai redusă decât în SUA. În vederea creşterii importanţei SBA 

în UE, CESE recomandă următoarele: 

 organizarea anuală la nivelul UE a unui Consiliu Competitivitate pentru IMM-uri şi SBA, 

aşa cum CESE a recomandat deja în avizul său din 2011; 

 Grupul de lucru la nivel înalt pentru competitivitate şi creştere din cadrul Consiliului ar 

trebui să analizeze progresele înregistrate în ceea ce priveşte măsurile naţionale de punere în aplicare a 

priorităţilor SBA, precum şi să reflecteze asupra unor măsuri suplimentare la nivelul UE. Rezultatele 

anuale ar trebui să fie transmise Consiliului Competitivitate pentru IMM-uri şi pentru SBA; 

 reţeaua reprezentanţilor naţionali pentru IMM-uri să fie modernizată prin ridicarea nivelului 

de participare la nivelul directorilor generali din ministerele economiei. Astfel s˗a asigura o coordonare 

mai bună şi mai solidă între UE şi statele membre. 

 

Guvernanţa şi eficienţa 

 raportul anual al ue privind punerea în aplicare a sba trebuie să includă, de asemenea, 

un raport bazat pe date concrete privind modul în care comisia gestionează sba şi funcţionarea 

programelor individuale.  

 curtea de conturi europeană ar trebui să fie încurajată să publice cu regularitate rapoarte 

privind funcţionarea programelor şi măsurilor relevante pentru imm-uri, după modelul organismului 

extern de audit din sua, governmental accountability office, în ceea ce priveşte sba din sua. un birou 

independent din cadrul comisiei ar trebui să se ocupe de guvernanţa internă, după modelul biroului 

inspectorului general din cadrul small business administration din sua. 

 SBA nu va cunoaşte succesul scontat dacă nu se va institui o guvernanţă în parteneriat cu 

mai mulţi actori, pe mai multe niveluri (împreună cu partenerii sociali şi cu părţile interesate din 

sectorul public şi privat). prin urmare, grupul consultativ sba (a se vedea punctul 4.3.4), instituit în 

2011, dar recent dizolvat, trebuie să redevină operaţional şi să fie consultat în etapa premergătoare 

deciziilor.  

 sistemul de planuri naţionale şi locale de implementare a sba (a se vedea punctul 4.3.3) 

trebuie să fie îmbunătăţit şi completat cu utilizarea sistematică a tablourilor de bord. 

Utilizarea unor cifre-ţintă 

Se recomandă să se recurgă într-o măsură mai mare la ţinte indicative pentru a îmbunătăţi 

participarea IMM-urilor la achiziţiile publice şi la ţinte obligatorii în ce priveşte cercetarea şi 

dezvoltarea (atât la nivel naţional, cât şi la nivelul UE). Prin utilizarea acestui mecanism de ţinte, 

nivelurile de participare ar urma să crească de-a lungul anilor. 

O conferinţă anuală a părţilor interesate pentru întreprinderile mici 

Atât în SUA, cât şi în UE, există un nivel considerabil de cunoştinţe şi experienţă în ceea ce priveşte 

politicile şi programele pentru IMM-uri, însă nu au fost încă organizate discuţii structurate care să 

implice şi părţile interesate. Ar fi utilă organizarea unei conferinţe anuale pe această temă, desfăşurată 

alternativ în SUA şi în UE şi bazată pe cele mai bune exemple. Ea ar trebui să prevadă participarea 

părţilor interesate relevante de ambele părţi ale Atlanticului: politicieni şi reprezentanţi ai 

administraţiei, reţeaua reprezentanţilor pentru IMM-uri şi organizaţiile întreprinderilor mici. Având în 

vedere că organizaţiile întreprinderilor mici dispun de bugete limitate, participarea acestora trebuie să 

fie sponsorizată. În fiecare an, pe lângă dezbaterile pe teme generale, ar putea fi discutat un anumit 

subiect: finanţarea, inovarea, comerţul (inclusiv TTIP), antreprenoriatul în rândul femeilor etc.  

SBA nu va cunoaşte succesul scontat dacă nu se va institui o guvernanţă în parteneriat cu mai mulţi 

actori, pe mai multe niveluri (împreună cu partenerii sociali şi cu părţile interesate din sectorul public şi 
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privat). Prin urmare, grupul consultativ SBA, instituit în 2011, dar recent dizolvat, trebuie să redevină 

operaţional şi să fie consultat în etapa premergătoare deciziilor.  

Sistemul de planuri naţionale şi locale de implementare a SBA trebuie să fie îmbunătăţit şi completat 

cu utilizarea sistematică a tablourilor de bord. 

 

ANEXA NR. 5 - PLANUL DE  ACŢIUNI  LA NIVEL CENTRAL AL CNIPMMR  PE  

TRIM. IV  2015 (ATAŞATĂ ÎN MAPA ŞEDINŢEI) 
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PERIOADA 

 
 

30 septembrie 2015 – 17 decembrie 2015 
 

 

 

 

 

 

 

C  U  P  R  I  N  S 
 

 

B.  PROBLEME PRIORITARE ASUPRA CĂRORA ŞI-A 

CONCENTRAT   ACTIVITATEA   CNIPMMR 

 

A.1.  ACŢIUNI ÎNTREPRINSE DE CNIPMMR ŞI STRUCTURILE  SALE 

TERITORIALE   

 

1. ACTIVITATI  ÎN  DOMENIUL  DREPTULUI  MUNCII, RELAŢIILOR  INDUSTRIALE, IMM-

URI ŞI FISCALITATE  

1.1. MODIFICAREA CODULUI MUNCII VA GENERA CONCEDIERI ŞI BLOCAREA 

ANGAJĂRILOR PE PIAŢA MUNCII 

1.2. IMM-URILE SUSŢIN INIŢIATIVA MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE DE 

ACORDARE A 

UNOR FACILITĂŢI FISCALE ŞI SOLICITĂ COMPLETAREA ACESTORA 

1.3. POZIŢIA CNIPMMR PRIVIND MODIFICAREA LEGII 62/2011 A DIALOGULUI 

SOCIAL 

1.4. PRIORITĂŢILE SECTORULUI IMM-URILOR PENTRU NOUL GUVERN ÎN ANUL 

2016 

1.5. POZIŢIA CNIPMMR PRIVIND CREŞTEREA SALARIULUI MINIM ÎN ANUL 

2016 

 

2. PARTICIPAREA  LA  DIALOGUL  SOCIAL  LA  NIVEL  NAŢIONAL  

 CONSILIUL  ECONOMIC  ŞI  SOCIAL     

 COMISIILE  DE  DIALOG  SOCIAL     

 ALTE  ACTIVITĂŢI  ALE  STRUCTURILOR  TRIPARTITE 

 

3.  ELABORAREA  ŞI  DERULAREA  DE  PROIECTE 
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4.  REALIZAREA  DE  CONFERINTE  DE  PRESA  SI  COMUNICATE  DE  PRESA 

 

9. DERULAREA  ACTIVITĂŢII SITE-ULUI WWW.CNIPMMR.RO       

 

10. DERULAREA  ACTIVITĂŢII  PORTALULUI  DE  SOLUTII  ŞI  SERVICII  

WWW.IMMROMANIA.RO    

 

11. DEPLASĂRILE  EXTERNE   ÎN  PERIOADA 30.09.2015 – 17.12.2015 

 

12. REUNIUNILE  ORGANISMELOR  DE  CONDUCERE  ALE  CNIPMMR 

 

A.2. EFECTUAREA DE STUDII ŞI ANALIZE ALE MEDIULUI DE AFACERI 

11.  ANALIZĂ PRIVIND CREŞTEREA SALARIULUI MINIM ÎN ANUL 2016 

 

A.3. ACŢIUNI ALE REPREZENTANŢILOR CNIPMMR PE PLAN 

INTERNAŢIONAL  

12.  PARTICIPAREA LA DIALOGUL SOCIAL EUROPEAN – CESE 

13.  PARTICIPAREA LA ALTE ACŢIUNI 

 

 

C. ALTE ACTIUNI ŞI EVENIMENTE SEMNIFICATIVE din perioada 

30.09.2015 – 17.12.2015 

 LANSAREA LUCRĂRII CARTA ALBA A IMM-URILOR DIN ROMÂNIA 2015 ÎN 

LIMBA ENGLEZĂ ŞI ITALIANĂ 

 TOPUL NAŢIONAL AL FIRMELOR PRIVATE DIN ROMÂNIA –TOP 2014 

 

 

C. INFORMĂRI despre ACTIVITATEA MEMBRILOR  COLEGIULUI  

NAŢIONAL   

 

 

 D.    ANEXE     

 
ANEXA  NR. 1  -  COMISIILE   DE   DIALOG   SOCIAL   ŞI   ALTE  STRUCTURI   DE   DIALOG 

SOCIAL 30 SEPTEMBRIE 2015-17 DECEMBRIE 2015 

 

ANEXA  NR. 2 – PARTICIPAREA LA DIALOGUL SOCIAL EUROPEAN ÎN PERIOADA 30 

SEPTEMBRIE 2015-17 DECEMBRIE 2015 

 

ANEXA NR. 3 - PLANUL DE  ACŢIUNI  AL CNIPMMR  PENTRU 2016 (ATAŞATĂ ÎN MAPA 

ŞEDINŢEI) 

 

 

 

http://www.cnipmmr.ro/
http://www.immromania.ro/
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B. PROBLEME PRIORITARE ASUPRA CĂRORA ŞI-A CONCENTRAT   

ACTIVITATEA   CNIPMMR 

 

A.1. ACŢIUNI ÎNTREPRINSE DE CNIPMMR ŞI STRUCTURILE  SALE 

TERITORIALE   

 

1. ACTIVITATI  ÎN  DOMENIUL  DREPTULUI  MUNCII, RELAŢIILOR  

INDUSTRIALE, IMM-URI ŞI FISCALITATE 
 

1.1. MODIFICAREA CODULUI MUNCII VA GENERA CONCEDIERI ŞI BLOCAREA 

ANGAJĂRILOR PE PIAŢA MUNCII 

 

I. INIŢIATIVA CETĂŢENEASCĂ DE MODIFICARE A CODULUI MUNCII  

În motivarea Iniţiativei cetăţeneşti potrivit Legii nr. 189/1999, pentru promovarea proiectului de 

lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii aprobată tacit de Senat, sunt 

menţionate următoarele modificări:  

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #- 

Instituirea pentru angajator a obligaţiei de a informa salariatul asupra modalităţilor de verificare a 

aptitudinilor profesionale şi personale, precum şi asupra obiectivelor de performanţă individuală; 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #- 

Instituirea în sarcina angajatorului a obligaţiei de a comunica în scris salariatului propunerile de 

modificare a contractului individual de muncă; 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #- 

Revizuirea reglementărilor privind aplicarea clauzei de neconcurenţă. Astfel, ca regulă, această clauză 

îşi va produce efectele pe parcursul executării contractului individual de muncă, părţile putând stabili 

aplicarea sa după încetarea contractului numai prin excepţie şi cu respectarea anumitor condiţii prevăzute 

de lege; 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #- 

Revizuirea reglementărilor privind aplicarea clauzei de confidenţialitate. Clauza de confidenţialitate va 

produce efecte după încetarea contractului individual de muncă numai în situaţii excepţionale, pentru o 

perioadă determinată de timp şi în legătură cu anumite categorii de informaţii, stabilite prin contractul 

colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern; 
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../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #- 

Reglementarea în detaliu a obiectivelor de performanţă. Astfel, obiectivele de performanţă fac 

obiectul negocierii colective, putând fi stabilite pe categorii de salariaţi, prin contractul colectiv de muncă 

aplicabil sau regulamentul intern, după caz. Îndeplinirea obiectivelor de performanţă constituie condiţii de 

majorare a salariului sau de promovare în carieră. Neîndeplinirea lor nu poate constitui motiv de 

concediere pentru necorespundere profesională. 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #- 

Reglementarea clauzei de obiectiv de performanţă; 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #- 

Reglementarea perioadei de probă ca modalitate de sine stătătoare de verificare a aptitudinilor 

profesionale şi personale ale persoanei care solicită angajarea; 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #- 

Stabilirea unei durate mai reduse a perioadei de probă în cazul muncitorilor necalificaţi; 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #- 

Reglementarea unui nou caz de modificare unilaterală a contractului individual de muncă de către 

angajator. Aşadar, angajatorul va putea modifica unilateral durata timpului de muncă, pe o perioadă ce nu 

poate depăşi 3 luni cumulat într-un an calendaristic, pentru motive tehnice, tehnologice sau structurale. 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #- 

Abrogarea dispoziţiei potrivit căreia angajatorul poate dispune suspendarea contractului individual 

de muncă în cazul reducerii temporare a activităţii; 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #- 

Modificarea criteriilor în cazul concedierilor colective. Cu ocazia stabilirii ordinii de prioritate la 

concediere, nu vor putea fi utilizate criterii ce ţin de îndeplinirea obiectivelor de performanţă de către 

salariaţi. Concedierile colective sunt dispuse pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului. Astfel, 

nu se justifică stabilirea ordinii de prioritate la concediere în funcţie de motive ce ţin de persoana 

salariatului; 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #- 

Revizuirea termenului în care angajatorul are obligaţia de a reangaja salariaţii concediaţi prin 

concediere colectivă cu prioritate pe posturile reînfiinţate; 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #- 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #Reglementarea 

condiţiilor şi a termenelor în care pot fi prelungite contractele pe durată determinată; 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #- 

Modificarea prevederilor privind munca prin agent de muncă temporară: 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #- 

reglementarea cazurilor în care un utilizator poate apela la agenţi de muncă temporară; 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #- 

calitatea de agent de muncă temporară poate fi dobândită numai de societăţi comerciale sau 

persoane fizice autorizate, acreditate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #- 

stabilirea regulii potrivit căreia contractul de muncă temporară se încheie pe durată 

nedeterminată; 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #- 

stabilirea regulii potrivit căreia salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi 

inferior celui pe care îl primeşte salariatul utilizatorului, care prestează aceeaşi muncă sau una 

similară cu cea a salariatului temporar. 

../../../Documents%20and%20Settings/dan2/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM##
../../../Documents%20and%20Settings/dan2/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM##
../../../Documents%20and%20Settings/dan2/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM##
../../../Documents%20and%20Settings/dan2/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM##
../../../Documents%20and%20Settings/dan2/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM##
../../../Documents%20and%20Settings/dan2/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM##
../../../Documents%20and%20Settings/dan2/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM##
../../../Documents%20and%20Settings/dan2/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM##
../../../Documents%20and%20Settings/dan2/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM##
../../../Documents%20and%20Settings/dan2/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM##
../../../Documents%20and%20Settings/dan2/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM##
../../../Documents%20and%20Settings/dan2/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM##
../../../Documents%20and%20Settings/dan2/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM##
../../../Documents%20and%20Settings/dan2/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM##
../../../Documents%20and%20Settings/dan2/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM##


 
216 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #- 

Reglementarea telemuncii; 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #- 

Modificarea prevederilor privind durata timpului de lucru şi munca suplimentară: 

 ../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #stabilirea 

domeniilor de activitate pentru care se pot stabili perioade de referinţă mai mari de 4 luni, dar 

care să nu depăşească 6 luni; 

 ../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - 

#compensarea muncii suplimentare atât prin acordarea de ore libere plătite în următoarele 30 de 

zile calendaristice după efectuarea acesteia, cât şi prin acordarea unui spor la salariu; 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #- 

reglementarea condiţiilor în care angajatorul poate acorda zile libere plătite în perioadele de 

reducere a activităţii. 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #- 

Modificarea dispoziţiilor privind salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în sensul 

raportării cuantumului net al acestuia la cuantumul salariului mediu net la nivel naţional 

comunicat de Institutul Naţional de Statistică avut în vedere la fundamentarea bugetului de 

stat; 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #- 

Modificarea prevederilor ce privesc dialogul social: 

 ../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #acordarea 

posibilităţii de a adera la sindicatele constituite potrivit legii pensionarilor şi şomerilor; 

 ../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #extinderea 

interdicţiei de concediere a reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor, precum şi 

a reprezentanţilor salariaţilor pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la 

salariaţii din unitate şi pe o perioadă de 2 ani de la încetarea mandatului; 

 ../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #alocarea 

unui număr de 20 de ore pe lună reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor, 

precum şi reprezentanţilor salariaţilor în vederea îndeplinirii mandatului pe care l-au primit de la 

salariaţi. Orele utilizate în vederea îndeplinirii acestui mandat sunt considerate timp efectiv lucrat, 

fiind remunerate corespunzător. 

             ../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #- 

Modificări ale jurisdicţiei muncii, în sensul: 

 ../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #introducerii 

distincţiei între conflicte de drepturi şi conflicte de interese; 

 ../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #introducerii 

obligaţiei instanţei de a încerca stingerea conflictului de drepturi prin împăcarea părţilor; 

 ../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #introducerii 

prevederii potrivit căreia hotărârile prin care se soluţionează fondul cauzei se pronunţă în ziua în care 

au luat sfârşit dezbaterile; 

 ../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #stabilirii 

caracterului devolutiv al recursului. 

 

II. POZIŢIA CNIPMMR PRIVIND MODIFICAREA CODULUI MUNCII  
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Membrii CNIPMMR nu susţin modificările Codului muncii incluse în iniţiativa cetăţenescă, aprobată tacit de 

Senat, deoarece acestea sporesc birocraţia pe piaţa muncii, aduc creşteri importante a cheltuielilor 

angajatorilor, nesusternabile, dezechilibrează major relaţiile de muncă, instituie privilegii şi 

drepturi nejustificate pentru sindicate/reprezentanţii salariaţilor, instituie obligativitatea negocierii 

colective la toate nivelurile, efectele modificărilor fiind blocarea angajărilor şi multe concerdieri.  

1. SPORIREA BIROCRAŢIEI, ÎN CONDIŢIILE EXISTENŢEI UNEI BIROCRAŢII 

RIDICATE PENTRU RELAŢIILE DE MUNCĂ 

 IMPUNEREA UNEI PROCEDURI BIROCRATICE ŞI DE LUNGĂ DURATĂ PENTRU 

MODIFICAREA C.I.M. PRIN ACT ADIŢIONAL, cu eliminarea simplificărilor anterioare:  

Completarea art. 17 alin. (5) din Codul muncii cu alineate noi:  

(51) Angajatorul are obligaţia de a comunica în scris salariatului propunerea de modificare a 

contractului individual de muncă. 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #(52) Salariatul 

are obligaţia de a comunica în scris răspunsul său angajatorului în termen de 10 zile de la data luării la 

cunoştinţă a propunerii. 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #(53) În cazul 

în care salariatul nu este de acord cu propunerea angajatorului sau nu răspunde în termenul prevăzut la 

alin. (52), contractul individual de muncă nu poate fi modificat. 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #(54) În cazul 

în care salariatul este de acord cu propunerea de modificare a contractului individual de muncă, părţile 

vor încheia în scris actul adiţional la contract în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţă de 

către angajator a acordului exprimat de către salariat. Actul adiţional va intra în vigoare în momentul 

semnării de către părţi, chiar dacă acesta este încheiat după expirarea termenului de 15 zile. 

 LIMITAREA DRASTICĂ A APLICABILITĂŢII ŞI ELIMINAREA SIMPLIFICĂRII 

ÎNCETĂRII CIM ÎN CADRUL PERIOADEI DE PROBĂ PRIN NOTIFICARE 

Modificarea art. 27, alin. (2) şi Art. 29 alin. (11) din Codul muncii: “Modalităţile principale prin care 

se verifică aptitudinile profesionale şi personale ale persoanei care solicită angajarea sunt concursul sau 

examenul şi perioada de probă”, fiind eliminat cumulul concursului cu perioada de probă.  

Modificarea art. 291, alin. ../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 

2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #(1) din Codul muncii: Concursul sau examenul, precum şi 

perioada de probă sunt modalităţi de verificare de sine stătătoare, iar angajarea în muncă se poate face, de 

regulă, doar prin utilizarea uneia dintre acestea. 

Pentru încetarea contractului individual de muncă, se înlocuieşte notificarea scrisă, fără preaviz, fără 

a fi necesară motivarea acesteia, la iniţiativa oricăreia dintre părţi pe durata sau la sfârşitul perioadei 

de probă, cu obligativitatea parcurgerii procedurii concedierii în cazul necorespunderii profesionale 

a salariatului; se menţine doar pentru salariat posibilitatea denunţării unilaterale a contractul individual 

de muncă, prin intermediul unei notificări scrise – modificarea art. 31 din Codul muncii. 

 BIROCRATIZAREA EXECESIVĂ A ÎNCETĂRII C.I.M. PRIN ACORDUL PĂRŢILOR  

Completarea Codului muncii cu un nou art. 571:  

“../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #(1) Părţile, 

cu ocazia încheierii contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, prin act 
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adiţional, pot negocia clauze prin care stabilesc conţinutul drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în 

cazul încetării contractului individual de muncă prin acordul lor. 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #(2) Clauzele 

prevăzute la alin. (1) cuprind cel puţin următoarele elemente: 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #a) data 

încetării contractului individual de muncă; 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #b) 

cuantumul indemnizaţiei la care este îndreptăţit salariatul. 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #(3) La 

negocierea acestor clauze, oricare dintre părţi poate beneficia de asistenţă juridică de specialitate, inclusiv 

prin intermediul sindicatului sau al reprezentanţilor salariaţilor, conform propriei opţiuni”. 

 

 BIROCRATIZAREA SUPLIMENTARĂ A PROCEDURII CONCEDIERII ŞI 

ELIMINAREA CONCEDIERII PENTRU NECORESPUNDERE PROFESIONALĂ DUPĂ 

TERMINAREA PERIOADEI DE PROBĂ  

 

 BIROCRATIZAREA EXECESIVĂ A ANGAJĂRII RĂSPUNDERII PATRIMONIALE A 

SALARIAŢILOR, prin eliminarea procedurii notei de constatare şi evaluare a pagubei şi recuperarea 

contravalorii acesteia prin acordul părţilor pentru pagubele mai mici de 5 salarii minime brute, cu 

consecinţa obligării angajatorilor să parcurgă procedura judecătorească a recuperării pagubelor 

produse de salariaţi şi pentru 1 leu  – abrogarea art. 254 alin. (3) şi (4) din Codul muncii 

 

 BIROCRATIZAREA EXECESIVĂ A ANGAJĂRII PE PERIOADĂ DETERMINATĂ A 

SALARIAŢILOR, în condiţiile menţinerii regulii angajării pe perioadă nedeterminată. 

2. CREŞTEREA IMPORTANTĂ A CHELTUIELILOR ANGAJATORILOR 

 CREŞTEREA SALARIULUI MINIM - Art. 164 alin. (11) din Codul muncii  

 INSTITUIREA OBLIGATIVITĂŢII PLĂŢII ÎNDEMNIZAŢIEI DE NECONCURENŢA, 

în condiţiile în care salariatul are dreptul la cumul de funcţii, are obligaţia de fidelitate faţă de 

angahjatorul său şi este interzisă expres concurenţa neloială (Legea nr. 11/1991 privind  combaterea 

concurentei neloiale) 

Modificarea şi completarea art. 21 din Codul muncii: 

Art. 21 - ../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #(1) 

La încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot negocia şi 

introduce în contract o clauză de neconcurenţă prin care salariatul să fie obligat ca în timpul 

executării contractului să nu presteze, în interes propriu sau al unui terţ, o activitate care se află în 

concurenţă cu cea prestată la angajatorul său, în schimbul unei indemnizaţii de neconcurenţă lunare 

pe care angajatorul se obligă să o plătească pe toată perioada existenţei contractului individual de muncă. 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #(2) Părţile nu 

pot conveni introducerea unei clauze de neconcurenţă în contractul individual de muncă decât în situaţia 

în care angajatorul dovedeşte că prestarea unei activităţi de către salariat în condiţiile alin. (1) este de 

natură să producă un prejudiciu. 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #(3) 

Angajatorul poate denunţa unilateral clauza de neconcurenţă oricând pe parcursul aplicării acesteia. 
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../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #(4) În mod 

excepţional, părţile pot stabili aplicarea unei clauze de neconcurenţă după încetarea contractului 

individual de muncă, cu respectarea următoarelor condiţii: 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #a) precizarea 

expresă a activităţilor ce fac obiectul clauzei; 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #b) precizarea 

expresă a duratei de aplicabilitate a clauzei; 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #c) indicarea 

locurilor de muncă pentru care operează interzicerea la angajare; 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #d) precizarea 

expresă a ariei teritoriale în care salariatul nu se poate angaja; 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #e) dovedirea 

producerii unui prejudiciu real, concret şi material angajatorului în cazul nerespectării clauzei; 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #f) stabilirea şi 

plata indemnizaţiei la care este îndreptăţit fostul salariat. 

Art. 211../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #-(1) 

Cuantumul indemnizaţiei de neconcurenţă lunară datorată salariatului este de: 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #a) cel puţin 

25% din salariul de bază, în cazul clauzei de neconcurenţă aplicabile pe parcursul executării 

contractului individual de muncă; 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #b) cel puţin 

50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei 

încetării contractului individual de muncă sau, în cazul în care durata contractului individual de muncă a 

fost mai mică de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata 

contractului. 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #(2) 

Indemnizaţia de neconcurenţă lunară datorată salariatului sau fostului salariat, după caz, nu este de 

natură salarială. 

../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #(3) 

Indemnizaţia de neconcurenţă reprezintă o cheltuială efectuată de angajator, este deductibilă la calculul 

profitului impozabil şi se impozitează la persoana fizică beneficiară, potrivit legii. 

 INSTITUIREA INDEMNIZAŢIEI PENTRU ÎNCETAREA CIM PRIN ACORDUL 

PĂRŢILOR – modificarea art. 571 din Codul muncii  

 CREŞTEREA DE LA 75% LA 100% A SPORULUI PENTRU MUNCĂ SUPLIMENTARĂ 

– modificarea art. 123 alin. (2) din Codul muncii 

 INSTITUIREA UNUI SPOR DE MINIM 75% PENTRU COMPENSAREA PRIN ORE 

LIBERE PLĂTITE A MUNCII SUPLIMENTARE - modificarea art. 122 din Codul muncii  

 INSTITUIREA UNUI SPOR DE MINIM 75% PENTRU REPAUSUL SĂPTĂMÂNAL ÎN 

ALTE ZILE DECÂT SÂMBĂTA ŞI DUMINICA  - modificarea art. 137 alin. (3) din Codul muncii 

 INSTITUIREA UNUI SPOR LA SALARIU PENTRU PERIOADELE ÎN CARE 

SALARIATUL ÎN TIMPUL SĂU LIBER SE AFLĂ LA DISPOZIŢIA ANGAJATORULUI  - 

completarea art. 159 din Codul muncii 

 REMUNERAREA DE CĂTRE ANGAJATOR A 20 DE ORE/LUNĂ PENTRU 

ACTIVITATE SINDICALĂ ../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 

2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - #pentru reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale 

sindicatelor, precum şi reprezentanţilor salariaţilor, ceea ce va avea ca efect o creştere cu 12,5% a 
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cheltuielilor cu salariile acestor categorii, care prestează activităţi pentru o altă persoană juridică, care 

încasează cotizaţii de la membrii pentru aceste activităţi. 

3. CREŞTEREA SALARIULUI MINIM NET LA MINIM 50% DIN SALARIUL DE BAZĂ 

NET LA NIVEL NAŢIONAL, FĂRĂ ALTE CRITERII 

Completarea art. 164 din Codul muncii:  

Art. 164 alin. (11) - Cuantumul net al salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată nu poate fi 

mai mic de 50% din salariul de bază mediu net la nivel naţional comunicat de Institutul Naţional 

de Statistică, avut în vedere la fundamentarea bugetului de stat. 

 

*Potrivit art. 16 din Legea nr. 187/2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015: 

“Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 

2015 este de 2.415 lei”. 

**Câştigul salarial mediu net ar putea să crească la 1.939 lei, anul viitor, potrivit Prognozei 

preliminare de toamnă 2015, publicată de Comisia Naţională de Prognoză (CNP). 

4. LIMITAREA IMPORTANTĂ A DREPTURILOR/ COMPETENŢELOR 

ANGAJATORULUI, în următoarele domenii principale:   

 VERIFICAREA APTITUDINILOR SALARIAŢILOR 

 ../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - 

#STABILIREA OBIECTIVELOR DE PERFORMANŢĂ 

 CONCEDIEREA PENTRU NECORESPUNDERE PROFESIONALĂ  

 POSIBILITĂŢILE UTILIZĂRII MUNCII TEMPORARE  

 NORMAREA MUNCII, care este condiţionată de acordul scris al sindicatelor/reprezentanţilor 

salariaţilor 

 RESPINGEREA CERERII DE CONCEDIU DE FORMARE PROFESIONALĂ, care este 

condiţionată de acordul scris al sindicatelor/reprezentanţilor salariaţilor 

 Salariu 

minim 

actual 

Salariul minim 2015 

potrivit modificării 

Codului muncii* 

Salariul minim 2016 

potrivit modificării 

Codului muncii** 

Salariu minim brut 1.050 lei 1.164 lei 1.335 lei 

Salariu minim net 777 lei 853 lei 970 lei 

Salariul de bază mediu 

brut la nivel naţional 

2.415 lei 2.415 lei 2.756 lei 

Salariul de bază mediu 

net la nivel naţional 

1.706 lei 1.706 lei 1.939 lei 

50% din salariul de 

bază mediu net la nivel 

naţional 

853 lei 853 lei 969,5 lei 

Total cheltuieli 

angajator salariu 

minim 

1.292 lei 1.433 lei 1.638 lei 

Creştere cheltuieli 

angajator  

 141 lei (10,91%)  346 lei (26,78%) 
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 LIMITAREA POSIBILITĂŢII DE LIMITARE A PLĂCĂRII SALARIAŢILOR CARE AU 

BENEFICIAT DE FORMARE PROFESIONALĂ DOAR PENTRU CURSURILE DE CEL 

PUŢIN UN AN, în condiţiile în care majoritatea cursurilor de specializare/perfecţionare au o durată 

mai mică de un an şi cheltuieli importante pentru angajator 

 MODIFICAREA TIMPULUI DE LUCRU AL SALARIAŢILOR ÎN CAZUL REDUCERII 

TEMPORARE A ACTIVITĂŢII ANGAJATORULUI PENTRU MOTIVE ECONOMICE 

 LIMITAREA LA O SINGURĂ PRELUNGIRE A PERIOADEI DE REFERINŢĂ ÎN CAZUL  

DELEGĂRII ŞI DETAŞĂRII SALARIAŢILOR 

5. CREŞTEREA IMPORTANTĂ A DREPTURILOR SINDICATELOR 

 ../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - 

#EXTINDEREA INTERDICŢIEI CONCEDIERII reprezentanţilor aleşi în organele de conducere 

ale sindicatelor, precum şi a reprezentanţilor salariaţilor pentru motive ce ţin de îndeplinirea 

mandatului pe care l-au primit de la salariaţii din unitate şi pe o perioadă de 2 ani de la încetarea 

mandatului; 

 REMUNERAREA DE CĂTRE ANGAJATOR A 20 DE ORE/LUNĂ PENTRU ACTIVITATE 

SINDICALĂ ../../../Documents and Settings/dan2/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00152165.HTM - 

#pentru reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale sindicatelor, precum şi reprezentanţilor 

salariaţilor, în vederea îndeplinirii mandatului pe care l-au primit de la salariaţi, considerate timp 

efectiv lucrat, fiind remunerate corespunzător, cu încălcarea principiilor constituţionale a 

garantării dreptului de proprietate şi încărcarea angajatorilor cu plata remuneraţiilor sindicale 

care trebuie plătite din cotizaţii  

 NUMEROASE NORME DE TRIMITERE LA CONTRACTUL COLECTIV ŞI IMPUNEREA 

ACORDULUI SINDICATULUI, pentru exercitarea competenţelor angajatorilor 

 

 CREŞTEREA DREPTURILOR DE REPREZENTARE A SINDICATELOR 

NEREPREZENTATIVE 

6. INSTITUIREA OBLIGATIVITĂŢII NEGOCIERILOR COLECTIVE LA TOATE 

NIVELURILE, INCLUSIV LA NIVEL NAŢIONAL pentru aplicarea unui număr însemnat de 

drepturi/competenţe, cu încălcarea principiului negocierilor colective libere şi voluntare instituit de 

Organizaţia Internaţională a Muncii (Convenţia nr. 154/1981 privind promovarea negocierii 

colective ratificata prin Legea nr.112/1992).  

În concluzie, membrii CNIPMMR consideră că amplele modificări ale Codului Muncii (98 articole 

de modificare/completare, din care 22 articole noi, 21 alineate noi, 7 litere noi) instituie numeroase 

bariere birocratice, că sunt favorizante şi mult prea protective pentru salariaţi, fiind dezechilibrate, 

că procedurile greoaie de angajare şi concediere sunt descurajante, gradul exagerat de protecţie 

afectând competitivitatea şi nepromovând interesul pentru formare profesională şi perfecţionare 

continuă, pentru mobilitate teritorială şi profesională. Angajatorii trebuie să îşi poata stabili în mod just 

şi onest propria politica de personal, ţinând cont de situaţia economica actuală şi de dificultăţile cu care 

se confruntă.    

 

CNIPMMR consideră necesar ca propunerile de modificare a dispoziţiilor Codului muncii să 

fie discutate cu confedraţiile patronale şi să fie analizate prin raportare la:  

 acqui-sul comunitar - directivele europene;  
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 Convenţiile, Recomandările şi Rapoartele Organizaţiei Internaţionale a Muncii - ILO;  

 drept comparat – reglementările în vigoare din celelate state membre ale U.E.;  

 practica judiciară;  

 celelate dispoziţii legale în vigoare (Legea nr. 62/2011 a dialogului social, Codul de procedură 

civilă, etc.) 

 necesitatea îmbunatăţirii eficacităţii muncii şi a competitivitatii, pentru ca angajatorii să fie 

capabili sa reactioneze efectiv la conditiile pietei naţionale şi interne a U.E./internaţionale, in 

permanenta schimbare;  

 necesitatea asigurării creşterii ocupării forţei de muncă şi reducerea şomajului.  

 

În contextul socio-economic actual, piaţa muncii din România trebuie să răspundă nevoii 

întreprinzătorilor de a se adapta permanent cerinţelor de creştere a competitivităţii, motiv pentru 

care politicile de ocupare trebuie să conţină rezultatele colaborării permanente cu mediul de afaceri, 

a dialogului social calitativ cu partenerii sociali (inclusiv cu organizaţiile patronale), pentru 

asigurarea unui cadru legal pentru relaţiile de muncă care să asigure creşterii ocupării şi reducerea 

şomajului. 

 

 

 

 

 

1.2.  IMM-URILE SUSŢIN INIŢIATIVA MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE DE ACORDARE A 

UNOR FACILITĂŢI FISCALE ŞI SOLICITĂ COMPLETAREA ACESTORA 

 

I. INIŢIATIVA M.F.P. DE ACORDARE A UNOR FACILITĂŢI 

 

 În scopul stimulării achitării voluntare de către contribuabili a obligaţiilor de plată restante la 

buget şi maximizarea încasărilor bugetare, Ministerul Finanţelor Publice a iniţiat un proiect de Ordonanţă 

de Urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale, propunând instituirea unei măsuri conjuncturale 

de acordare a unei facilităţi fiscale, constând în anularea penalităţilor de întârziere, cu menţinerea 

altor obligaţii, astfel:  

 1. Pentru obligaţiile de plată principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 

septembrie 2015, inclusiv, şi administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în 

continuare organ fiscal central, penalităţile de întârziere aferente acestora se anulează dacă sunt 

îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a) toate obligaţiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de 

organul fiscal central,  se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, 

inclusiv;  

b) dobânzile aferente obligaţiilor de plată prevazute la lit. a) stabilite prin decizii comunicate până 

la data stingerii obligaţiilor de plată principale, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 

data de 30 iunie 2016, inclusiv; 

c) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege dobânzile datorate până la data stingerii 

obligaţiilor de plată principale prevăzute la lit. a) şi stabilite prin decizii comunicate după această dată, 

până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 

Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare 

Codul de procedură fiscală; 
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d) sunt stinse, până la data depunerii cererii de anulare a penalităţilor de întârziere, prin orice 

modalitate prevăzută de lege, toate obligaţiile de plată principale administrate de organul fiscal central cu 

termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31 martie 2016, inclusiv; 

e) contribuabilul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data 

depunerii cererii de anulare a penalităţilor de întârziere. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în 

cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, 

prin decizie, de către organul fiscal central; 

f) contribuabilul depune cererea de anulare a penalităţilor de întârziere până la data de 30 iunie 

2016, inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 

2. Penalităţile de întârziere aferente diferenţelor de obligaţii de plată declarate suplimentar 

de contribuabili prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile de plată principale cu 

scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal central, se 

anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a) declaraţia rectificativă este depusă până la data de 31 martie 2016, inclusiv; 

b) toate obligaţiile de plată principale individualizate în declaraţia rectificativă se sting prin orice 

modalitate prevăzută de lege până la 31 martie 2016, inclusiv; 

c) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) - f). 

3. Penalităţile de întârziere datorate şi nestinse la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, 

aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la această dată şi stinse până la 30 

septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal central, se anulează dacă sunt îndeplinite 

cumulativ următoarele condiţii: 

a) dobânzile aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată anterioare datei de 30 

septembrie 2015 şi stinse până la această dată, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data 

de 31 martie 2016, inclusiv; 

b) contribuabilul depune cererea de anulare a penalităţilor de întârziere până la data de 30 

iunie 2016, inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 

 4. Penalităţile de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale administrate de organul 

fiscal central, cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi individualizate în decizii de 

impunere emise urmare unei inspecţii fiscale începută anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă se anulează dacă toate diferenţele de obligaţii de plată principale şi dobânzile aferente acestora, 

individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul 

de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală. În acest caz, cererea de anulare a 

penalităţilor de întârziere se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub 

sancţiunea decăderii. 

În situaţia inspecţiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă, în scopul acordării anulării prevăzută la art. 2, organele fiscale iau în considerare declaraţiile 

rectificative depuse de contribuabili în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe 

de urgenţă. 

 Contribuabilii care intenţionează să beneficieze de anularea penalităţilor de întârziere pot notifica 

oricând, până la depunerea cererii de anulare a penalităţilor de întârziere, organul fiscal competent. 

Cererea de anulare a penalităţilor de întârziere se soluţionează prin decizie de anulare a penalităţilor de 

întârziere sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare.  

 Prevederile ordonanţei de urgenţă nu se aplică: 

a) pentru obligaţiile de plată rezultate din raporturi juridice contractuale şi nu reprezintă 

condiţie pentru acordarea anulării penalităţilor de întârziere, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, cu 

excepţia redevenţelor miniere, a redevenţelor petroliere şi a redevenţelor rezultate din contracte de 
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concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de 

Agenţia Domeniilor Statului prevăzute la art. 1 alin. (4) din Codul de procedură fiscală; 

b) pentru contribuabilii aflaţi în procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

 Prevederile sunt aplicabile şi pentru o cotă de 50% din majorările de întârziere datorate de 

contribuabili până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2010 

pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în 

Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 278 din 28 aprilie 2010. 

 În cazul obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale, prevederile Ordonanţei de urgenţă se 

aplică dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi, caz în care anularea 

vizează o cotă de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate de întârziere. 

 

II. POZIŢIA CNIPMMR PRIVIND PROIECTULUI DE O.U.G INIŢIAT DE M.F.P. 

 

CNIPMMR susţine scopul declarat al Proiectului de Ordonanţă de Urgenţă privind acordarea 

unor facilităţi fiscale iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice, de sprijinire a contribuabililor aflaţi în 

dificultate şi care nu au fost în măsură să acceseze o eşalonare la plata obligaţiilor fiscale restante.   

Plăţile întârziate în contractele de achiziţie publică şi în contractele între profesionişti, determină 

adesea întârzieri subsecvente, în plata furnizorilor şi salariaţilor, inclusiv a impozitelor, taxelor şi 

contribuţiilor la bugetul de stat şi la bugetele asigurărilor sociale. Pentru IMM-urile afectate de plăţile 

întârziate este justificată instituirea unei măsuri conjuncturale de acordare a unei facilităţi fiscale, 

constând în anularea penalităţilor de întârziere.  

III. CNIPMMR SOLICITĂ COMPLETAREA PROIECTULUI DE O.U.G. CU UN NOU 

ARTICOL REFERITOR LA INTÂRZIERILE DATORATE DE AUTORITĂŢILE 

COMPETENTE ÎN GESTIONAREA FONDURILOR EUROPENE  

 

CNIPMMR solicită completarea proiectului de Ordonanţă de Urgenţă privind acordarea unor 

facilităţi fiscale cu un articol referitor la întârzierile datorate de autorităţile cu competenţe în 

gestionarea fondurilor europene, cu care au fost încheiate contractele de finanţare, situaţie omisă de 

iniţiator şi care necesită de asemenea, măsuri urgente de rezolvare, pentru asigurarea condiţiilor 

necesare absorbţiei a miliarde de euro.  

 Plăţile întârziate în contractele de finanţare încheiate cu autorităţile cu competenţe în gestionarea 

fondurilor europene afectează grav competitivitatea, rentabilitatea şi viabilitatea întreprinderilor şi 

generează dificultăţi majore ONG-urilor, deoarece: 

 generează costuri suplimentare semnificative pentru persoanele juridice creditoare şi complică 

gestiunea financiară a acestora, fiind nefastă pentru fluxul de lichidităţi, mai ales în perioadele de acces 

limitat sau costisitor, adăugând costuri bancare importante, reducând oportunităţile de investiţii şi 

sporind incertitudinea pentru multe întreprinderi creditoare, în principal IMM-uri; 

 determină întârzieri subsecvente, în plata furnizorilor şi salariaţilor (cu efecte sociale negative 

semnificative), a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul de stat şi la bugetele asigurărilor sociale 

(cu efecte negative asupra încasării veniturilor publice), dar şi cu blocarea accesului la finanţare al 

întreprinderilor (de exemplu, întârzierea plăţii impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetele 

asigurărilor sociale cauzate de neîncasarea la termen a facturilor limitează accesul la măsurile de ajutor 

de stat şi la programele cu finanţare din fonduri structurale); 

 sunt răspunzătoare de falimentul unor întreprinderi în mod normal viabile, putând declanşa chiar 

şi o serie de falimente consecutive de-a lungul lanţului de aprovizionare, cu efecte negative 

semnificative în plan economic şi social; 
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 descurajează operatorii economici să participe la procedurile de achiziţii cu finanţare din 

fonduri structurale, ceea ce nu numai că produce perturbări în domeniul concurenţei şi subminează 

funcţionarea pieţei, dar reduce şi capacitatea autorităţilor publice de a asigura o utilizare eficientă a 

fondurilor publice, de a obţine cel mai bun randament pentru banii europeni.  

 Pentru aceste considerente, CNIPMMR solicită completarea proiectului de Ordonanţă de 

Urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale cu următoarele prevederi: 

 “Art. 6 1 – (1) Pentru obligaţiile de plată principale datorate bugetului general consolidat, 

restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, 

penalităţile de întârziere si dobânzile aferente acestora se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ 

următoarele condiţii: 

a) contribuabilii respectivi au de încasat sume de bani restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, de 

la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene cu care au fost încheiate 

contractele de finanţare; 

b) contribuabilii mentionati la lit. a) au solicitat anularea penalităţilor de întârziere si dobânzilor 

aferente la ANAF, până la data de 31 martie 2016, inclusiv. 

(2) Penalităţile de întârziere si dobânzile aferente acestora care se anulează nu pot depăşi suma 

de încasat de la autorităţile competente”. 

Plăţile întârziate în contractele de finanţare încheiate cu autorităţile cu competenţe în gestionarea 

fondurilor europene generează întârzieri în plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul de 

stat şi la bugetele asigurărilor sociale, cu majorările şi penalităţi de întârziere pentru beneficiarii de 

finanţări, cu consecinţa blocării conturilor acestora şi cu perturbarea gravă a activităţii lor, în 

condiţiile în care:  

 se calculează majorări şi penalităţi de întârziere pentru beneficiarii de finanţări fără să existe vina 

lor, pentru nerespectarea termenelor de decontare de către autorităţile cu competenţe în gestionarea 

fondurilor europene;  

 nu se asigură absorbţia fondurilor structurale, cu consecinţa pierderii lor; 

 se descurajează depunerea de noi proiecte;  

 nu se valorifică de bugetul de stat constituirea şi încasarea veniturilor care ar rezulta din 

absorbţia fondurilor structurale.    

 

1.3.  POZIŢIA CNIPMMR PRIVIND MODIFICAREA LEGII 62/2011 A DIALOGULUI SOCIAL 

 

            Referitor la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social 

nr.62/2011, înregistrat cu nr. PL-x nr. 460/2013, retransmis spre promulgare,  

   Uniunea Generală a Industriaşilor din România (U.G.I.R.), 

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (C.N.I.P.M.M.R),  

Confederaţia Patronală ”CONCORDIA”, 

Confederaţia Naţională a Patronatului Român (C.N.P.R.) şi 

Patronatul Naţional Român (P.N.R.), 

confederaţii patronale reprezentative la nivel naţional, membre ale Alianţei Confederaţiilor 

Patronale din România (ACPR), constituită ca un organism de reprezentare unitară a mişcării patronale la 

nivel naţional şi internaţional; 

vă supune atenţiei următoarele aspecte:  

- Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr.62/2011, înregistrat cu 

nr. PL-x nr. 460/2013 cuprinde prevederi electorale, exclusiv pentru susţinerea intereselor 

sindicatelor, în detrimentul angajatorilor şi patronatelor (încasarea cotizaţiei de sindicat cu titlu 

gratuit, cu obligarea suportării de către angajatori a costurilor administrative şi bancare aferente, 
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limitarea asocierii şi afilierii angajatorilor şi federaţiilor patronale la o singură organizaţie 

patronală, instituirea reprezentativităţii indirecte sindicale la nivel de unitate, prin afilierea la o 

federaţie sindicală, cu excluderea reprezentanţilor salariaţilor aleşi de peste 51% din numărul salariaţilor 

din acea unitate), dezechilibrând grav relaţiile dintre partenerii sociali şi încălcând dispoziţiile 

Constituţiei României şi ale Convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate de 

România. 

- Prevederile propuse de proiectul de lege PL-x nr. 460/2013 constituie ingerinţe în constituirea, 

organizarea şi funcţionarea patronatelor şi încălcă grav dispoziţiile Constituţiei României, ale 

Convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii (nr. 87/1948, nr. 98/1949 şi nr. 154/1981, 

ratificate de România), precum şi bunele practici europene în domeniu: 

 art. 40 alin. (1) din Constituţia României: „Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în 

sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere”; 

 art. 44 alin. (2) din Constituţia României: „Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod 

egal de lege, indiferent de titular”;  

 art. 20 din Constituţia României: „Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile 

cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor 

Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte. Dacă există neconcordanţe între 

pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi 

legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau 

legile interne conţin dispoziţii mai favorabile”;  

 art. 1-8 din Convenţia nr. 87/1948 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificată de România, 

publicată în Buletinul Oficial nr. 4/18.01.1958, şi anume: 

 art. 2: „patronii … au dreptul, fără autorizaţie prealabilă, să constituie organizaţii la alegerea lor, 

precum şi să se afilieze acestor organizaţii, cu singura condiţie de a se conforma statutelor acestora din 

urmă”;  

  art. 3: „Organizaţiile de muncitori şi patroni au dreptul să-şi elaboreze statutele şi regulamentele 

administrative, să-şi aleagă liber reprezentanţii, să-şi organizeze gestiunea şi activitatea şi să-şi 

formuleze programul de acţiune. 

 Autorităţile publice trebuie să se abţină de la orice intervenţie de natură să limiteze acest drept sau ă-

i împiedice exercitarea legală”; 

 art. 5: „Organizaţiile de muncitori şi patroni au dreptul să constituie federaţii şi confederaţii precum 

şi să se afilieze acestora”;  

 art. 7: „dobândirea personalităţii juridice de către organizaţiile de muncitori şi patroni, federaţiile şi 

confederaţiile lor, nu poate fi subordonată unor condiţii care ar pune în discuţie aplicarea 

dispoziţiilor articolelor 2, 3 şi 4 de mai sus”;  

 art. 8, pct. 2: „legislaţia naţională nu va trebui să prejudicieze şi nici să fie aplicată în aşa fel încât să 

prejudicieze garanţiile prevăzute de prezenta convenţie”;  

 art. 2 pct. 1 din Convenţia nr. 98/1949 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,, potrivit cu care 

„Organizaţiile de muncitori şi de patroni trebuie să beneficieze de o protecţie adecvată împotriva 

oricăror acte de ingerinţă ale unora faţă de celelate, fie direct, fie prin membrii lor, în formarea, 

funcţionarea şi administrarea lor”. 

         În susţinerea poziţiei noastre invocăm şi considerentele din cuprinsul Deciziilor Curţii 

Constituţionale: 

 Pentru încasarea cotizaţiei de sindicat cu titlu gratuit, cu obligarea suportării de către angajatori a 

costurilor administrative şi bancare aferente, deşi sindicatul are personalitate juridică, patrimoniu, 

venituri din cotizaţii, invocăm Decizia nr. 1276 din 12 octombrie 2010 care s-a pronunţat într-o cauză 

similară: „Curtea constată că restrângerea operată asupra dreptului de proprietate nu poate fi 
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justificată prin dispoziţiile art.53 din Constituţie, din moment ce măsura criticată nu este necesară într-

o societate democratică”.  „Scopul reglementării, acela de a proteja activitatea sindicală, vine într-o 

evidentă coliziune cu interesele angajatorului, care este pus în situaţia de a suporta o sarcină 

excesivă, de natură a-i afecta esenţa dreptului de proprietate”. „Curtea ajunge şi la concluzia că textul 

legal criticat cuprinde o măsură care nu instituie un raport just de proporţionalitate între mijloacele 

folosite şi scopul legitim urmărit (întărirea libertăţii sindicale prin limitarea dreptului de proprietate al 

angajatorului)”; 

 Pentru instituirea reprezentativităţii indirecte sindicale la nivel de unitate, prin afilierea la o 

federaţie sindicală, ceea ce va avea ca efect participarea la negocierea contractului colectiv la nivel de 

unitate a unor sindicate cu o reprezentare de sub 1% din numărul total de salariaţi din unitate, cu 

excluderea reprezentanţilor salariaţilor aleşi de peste 51% din numărul salariaţilor din acea unitate, 

invocăm Decizia nr. 24 din 24 ianuarie 2013  care s-a pronunţat într-o cauză similară: „Dispoziţiile 

art. 51 alin. (1) lit. C. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011 reglementează criteriile necesare 

pentru ca un sindicat să devină reprezentativ la nivel de unitate.  

Potrivit art. 1 lit. t) din legea menţionată, reprezentativitatea constituie un atribut al organizaţiilor 

sindicale dobândit potrivit prevederilor acestei legi, care conferă statutul de partener social abilitat să 

îşi reprezinte membrii în cadrul dialogului social instituţionalizat. Datorită atributului 

reprezentativităţii, sindicatul reprezintă angajaţii la negocierile ce privesc încheierea contractului 

colectiv de muncă la nivel de unitate”; 

„Rolul sindicatelor nu este nici afectat şi nici minimalizat, din contră, legea are în vedere unitatea de 

acţiune a membrilor de sindicate, aceştia putând fi mai bine reprezentaţi în faţa angajatorului doar 

dacă au o reprezentativitate mai mare. De asemenea, Curtea reţine că este anacronică existenţa mai 

multor sindicate reprezentative care să susţină diverse puncte de vedere şi, de aceea, soluţia legislativă 

nu poate fi decât una pozitivă pentru modul unitar de reprezentare al angajaţilor. Desigur, dacă nu 

există un astfel de sindicat, la negocierile colective pot lua parte, în final, reprezentanţii angajaţilor, 

conform art. 135 alin. (1) din lege”; „angajaţii au libertatea de a se asocia în sindicate şi nu sunt 

constrânşi de a se asocia numai într-un anumit sindicat. Dacă din configuraţia sindicatelor rezultată 

din libera opţiune a angajaţilor niciunul nu dobândeşte atributul de reprezentativitate, în final, cei ce 

vor participa direct la negocierile colective sunt reprezentanţii angajaţilor”. 

Având în vedere aceste considerente, susţinem necesitatea iniţierii controlului 

constituţionalităţii înainte de promulgare a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii dialogului social nr.62/2011, înregistrat cu nr. PL-x nr. 460/2013, adresându-vă rugămintea să 

sprijiniţi prezentul demers.  

Ne exprimăm întreaga disponibilitate de colaborare şi de susţinere cu argumente suplimentare a 

propunerii noastre, dacă veţi considera necesar, asigurându-vă, Domnule Preşedinte, de expresia înaltei 

noastre consideraţii. 

 

1.4. PRIORITĂŢILE SECTORULUI IMM-URILOR PENTRU NOUL GUVERN ÎN ANUL 2016 

 
13. ADOPTAREA DE MĂSURI PENTRU CREAREA UNUI MEDIU DE AFACERI 

FAVORABIL: 

o Asigurarea unui mediu de afaceri favorabil şi prietenos, a unui cadru legal stabil şi predictibil, 

bazat pe reducerea birocraţiei şi a sarcinii fiscale;  

o Continuarea procesului de simplificare a procedurilor administrative, cu reducerea cu cel puţin 

10% a numărului de autorizaţii, avize, licenţe şi permise pentru agenţii economici. 

14. PUNEREA ÎN APLICARE PE DEPLIN A LEGII NR. 62/2014 DE MODIFICARE A LEGII 

IMM-urilor 

../../AB/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp67542/00150675.htm
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o Aplicarea principiului “Gândiţi mai întâi la scara mică”-„Reglementaţi mai întâi pentru IMM-

uri”, în procesul legislativ, de realizare a politicilor şi pentru procedurile administrative; 

o Aplicarea celor 3 componente ale reglementării inteligente (smart regulation) la nivel naţional, 

prin: 

- Realizarea sistematică a analizei cost-benficiu pentru IMM-uri, a Testului IMM, a evaluarilor 

ex ante a impactului tuturor noilor reglementări şi ale modificărilor acestora; 

- Consultarea periodică şi sistematică a organizaţiilor reprezentative ale IMM-urilor; 

- Evaluarea periodică a rezultatelor implementării noilor reglementări. 

o Alocarea unei cotei de cel puţin 0,4% din PIB pentru finanţarea programelor destinate IMM-

urilor;  

o Publicarea în mod centralizat şi actualizare permanentă a informaţiilor privind toate programele 

şi măsurile de susţinere aplicabile IMM-urilor, inclusiv cele finanţate din fonduri structurale, pentru a 

asigura accesul facil la informaţii privind conţinutul, condiţiile, procedurile, termenele şi celelalte 

aspecte importante privind fiecare măsură în parte.  

15. OPERAŢIONALIZAREA FONDURILOR SPECIALE PENTRU IMM-uri, similare cu cele 

din U.E.: 

o Fonduri de seed-capital pentru sprijinirea înfiinţării de noi microîntreprinderi de către tineri;  

o Fonduri de micro-granturi şi micro-credite pentru dezvoltarea meşteşugurilor şi serviciilor în 

mediul rural; 

o Fonduri cu capital de risc pentru finanţarea IMM-urilor/start-up-urilor inovative şi a proiectelor din 

industriile de vârf, alimentate cel puţin parţial din fondurile europene şi cele de la bugetul statului. 

16. VALORIFICAREA OPORTUNITAŢILOR DE FINANŢARE DIN PROGRAMUL DE 

RELANSARE ECONOMICĂ A UNIUNII EUROPENE LANSAT DE PREŞEDINTELE 

COMISIEI EUROPENE Jean-Claude Juncker în valoare de 315 miliarde €, din care 75 miliarde € 

pentru IMM-uri; elaborarea şi depunerea unei liste competitive de programe de susţinere a IMM-

urilor din România care să fie finanţate prin noul mecanism cu consultarea confederaţiilor patronale 

(exemplu reluarea şi multiplicarea rezultatelor Programului de reabilitare termică a clădirilor). 

17. ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI IMM-URILOR LA FINANŢARE, prin: 

o Susţinerea înfiinţării unei bănci speciale dedicate IMM-urilor sau a programelor speciale de 

creditare a micilor întreprinzători; 

o Instituirea, potrivit practicii europene, a mediatorului de credite pentru IMM-uri, la nivelul 

fiecărui judeţ,  dupa model francez, care să asigure realizarea a 3 scopuri: creşterea creditării IMM-

urilor, oferirea de soluţii întreprinderilor, în special sectorului IMM, pentru a obţine finanţări de la bănci 

şi sesizarea Guvernului în cazul apariţiei unor probleme nerezolvate majore.  

18. RELANSAREA PROCESULUI INVESTIŢIONAL, prin 

o Modificarea şi completarea O.U.G. nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor, aprobată prin 

Legea nr. 78/2009;  

o Îmbunătăţirea cadrului legal privind schemele de ajutor de stat, pentru a le face pe deplin 

accesibile IMM-uri;  

o Recapitalizarea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM şi Fondul Român de 

Contragarantare;  

o Continuarea şi suplimentarea bugetului Programului START pentru dezvoltarea abilităţilor 

antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului lor la finanţare, precum şi a Programului de 

Minimis. 

19. ÎMBUNĂTĂŢIREA ABSORBŢIEI FONDURILOR STRUCTURALE prin:  

o Respectarea strictă a termenelor de finanţare prevăzute în contracte;  
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o Finanţarea în întregime de la bugetul statului a cheltuielilor efectuate, care vor fi ulterior 

rambursate de CE;  

o Garantarea creditelor bancare necesare cofinanţării beneficiarilor proiectelor finanţate din fonduri 

structurale. 

20. STIMULAREA CREĂRII DE LOCURI DE MUNCĂ ÎN SECTORUL PRIVAT, prin: 

o Continuarea flexibilizării pieţei muncii din România, concomitent cu  

o Adoptarea de măsuri de stimulare a înfiinţării de noi locuri de muncă, de ocupare a persoanelor 

defavorizate şi de creştere a productivităţii muncii, dat fiind faptul că România înregistrează cel mai 

redus nivel (din 21 state analizate din UE) al ponderii salariaţilor din sectorul privat în total 

populaţie (13,76%), fiind cu 14,73 p.p. mai mică decât cea a Elveţiei (locul 1: 28,49%) şi cu 12,82 p.p. 

mai mică decât cea a Danemarcei (locul 2: 26,57%)5 

o Nemodificarea Codului muncii şi a Legii nr. 62/2011 a dialogului social fara acordul 

confederaţiilor patronale; 

o Reducerea cu 50% a contribuţiilor sociale pentru persoanele devaforizate nou angajate şi 

şomerilor.  

21. REDUCEREA FISCALITĂŢII, prin: 

o EXCEPTAREA microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici de la noul sistem de calcul al 

taxelor locale pe clădiri şi de la reevaluarea clădirii de evaluatori autorizaţi, cu stabilirea pentru 

acestea a unui impozit de 0,08% pentru cladirile în care îşi desfăşoară activitatea, raportat la valoarea 

contabilă (creşterea cotei actuale a impozitului de la 0,1 % până la 1,3% şi raportul de evaluare intocmit 

de un evaluator autorizat va determina desfiinţarea a minim 10% din IMM şi diminuarea activităţii a 

peste 30% din IMM-urile actuale, cu desfiinţarea unui număr de ~100.000 de locuri de muncă şi 

diminuarea veniturilor bugetare aferente acestora rezultate din impozitele, contribuţiile obligatorii, 

TVA); 

o Neadoptarea de măsuri privind creşterea fiscalităţii; 

o Reducerea cu minimum 25% a numărului de plăţi fiscale pentru întreprinzători, care în 

România este cel mai ridicat din UE: de 3,11 ori mai mare decât media UE (România – 39 plăţi/an, 

media UE27 – 12,5 plăţi/an)6, de 9,75 ori mai mare decât în Suedia (locul 1: 4 plăţi/an) şi de 1,3 ori mai 

mare decât în Cipru (locul 26: 30 plăţi/an); 

o Eliminarea penalităţilor de întârziere privind creanţele bugetare (cu menţinerea doar a dobânzii 

de întârziere);  

o Îmbunătăţirea reglementărilor privind scutirea impozitului pe profitul reinvestit;  

o Asigurarea funcţionării soft-ului de inregistrare a situatiilor financiare începând cu data de 

01.01 a fiecarui an, astfel încât să poata fi înregistrate situatiile financiare ale societatilor, persoane 

juridice romane, care au fost supuse aprobarii imediat dupa inchiderea exercitiului financiar, conform 

dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 cu modificari ulterioare, pentru ca  asociatii/actionarii sa isi poata ridica 

imediat dividendele cuvenite. 

22. REFORMĂ ÎN DOMENIUL CONTROALELOR:  

o Rezolvarea cu prioritate a marii evaziuni fiscale; 

o Exercitarea cu prioritate a funcţiei preventive a controlului, cu informarea corespunzătoare şi 

stabilirea de avertismente prealabile sancţiunilor pecuniare în cazul microîntreprinderilor şi 

întreprinderilor mici;  

o Eliminarea practicilor controalelor şi amenzilor excesive pentru IMM-uri şi  

o Responsabilizarea funcţionarilor cu atribuţii de control pentru excese/greşeli/abuzuri. 

23. CREŞTEREA ACCESULUI IMM-IRILOR LA ACHIZIŢIILE PUBLICE, prin:  

                                                 
5 Modalităţi de amplificare a cantităţii şi calităţii resurselor umane din economia României, CNIPMMR, 2013 

6 Doing Business 2014:  Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, Banca Mondială, 2014 
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o Îmbunătăţirea legislaţiei: obligativitatea împărţirii obiectului achiziţiei în loturi mai mici pentru a 

fi accesibile IMM-urilor, simplificarea birocraţiei pentru IMM-uri şi a procedurii acordării de avansuri, 

etc.;  

o Operaţionalizarea efectivă a obligaţiei de plată a valorii contractelor de achiziţie publică în termen 

de maxim 30 de zile calendaristice de la recepţie, cu sancţiuni ferme, potrivit Legii nr. 72/2013 şi 

Directivei 2011/7/UE, cu  eliminarea blocajului financiar generat de arierate, care afectează grav 

funcţionalitatea şi relansarea economiei; 

o Îmbunătăţirea legislaţiei privind PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT, în vederea reducerii 

plafoanelor stabilite de dispoziţiile legale, pentru a le face operaţionale pentru întreprinzătorii din 

România, inclusiv pentru IMM-uri. 

24. SUSŢINEREA DISTRIBUŢIEI ŞI COMERCIALIZĂRII PRODUSELOR IMM-URILOR:  

o Extinderea măsurilor adoptate prin Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor 

alimentare, privind protecţia împotriva înţelegerilor şi practicilor anticoncurenţiale şi accelerarea 

plăţilor comercianţilor către toate IMM-urile furnizoare - din industria uşoară, mobilă, produse 

chimice, etc., care va stimula creşterea producţiei industriale autohtone şi va reduce importurile;  

o Instituirea unei reţele de colectare în vederea distribuţiei produselor tradiţionale şi locale 

realizate de IMM-uri, inclusiv micii agricultori şi meşteşugari, cu implicarea financiară a fondurilor 

UE;  

o Instituirea obligativităţii pentru marile lanţuri de magazine de a asigura un spaţiu minim de 

desfacere (30%) pentru  prezentarea şi comercializarea produselor tradiţionale şi locale realizate de 

IMM-uri, inclusiv micii agricultori şi meşteşugari.  

25. CREŞTEREA IMPLICĂRII AUTORITĂŢILOR PUBLICE CENTRALE ŞI LOCALE ÎN:  

o Dezvoltarea parcurilor industriale şi tehnologice, incubatoarelor de afaceri, clusterelor, precum 

şi a unei infrastructuri de afaceri adecvate, prin instrumente specifice nevoilor IMM-urilor, cu surse 

de finanţare adecvate şi garanţii asociate, cu avantajele tehnice ale serviciilor societăţii informaţionale şi 

cu cooperarea activă cu mediul universitar şi de cercetare, pentru exploatarea cunoştinţelor ştiinţifice şi 

valorificarea potenţialului creativ;  

o Dezvoltarea reţelelelor şi centrelor de consultanţă şi informare pentru IMM-uri, a serviciilor de 

sprijin în afaceri, a portalurilor de soluţii pentru IMM, susţinerea reţelelor de cooperare dintre IMM-uri, 

centre de cercetare şi universităţi, organizaţii de formare profesională şi formare profesională continuă, 

instituţii financiare şi consultanţi; 

o Susţinerea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor şi întreprinderilor sociale; 

o Dezvoltarea de parteneriate cu organizaţiile patronale, pentru asigurarea de servicii complexe, 

adaptate specificului micilor întreprinzători. 

26. PROFESIONALIZAREA MANAGEMENTULUI PUBLIC LA NIVEL NAŢIONAL ŞI 

LOCAL 

o Elaborarea Strategiei naţionale de formare şi perfecţionare a managerilor din România; 

o Finanţarea din fonduri europenea unor programe speciale regionale de formare şi perfecţionare a 

managerilor pentru IMM-uri; 

o Finanţarea din fonduri U.E. a unui program special pentru transferul celor mai bune practici 

manageriale din U.E. în IMM-urile din România. 

27. ÎMBUNĂTĂŢIREA EFICACITĂŢII ADMINISTRĂRII ACTULUI DE JUSTIŢIE PENTRU 

IMM-uri: 

o Asigurarea pe deplin a celerităţii în judecarea dosarelor având ca obiect litigiile cu profesionişti, 

inclusiv în motivarea sentinţelor şi executarea hotărârilor judecătoreşti, inclusiv recuperarea efectivă a 

debitelor de la instituţii/autorităţi publice. 
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o Asigurarea accesului IMM-urilor la mijloace şi forme procedurale mai simple şi mai accesibile 

(reducerea texelor judiciare, modele de formulare şi proceduri standard, etc.); 

o Extinderea la 10.000 euro a pragului de aplicare a procedurii cu privire la cererile de valoare 

redusă;. 

o Valorificarea şi multiplicarea rezultatelor proiectelor cu finanţare europeană derulate pentru 

simplificare administrativă şi reducerea costurilor întreprinzătorilor (exp. proiectul: „Măsurarea 

costurilor administrative şi identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei în domeniile 

reglementate de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetaţeneşti”, Cod SMIS 15338); 

o Reducerea taxelor judiciare pentru înregistrarea organizaţiilor patronale sau modificarea actelor lor 

constitutive. 

o Dezvoltarea şi promovarea utilizării procedurilor prejudiciare şi alternative de soluţionare a litigiilor, 

inclusiv prin intermediul organizaţiilor patronale reprezentative. 

 

1.5. POZIŢIA CNIPMMR PRIVIND CREŞTEREA SALARIULUI MINIM ÎN ANUL 2016 

CNIPMMR apreciază că în proiectul bugetului de stat pentru anul 2016, noul Guvern nu a 

inclus o creştere a salariului minim de la 1.050 lei la 1.200 lei, exprimându-şi convingerea că şi pe 

viitor, Guvernul şi partidele parlamentare nu vor lua o decizie în acest domeniu, fără o 

fundamentare riguroasă, fără realizarea unei notei de impact, fără aplicarea Testului IMM şi fără 

consultarea organizaţiilor reprezentative ale IMM-urilor.  

În contextul economic actual, când relansarea economică şi recuperarea decalajelor în dezvoltare 

reprezintă obiectivul major al României, problematica salariului minim brut pe economie trebuie abordată 

în mod sistemic, cu luarea în considerare a următoarelor aspecte: 

1. Necesitatea realizării notei de impact, a aplicării Testului IMM şi consultarea obligatorie a 

organizaţiilor reprezentative ale IMM-urilor pentru creşterea salariului minim în 2016  

Potrivit dispoziţiilor art. 91 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, este obligatorie realizarea unei 

analize de impact a efectelor creşterii salariului minim, a Testului IMM şi consultarea organizaţiilor 

reprezentative ale întreprinderilor mici şi mijlocii: 

“Art. 91 (1)Pentru asigurarea unui mediu favorabil iniţierii şi dezvoltării afacerilor, în procesul de 

elaborare a actelor normative care au impact asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, iniţiatorii vor 

respecta principiul "Gândiţi mai întâi la scară mică", precum şi principiul numărului constant. 

(2)Principiul "Gândiţi mai întâi la scară mică" presupune ca iniţiatorii actelor normative să 

evalueze efectele introducerii noii reglementări, mai întâi şi cu precădere, asupra activităţii 

întreprinderilor mici şi mijlocii. 

(3)Principiul numărului constant stabileşte că introducerea unor noi sarcini administrative - 

obligaţii de raportare/ conformare - pentru întreprinderi mici şi mijlocii trebuie să aibă loc simultan cu 

eliminarea unor sarcini deja existente. 

(4)Evaluarea sistematică a impactului proiectelor de acte normative prevăzute la alin. (1) se face 

prin aplicarea Testului IMM. Testul IMM se efectuează de către iniţiatorul actului normativ, înainte de 

demararea procesului de avizare a acestuia, şi constă în efectuarea unui sondaj cu privire la potenţialele 

efecte generate în activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii de introducerea noilor reglementări. 

Evaluarea rezultatelor Testului IMM trebuie să conducă la identificarea corecţiilor care se impun în 

definitivarea proiectului de act normativ. 

(5)Este obligatorie consultarea organizaţiilor reprezentative ale întreprinderilor mici şi mijlocii 

privind conţinutul proiectelor de acte normative, al analizelor de impact şi a Testului IMM, cu 
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valorificarea în mod corespunzător a propunerilor acestora sau motivarea nevalorificării poziţiei lor, 

documente ce vor însoţi proiectul de act normativ până la adoptare”. 

De asemenea, Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra 

întreprinderilor mici şi mijlocii analizează raportul privind aplicarea Testului IMM şi emite un aviz 

consultativ cu privire la oportunitatea aprobării proiectului de act normativ evaluat, care se trimite 

iniţiatorului, prin grija autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor 

mici şi mijlocii. 

2. Creşterile salariale, pentru a fi generatoare de performanţă şi competitivitate, trebuie să-şi 

găsească corespondentul în sporirea productivităţii muncii. 

În contextul economic actual, când relansarea economică şi recuperarea decalajelor în dezvoltare 

reprezintă obiectivul major al României, problematica salariului minim brut pe economie trebuie abordată 

în mod sistemic şi complex, vizând atât aspectele sociale, cât şi latura cererii interne, oferta de bunuri şi 

servicii, precum şi impactul pe termen scurt mediu şi lung asupra indicatorilor macroeconomici.  

Evoluţiile salariului mediu brut şi a salariului minim brut pe economie trebuie puse în 

contextul evoluţiei productivităţii muncii.  

În cazul decuplării creşterilor salariale de productivitatea muncii, efectele negative generate 

pe termen mediu şi lung sunt majore, vizând:  

 competitivitatea întreprinderilor (şi în special a IMM-urilor);  

 formarea şi dezvoltarea capitalului românesc;  

 potenţialul de creştere economică;  

 diminuarea exporturilor, deteriorarea echilibrelor macroeconomice şi  

 atractivitatea României pentru investiţii.  

Depăşirea unui nivel rezonabil şi suportabil conduce la descurajarea ocupării forţei de muncă pe 

termen scurt şi mediu, cu impact negativ major asupra categoriilor defavorizate din populaţia activă: 

tinerii, persoanele în apropierea vârstei de pensionare, persoanele necalificate sau slab calificate, etc. 

De asemnea, salariul minim pe economie trebuie să aibă în vedere toate regiunile şi judeţele, înclusiv 

zonele defavorizate din România. 

3. CNIPMMR consideră că este necesară îmbunătăţirea reglementărilor privind relaţiile de 

muncă şi simplificarea birocraţiei, în special pentru IMM-uri.  

 

În prezent, Codul muncii cuprinde foarte puţine reglementări speciale pentru IMM-uri (fără 

respectarea principiului "Gândiţi mai întâi la scară mică") şi nu este adaptat cerinţelor în continuă 

schimbare şi modernizare a pieţei muncii, fiind necesare reglementarea de noi forme/tipuri de 

angajare/fexibilizare, simplificarea birocraţiei, precum şi de reglementare convenţiilor civile pentru 

activităţi sub 2 ore/zi. 

 CNIPMMR susţine necesitatea continuării îmbunătăţirii reglementărilor privind  piaţa 

muncii şi asigurările sociale, în principal în următoarele domenii:  

 Continuarea simplificării administrative şi eliminarea barierelor birocratice; 

 Reglementarea de noi forme/tipuri de angajare/fexibilizare şi a convenţiilor civile; 

 Reforma sistemului de ajutoare sociale (condiţionarea primirii ajutoarelor sociale de participarea 

la măsurile active şi acceptarea locurilor de muncă vacante corespunzătoare şi îmbunătăţirea 

reglementărilor privind stimulentele acordate angajatorilor care încadrează şomeri, persoane 

vulnerabile şi persoane care mai au 10 ani până la pensionare);  
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 Raportarea contribuţiilor sociale datorate de angajator si salariat la calitatea şi cantitatea 

serviciilor/prestaţiilor de asigurări primite, reglementarea posibilităţii opţiunii salariaţilor 

între sistemele publice de asigurări şi participarea lor la asigurări private de sănătate şi 

pensii (inclusiv la scheme de pensii ocupaţionale) ceea ce ar crea competiţie şi ar îmbunătăţi 

gestiunea finanţărilor. 

 

4. Creşterea enormă (pentru unele societăţi de peste 30 de ori) a impozitelor pe clădiri începând cu 

01.01.2016 afectează grav toate IMM-urile şi elimină posibilitatea acordării de creşteri salariale în 

2016 pentru salariaţii din IMM  

 

 CNIPMMR solicită EXCEPTAREA microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici de la noul 

sistem de calcul al taxelor locale pe clădiri şi de la reevaluarea clădirii de evaluatori autorizaţi, cu 

stabilirea pentru acestea a unui impozit de 0,08% pentru cladirile în care îşi desfăşoară activitatea, raportat 

la valoarea contabilă (creşterea cotei actuale a impozitului de la 0,1 % până la 1,3% şi raportul de evaluare 

intocmit de un evaluator autorizat va determina desfiinţarea a minim 10% din IMM şi diminuarea 

activităţii a peste 30% din IMM-urile actuale, cu desfiinţarea unui număr de ~100.000 de locuri de muncă 

şi diminuarea veniturilor bugetare aferente acestora rezultate din impozitele, contribuţiile obligatorii, 

TVA).  

 

 

 

 

 

 

2. PARTICIPAREA  LA  DIALOGUL  SOCIAL 

 
 CONSILIUL  ECONOMIC  ŞI  SOCIAL   
 

În perioada 30 septembrie-17 decembrie au avut loc 9 şedinţe ale plenului CES. 

Mai jos este prezentată situaţia actelor normative dezbătute în plenul CES şi în comisiile  de  specialitate  

ale  CES. 

 

 

74.  Propunere legislativă pentru completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice (b447/08.09.2015) 

29.09.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte 

de vedere: Nefavorabil 

75.  Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii Dialogului Social nr.62/2011 

(b442/07.09.2015) 

29.09.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte 

de vedere:  

* p. sindicală şi p. 

guvernamentală-Favorabil; 

* p. patronală – 

Nefavorabil 

76.  Propunere legislativă privind organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional pentru 

Competitivitate (Pl-x 592/21.09.2015) 

29.09.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte 

de vedere: Nefavorabil cu 

motivare 

77.  Propunere legislativă privind industria naţională 

de apărare (Pl-x 598/23.09.2015) 

29.09.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte 

de vedere: Favorabil cu 

propunere de înlocuire 

78.  Propunere legislativă pentru completarea art. 63 

din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale (Pl-x 

29.09.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte 

de vedere: Favorabil 
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599/23.09.2015) 

79.  Propunere legislativă pentru completarea Legii 

nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali  (Pl-

x 542/01.09.2015) 

29.09.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte 

de vedere: 

Nefavorabil cu motivare 

80.  Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei 

de acţionar a statului la operatorii economici la 

care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de 

instituţie publică implicată 

29.09.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte 

de vedere: Favorabil 

 

81.  Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

privind acordarea unor facilităţi fiscale 

6.10.2015 Favorabil cu propunere de 

completare 

 

82.  Propunere legislativă pentru modificarea Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011 (Plx 

615/28.09.2015) 

6.10.2015 Nefavorabil 

83.  Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 

26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 

nivelul unor operatori economici la care statul 

sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 

acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 

indirect o participaţie majoritară 

6.10.2015 Favorabil cu propunere de 

modificare şi observaţii 

 

84.  Propunere legislativă privind modificarea şi 

completarea art. 192 alin. (1) din Legea nr. 

263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice (b461/17.09.2015) 

13.10.2015 Nefavorabil cu motivare 

 

85.  Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

privind aplicarea unor măsuri de protecţie 

socială pentru persoanele disponibilizate prin 

concedieri colective la unii operatori economici 

din industria de apărare 

13.10.2015 Favorabil cu propunere 
 

86.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 

cerinţele minime de securitate şi sănătate 

referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri 

generate de câmpuri electromagnetice 

13.10.2015 Favorabil 

 

87.  Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 

aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor publice de asistenţă 

socială şi a structurii orientative de personal 

13.10.2015 Favorabil cu observaţii şi 

propuneri de modificare 

 

88.  Propunere legislativă pentru modificarea art. 165 

din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice 

(b486/01.10.2015) 

13.10.2015 Favorabil 

 

89.  Propunere legislativă pentru modificarea 

articolului 65 alineatul (4) din Legea nr.263 din 

16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice (b482/30.09.2015) 

13.10.2015 Favorabil 

 

90.  Propunere legislativă privind modificarea alin. 

(5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice 

(b476/28.09.2015) 

13.10.2015 Nefavorabil cu motivare 

 

91.  Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea art. 6 din Legea nr. 416/2001 

22.10.2015 Nefavorabil 
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privind venitul minim garantat 

(b509/07.10.2015) 

92.  Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2015 

22.10.2015 Favorabil cu propuneri de 

modificare şi observaţii 

93.  Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale 

de stat pe anul 2015 

22.10.2015 Favorabil 

 

94.  Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

privind reglementarea unor măsuri fiscale 

22.10.2015 Favorabil 

 

95.  Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice (b526/14.10.2015) 

3.11.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte 

de vedere: 

Nefavorabil cu motivare 

96.  Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (b525/14.10.2015) 

3.11.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte 

de vedere: Favorabil 

 

97.  Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii 288/24 iunie 2004, privind 

organizarea studiilor universitare (pl-x 

714/26.10.2015) 

3.11.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte 

de vedere: 

Nefavorabil cu motivare 

98.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 

aprobarea amplasamentului şi declanşarea 

procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor 

proprietate privată situate în coridorul de 

expropriere al lucrării de utilitate publică şi de 

interes naţional – “Deschiderea şi punerea în 

exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 

4,5 milioane tone/an lignit” 

3.11.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte 

de vedere: Favorabil 

 

99.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 

înfiinţarea, modul de organizare, finanţarea şi 

procedura de funcţionare a Direcţiei Generală 

Pentru Soluţionarea Alternativă a Litigiilor din 

România, precum modificarea şi completarea 

unor acte normative 

3.11.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte 

de vedere: Favorabil 

 

100.  Propunere legislativă privind unele măsuri de 

descentralizare în domeniul învăţământului 

preuniversitar (plx760/02.11.2015) 

10.11.2015 Nefavorabil cu motivare 

101.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 

stabilirea procentului maxim de delegare al 

obligaţiilor de stocare ce revin operatorilor 

economici care au obligaţia de constituire a 

stocurilor de urgenţă, în anii 2016 şi 2017 

10.11.2015 Favorabil 

102.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 

aprobarea amplasamentului şi declanşarea 

procedurilor de expropriere a imobilelor 

proprietate privată situate în coridorul de 

expropiere al lucrării de utilitate publică 

“Amenajarea Hidroenergetică Răstolniţa” 

10.11.2015 Favorabil 

103.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 

aprobarea amplasamentului şi declanşarea 

procedurilor de expropriere a imobilelor 

proprietate privată situate în coridorul de 

expropriere al lucrării de utilitate publică 

“S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – Conducta de 

10.11.2015 Favorabil 
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aducţiune a sondei 15 Bilciureşti”, judeţul 

Dâmboviţa 

104.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 

aprobarea amplasamentului şi declanşarea 

procedurilor de expropriere a imobilelor 

proprietate privată situate în coridorul de 

expropriere al lucrării de utilitate publică 

“S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – Instalaţie 

tehnologică de suprafaţă la sonda 4 Bătrâneşti, 

judeţul Bacău” 

10.11.2015 Favorabil 

105.  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind 

aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru 

şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata 

venitului lunar de completare pentru persoanele 

disponibilizate de la Societatea Complexul 

Energetic Hunedoara S.A. 

10.11.2015 Favorabil 

106.  Propunere legislativă pentru completarea Legii 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (b 

537/20.10.2015) 

17.11.2015 Nefavorabil cu motivare 

107.  Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 292/2011 a asistenţei 

sociale (b 557.27.10.2015) 

17.11.2015 Nefavorabil cu motivare 

108.  Propunere legislativă privind acordarea unor 

drepturi specifice personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar (b559/28.10.2015) 

17.11.2015 Nefavorabil cu motivare 

109.  Propunere legislativă pentru completarea Legii 

nr. 1/2011 a educaţiei naţionale (pl-

x.794/09.11.2015) 

17.11.2015 Nefavorabil cu motivare 

110.  Propunere legislativă pentru completarea 

articolului 23 din Legea nr. 258/2007 privind 

practica elevilor şi studenţilor (pl-

x.774/04.11.2015) 

17.11.2015 Favorabil cu observaţii 

111.  Propunere legislativă pentru completarea Legii 

audiovizualului nr. 504 din 2002 (republicată în 

11 iulie 2014) în sensul de a asigura informarea 

şi educarea publicului inclusiv sub aspect 

ştiinţific şi tehnologic (pl-x.806/11.11.2015) 

17.11.2015 Favorabil 

112.  Propunere legislativă pentru completarea art. 53 

din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice (b576/03.11.2015) 

24.11.2015 Nefavorabil cu motivare 

113.  Propunere legislativă privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

de Management în Sănătate (b 599/10.11.2015) 

3.12.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte 

de vedere: Nefavorabil cu 

motivare 

114.  Propunere legislativă pentru modificarea art. 29, 

alineatul 2 şi a Anexei 4, punctul 8 din Legea nr. 

263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice (b 602/10.11.2015) 

3.12.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte 

de vedere: Nefavorabil cu 

motivare 

115.  Propunere legislativă pentru completarea Legii 

nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice (b 603/10.11.2015) 

3.12.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte 

de vedere:  

* p. sindicală -Favorabil; 

* p. patronală şi p. 

guvernamentală– 

Nefavorabil 

116.  Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 3.12.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte 
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modificarea Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 

pentru aprobarea Programului de interes naţional 

“Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru 

persoanele vârstnice” 

de vedere: Favorabil 

 

117.  Propunere legislativă pentru modificarea art. 277 

din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

(plx.820/18.11.2015) 

3.12.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte 

de vedere:  

* p. sindicală -Favorabil; 

* p. patronală şi p. 

guvernamentală– 

Nefavorabil cu motivare 

118.  Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei 

naţionale (plx.821/23.11.2015) 

3.12.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte 

de vedere: Favorabil 

119.  Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 

(plx. 823/25.11.2015) 

3.12.2015 Şedinţă fără cvorum – puncte 

de vedere: Nefavorabil cu 

motivare 

 

 

  COMISIILE  DE  DIALOG  SOCIAL  

 
Au fost organizate sedinte ale Comisiilor de dialog social de către majoritatea autorităţilor 

publice centrale (ministere şi agenţii guvernamentale).  

 

Ministerele la nivelul cărora au fost organizate cele mai multe şedinţe ale Comisiilor de Dialog 

Social în perioada 30 septembrie-17 decembrie 2015 sunt: Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul 

Muncii. 

 

Nu au fost organizate şedinte de dialog social de la începutul anului la nivelul:  

 Ministerul Aparari Nationale  

 Ministerul Afacerilor Externe  

 Ministerul Educatiei Nationale  

 Ministerul Tineretului si Sportului. 

 

Ordinea de zi a sedintelor Comisiilor de dialog social organizate în această perioadă şi 

reprezentanţiii CNIPMMR care au participat la acestea este cuprinsă in Anexa nr. 1 la informare, care 

face parte integrantă din aceasta. 

 

 

   ALTE  ACTIVITATI  ALE  STRUCTURILOR  TRIPARTITE  
 

La nivel Central 
 CES – Dl. Liviu Rogojinaru, Dl. Ioan Piţurescu, Dna Victoria Guţă, Florin Dobre 

 Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca : Consiliul de Administratie - Dl. Ioan 

Piţurescu  - Membru CP - CNIPMMR   

 M.E.C. - Consiliul de Export: Dna Victoria Guţă 

 

 

9. ELABORAREA  ŞI  DERULAREA  DE  PROIECTE 

 
In perioada 30 septembrie 2015 - 17 decembrie 2015 au fost depuse 23 cereri de plata, 7 cereri de 

lichidare si 26 cereri de rambursare. 

 



 
238 

25. ”BIZ UP! - Dezvoltarea mediului de afaceri prin investiţii şi formare antreprenorială” 

La nivelul perioadei menţionate mai sus a continuat implementarea celor trei arii de acţiune din 

cadrul proiectului BIZ UP!:  

- asistarea şi monitorizarea beneficiarilor schemei de minimis din proiect; 

- oferirea de servicii de sprijin şi de incubare prin intermediul centrelor/incubatoarelor 

înfiinţate în cadrul proiectului; 

- organizarea de cursuri pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale. 

La nivelul celor două regiuni de implementare, prin colaborarea dintre CNIPMMR şi PJIMM 

Mehedinţi (partenerul din proiect), au fost incubate peste 30 de start-up-uri, sprijite în iniţierea şi 

dezvoltarea de afaceri peste 100 de persoane şi au fost organizate cursuri pentru dezvoltarea 

competenţelor antreprenoriale pentru peste 450 de persoane. 

În data de 11 decembrie 2015 a avut loc conferinţa finală a proiectului, această dată marcând şi 

ultima zi de implementare a proiectului BIZ UP! 

 

26. “Garanţii pentru TINEri!” 

În cadrul activităţii A.5 Program de formare profesionala in domenii cerute de piata muncii si 

organizarea de stagii pilot de ucenicie, în perioada 30 septembrie- 31 octombrie 2015 s-au derulat, în 

cadrul proiectului “Garanţii pentru TINEri!”, ID: POSDRU/126/5.1/S/139512, 5 cursuri de calificare nivel 

1, si 2 cursuri iniţiere, pentru 137 tineri care nu au absolvit examenul de bacalaureat şi nu au un loc de 

muncă.  

În cadrul activităţii A.6 Program de consultanta, asistenta si formare profesionala pentru 

inceperea unei activitati independente sau pentru iniţierea de afaceri s-au  derulat activităţi de consultanţă 

şi asistenţă antreprenorială, care au inclus servicii juridice, de marketing, financiare, metode şi tehnici 

eficiente de management şi alte servicii de consultanta pentru 80% din absolvenţii cursurilor de 

antreprenoriat, 8 dintre tinerii consiliaţi si-au  pus practică ideea de afaceri, înfiinţând noi afaceri.  

Direcţia Proiecte a organizat în data de 30 septembrie 2015 a şaptea întâlnire a echipei de 

implementare din cadrul proiectului “Garanţii pentru TINEri!”, ID: POSDRU/126/5.1/S/139512, la sediul 

Direcţiei Proiecte. La această întâlnire au participat membri ai echipei de management şi consultanţii 

regionali din cadrul regiunilor în care este implementat proiectul. 

In cadrul activităţii A7 „Târgurile locurilor de munca” s-au desfăşurat in luna Octombrie 2015 cele 

7 târguri in Centrele Garanţii. 

Târgul locurilor de muncă din judeţul Ialomiţa s-a desfăşurat în perioada 13 - 14 octombrie 2015 la  

Centrul Cultural „Ionel Perlea” din Slobozia. La eveniment au participat un număr de 46 de firme şi 552 

vizitatori. 

Târgul locurilor de muncă din judeţul Mehedinţi s-a desfăşurat la Hotel Continental, Bulevardul 

Carol, nr. 2, Drobeta Turnu Severin.în perioada 15 - 16 octombrie 2015. La eveniment  a participat  un 

număr de 50 de firme şi 759 vizitatori. 

Târgul locurilor de muncă din judeţul Teleorman s-a desfăşurat la Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 

53 - Sala de festivităţi.în perioada 14 - 15 octombrie 2015. La eveniment  a participat  un număr de 45 de 

firme şi 507 vizitatori. 

Târgul locurilor de muncă din judeţul Tulcea în perioada 22 - 23 octombrie 2015. Evenimentul s-a 

desfăşurat la Hotel Delta - str. Isaccei, nr. 2, Tulcea. La eveniment  a participat  un număr de 50 de firme 

şi 500 vizitatori. 

Târgul locurilor de muncă din judeţul Prahova s-a desfăşurat la Hotel Best, Bdul Republicii, nr 

154, Ploieşti în perioada 22 - 23 octombrie  2015. La eveniment  a participat  un număr de 47 de firme şi 

553 vizitatori. 
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Târgul locurilor de muncă din judeţul Călăraşi s-a desfăşurat la Centrul Cultural Judeţean 

Călăraşi.în perioada 15 – 16 octombrie 2015. La eveniment  a participat  un număr de 48 de firme şi 537 

vizitatori. 

Târgul locurilor de muncă din judeţul Ilfov s-a desfăşurat Primăria Buftea.în perioada 15 -16 

octombrie 2015. La eveniment a participat  un număr de 43 de firme şi 513 vizitatori. 

În cadrul activităţii 2.2: Realizarea a 8 conferinţe de presă de promovare a proiectului (4 conferinţe 

de lansare si 4 conferinţe de finalizare a proiectului) a avut loc  Conferinţa finală a proiectului ”Garanţii 

pentru TINEri!” în regiunea Sud, pe data de 4 noiembrie 2015. Conferinţa a avut loc la Slobozia, Jud 

Ialomiţa. La eveniment au participat 66 tineri, persoane interesate şi reprezentanţi mass-media. 

Cea de-a doua conferinţa finala a proiectului, in care s-au prezentat rezultatele atinse cat si broşura 

„Schema de Garanţii” s-a desfăşurat în regiunea Bucureşti-Ilfov, pe data de 10 noiembrie 2015, la 

Bucureşti, Hotel Minerva. La eveniment au participat 51 tineri, persoane interesate şi reprezentanţi mass-

media. 

 

27. „SIMPRACT - Tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin practică şi crearea de întreprinderi 

simulate” 

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

parteneriat cu Asociaţia Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR), au organizat în 

perioada 6-7 noiembrie 2015 Târgul Naţional al Întreprinderilor Simulate – Ediţia a III-a, în cadrul 

proiectului SIMPRACT - Tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin practică şi crearea de întreprinderi 

simulate. 

În competiţia pentru cea mai bună întreprindere simulată au intrat 27 de firme, la târg participând 

aproximativ 300 de studenţi. Studenţii provin din 8 centre universitare din România (Academia de Studii 

Economice Bucureşti, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, 

Universitatea din Craiova, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi” din Iaşi, Universitatea ”Valahia” din Târgovişte, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-

Jiu). Domeniile de activitate vizate de către participanţi au fost: IT, publicitate, design vestimentar, 

consultanţă, turism, comerţ, transport. 

Cele 3 firme câştigătoare provin de la Universitatea „Ovidius” din Constanţa,  Universitatea 

”Valahia” din Târgovişte, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi.  

Studenţii din întreprinderile simulate premiate vor fi răsplătiţi cu premii în bani, astfel: premiul I - 

1500 lei, premiul II - 1000 lei, premiul III - 500 lei (pentru fiecare student din întreprinderea simulată). 

 În perioada 17 – 19 noiembrie 2015 a avut loc la Karlsruhe (Germania) Târgul Internaţional a 

Întreprinderilor Simulate, ediţia a 51-a, eveniment organizat sub egida EUROPEN - PEN 

International, reţeaua internaţională a firmelor de exerciţiu şi întreprinderilor simulate.  

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

coordonator al proiectului SIMPRACT - Tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin practică şi crearea de 

întreprinderi simulate a fost prezent la acest eveniment cu reprezentanţii a trei întreprinderi simulate 

create în cadrul proiectului. 

Cele trei întreprinderi simulate participante la Târgul din Germania provin de la Universitatea 

„Lucian Blaga” din Sibiu, Univ. din Craiova şi Univ. Tehnică ”Gh. Asachi” din Iaşi, parteneri în cadrul 

proiectului SIMPRACT şi au fost selectate în urma competiţiei derulate cu ocazia Târgului Naţional al 

Întreprinderilor Simulate SIMPRACT, ediţia a II-a, care a avut loc în luna iulie 2015 la Bucureşti.   

SIMPRACT a oferit şansa, pentru 3 studenţi din fiecare întreprindere simulată premiată la târgul 

de la Bucureşti, de a-şi reprezenta firmele, universitatea, ţara, dar şi proiectul la Târgul internaţional de la 

Karlsruhe, asigurând finanţarea pentru achitarea taxei de participare la târg, precum şi pentru 

transportul, cazarea şi masa studenţilor participanţi. 
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În cadrul Târgului internaţional de la Karlsruhe şi-au prezentat oferta de produse sau servicii 151 

de firme de exerciţiu şi întreprinderi simulate, provenind de la instituţii educaţionale din Argentina, 

Belgia, Brazilia, Franţa, Germania, Ungaria, Italia, România, Coreea de Sud, Suedia, Elveţia şi 

S.U.A.  

În cadrul târgului a fost organizată competiţia ”Practice Enterprise Business Challenge”, care a 

reunit 8 echipe multinaţionale formate din peste 70 de studenţi şi elevi din ţările participante la târg. 

Participanţii la competiţie au primit drept sarcină de lucru analizarea unei companii reale (Bosch) şi apoi 

prezentarea rezultatelor muncii de echipă în cadrul unei runde eliminatorii şi a unei runde finale.  

Echipele clasate pe primele două poziţii pe podiumul competiţiei au avut în componenţă studenţi 

Simpract, astfel:  

- Din echipa de pe primul loc a făcut parte Anca Luca, din partea I.S. Sib Ways (Univ. "L. 

Blaga" din Sibiu). 

- Pe locul al doilea s-a clasat o echipă din care a făcut parte Diana Viziteu, de la I.S. Novatex 

(Univ. Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi). 

O competiţie surpriză, ”Mystery Shopping”, a adus locul al II-lea pentru echipa I.S. Highspeed 

Curier de la Univ. din Craiova. Competenţele examinate în cadrul categoriei au fost: creativitate, nivel al 

profesionalismului, abilităţi de vânzări, antreprenoriat, relaţii cu clienţii, lucrul în echipă. 

 Data de 15 decembrie 2015 este ultima zi de implementare a proiectului SIMPRACT, conferinţa 

finală având loc în data de 14 decembrie 2015, la Hotel Athénée Palace Hilton Bucureşti. 

 

28. ”COMPERUR - Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural” 

De-asemenea, în perioada septembrie – decembrie 2015, în cadrul proiectului COMPERUR s-au 

derulat şi finalizat un număr total de 3 cursuri de iniţiere la care au participat 55 de persoane din mediul 

rural din regiunile de implementare a proiectului, dintre care 52 de persoane au fost certificate. 

În cadrul proiectului ”COMPERUR-Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural”, Direcţia 

Proiecte a organizat în data de 12 octombrie 2015 a şasea întâlnire a echipei de implementare din 

cadrul proiectului “ COMPERUR - Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural”, la sediul Direcţiei 

Proiecte. La această întâlnire au participat membri ai echipei de management şi consultanţii regionali din 

cadrul celor 4 regiuni de dezvoltare în care este implementat proiectul, respectiv Nord-Est, Centru, Sud-

Vest şi Bucureşti-Ilfov. 

În luna octombrie 2015, în cadrul proiectului COMPERUR, s-au organizat şi derulat 4 târguri de 

locuri de muncă, a doua editie a targurilor regionale de locuri de munca.   

Principalul obiectiv al acestui eveniment a fost ca beneficiarii proiectului care au absolvit cursurile 

de formare profesională puse la dispoziţie de către Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si 

Mijlocii din Romania (CNIPMMR) să poată interacţiona direct cu potenţialii angajatori. Astfel, parte din 

beneficiarii prezenţi la târgul locurilor de muncă au experimentat pentru prima dată interacţiunea cu un 

angajator şi au fost puşi în situaţia de a se prezenta şi a solicita informaţii referitoare la locurile de muncă 

oferite de companiile prezente. 

Astfel, marti, 20 octombrie 2015, la Bulevard Grand Ballroom din orasul Voluntari, a avut loc 

cea de-a doua editie a targului locurilor de munca din judeţul Ilfov.  

În cadrul targului au fost puse la dispoziţia vizitatorilor locuri de muncă din diferite domenii 

economice. Astfel, cele 20 de companii angajatoare au oferit 150 locuri de muncă. 

Pentru celelalte trei regiuni de implementare a proiectului, targurile s-au desfasurat astfel: 

• 22 octombrie 2015, Hotel Continental, Drobeta Turnu Severin; 

În cadrul targului au fost puse la dispoziţia vizitatorilor locuri de muncă din diferite domenii 

economice. Astfel, cele 23 companii angajatoare au oferit 100 locuri de munca. 
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Principalul obiectiv al acestui eveniment a fost ca beneficiarii proiectului care au absolvit cursurile 

de formare profesională puse la dispoziţie de către Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si 

Mijlocii din Romania (CNIPMMR) să poată interacţiona direct cu potenţialii angajatori. Astfel, parte din 

cei 75 de beneficiari prezenţi la târgul locurilor de muncă au experimentat pentru prima dată interacţiunea 

cu un angajator şi au fost puşi în situaţia de a se prezenta şi a solicita informaţii referitoare la locurile de 

muncă oferite de companiile prezente. 

• 23 octombrie 2015, Liceul V.M. Craiu – Sala de sport, Belcesti, judetul Iasi; 

In cadrul targului au fost puse la dispozitia vizitatorilor locuri de munca din diferite domenii 

economice. Astfel, cele 20 companii angajatoare au oferit 120 locuri de muncă.  

• 27 octombrie 2015, Hotel Plaza, Tirgu Mures. 

În cadrul targului au fost puse la dispoziţia vizitatorilor locuri de muncă din diferite domenii 

economice. Astfel, cele 33 companii angajatoare au oferit 205 posturi locuri de muncă. 

În luna octombrie 2015, în cadrul proiectului COMPERUR, s-au organizat şi derulat 4 seminarii 

de diseminare regionale: 

 6 octombrie 2015, Hotel Minerva, Iaşi, judeţul Iaşi 

 22 octombrie 2015, Hotel Flora, Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi 

 26 octombrie 2015, Hotel Tecadra, Voluntari, judeţul Ilfov 

 27 octombrie 2015, Hotel Plaza, Tîrgu Mureş, judeţul Mureş 

 Scopul seminariilor regionale de diseminare a fost de a prezenta rezultatele proiectului 

COMPERUR obtinute în urma implementării activitătilor din ultimele optsprezece luni cu focus pe fiecare 

regiune în parte, precum si deschiderea unui dialog privind actiunile viitoare privind mediul rural. La 

seminarii au participat peste 200 de persoane.  

În data de 27 noiembrie 2015, la Hotel Golden Tulip Times (Sala Panorama) din Bucuresti, a 

avut loc conferinta finala a proiectului COMPERUR-Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural.  

     Scopul conferintei finale a fost prezentarea rezultatelor proiectului COMPERUR obtinute în urma 

implementării activitătilor din ultimele douazeci de luni cu focus pe indicatorii asumati si atinsi, 

precum si deschiderea unui dialog privind actiunile viitoare privind mediul rural. 

     Proiectul COMPERUR-Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural a vizat sprijinirea sustenabilităţii 

pe termen lung a zonelor rurale din cele 4 regiuni de dezvoltare prin dezvoltarea intreprenoriatului în 

activităţi non-agricole şi prin programe integrate de formare profesională, consiliere şi plasare pe piaţa 

muncii. 

Rezultatele obtinute in perioada de implementare s-au materizat în: 

- identificarea unui număr de 1100 de persoane dintre care 939 care au fost implicate în sesiuni de 

consiliere şi orientare profesionale precum şi cursuri de formare şi reorientare profesională (manichiurist, 

instalator, confecţioner/instalator, ingrijitor batrani la domiciliu, brutar, zidar, lucrator in comert, operator 

introducere validare si prelucrare date) şi cursuri de iniţiere (competenţe antreprenoriale, informatice-TIC 

şi limbi străine); 

- 930 de persoane participante la programele de formare profesionala au fost certificate; 

- organizarea a 8 targuri de locuri de munca in perioada iulie-octombrie 2015, unde 140 din grupul 

tinta si-au gasit un loc de munca; 

- consilierea a 100 de membri ai grupului ţintă în vederea iniţierii unei afaceri în domeniul non-

agricol din care 20 au fost selectate pe baza unui concurs de idei de afaceri în vederea susţinerii 

financiare cu un premiu de 5000 lei; 

- facilitarea angajării pe piaţa muncii a 140 de persoane înscrise în grupul ţintă al proiectului 

 

29. “STEP2SUCCESS – Promovarea egalităţii de şanse a femeilor pe piaţa muncii” 
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Pe data de 4 noiembrie 2015 a avut loc a 5-a întâlnire a echipei de implementare din cadrul 

proiectului STEP2SUCCESS – Promovarea egalităţii de şanse a femeilor pe piaţa muncii. În cadrul 

întâlnirii a fost prezentată situaţia desfăşurării cursurilor pentru fiecare regiune de implementare a 

proiectului, numărul participanţilor la cursuri, numărul persoanelor certificate şi gradul de îndeplinire a 

indicatorilor asumaţi. 

În plus, au fost organizate două concursuri de planuri de afacere, rezultatele finale ale acestora 

fiind publicate pe site-ul proiectului. Au fost depuse 35 de planuri, dintre care cele mai bune 23 au fost 

selectate pentru acordarea unui premiu în valoare de 5.000 de lei net. Câştigătoarele concursului au 

înfiinţat propriile afaceri, aceasta fiind una dintre condiţiile participării la concurs. 

În luna noiembrie 2015 în cadrul proiectului STEP2SUCCESS au fost organizate 4 conferinţe 

regionale de diseminare a rezultatelor proiectului.  

Conferinţele regionale din cadrul proiectului STEP2SUCCESS în perioada vizată: 

- 23 noiembrie 2015 – conferinţa finală regională Centru, Tg. Mureş; 

- 24 noiembrie 2015 – conferinţa finală regională Nord-Est, Piatra Neamţ; 

- 26 noiembrie 2015 – conferinţa finală regională Sud, Ploieşti; 

- 26 noiembrie 2015 – conferinţa finală regională Bucureşti-Ilfov, Bucureşti. 

Pe data de 10 decembrie 2015, la Hotel Marshal Garden din Bucureşti a avut loc conferinţa 

finală a proiectului STEP2SUCCESS. În cadrul conferinţei au fost prezentate activităţile derulate în cadrul 

proiectului şi rezultatele atinse. Consultanţii regionali au prezentat activităţile şi rezultatele la nivelul 

fiecărei regiuni de implementare. 

Pe data de 11 decembrie 2015 a avut loc a 6-a întâlnire a echipei de implementare din cadrul 

proiectului STEP2SUCCESS – Promovarea egalităţii de şanse a femeilor pe piaţa muncii. În cadrul 

întâlnirii a fost prezentată situaţia îndeplinirii indicatorilor asumaţi şi au fost aduse mulţumiri tuturor 

experţilor implicaţi în proiect, care au avut o contribuţie apreciabilă în îndeplinirea indicatorilor. 

Până la data de 15 decembrie 2015, data finalizării proiectului au fost atinşi toţi indicatorii 

asumaţi în cadrul proiectului. 

 

30. ”FORŢA - Femei Ocupate, Resursă pentru o Ţară Activă” 

În perioada vizată, în cadrul proiectului FORŢA au fost finalizate activităţile aferente cursurilor 

de iniţiere – comunicare în limba engleză, cursuri oferite unui număr de 80 de persoane de gen feminin. 

În plus, a fost organizat concursul de planuri de afacere din proiect, runda 2, rezultatele finale 

ale acestuia fiind publicate pe site-ul proiectului în data de 25 noiembrie 2015 – au fost depuse alte 10 

planuri, dintre care cele mai bune 5 au fost selectate pentru acordarea unui premiu în valoare de 5.000 de 

lei net.  

Prin desfăşurarea acestui concurs au fost asigurate ultimele premise necesare pentru atingerea sau 

depăşirea tuturor indicatorilor din proiect (este vorba despre indicatorii noi, asumaţi prin actul adiţional nr. 

10 din cadrul proiectului). Proiectul s-a încheiat în data de 15 decembrie 2015. 

Evenimente din cadrul proiectului FORŢA în perioada vizată: 

- 29 octombrie 2015 – eveniment de informare şi diseminare în Mun. Bucureşti; 

- 4 noiembrie 2015 – a cincea întâlnire a echipei de implementare a proiectului; 

- 14 decembrie 2015 – conferinţa de final a proiectului FORŢA. 

 

31. ”AVATAR - Acţiuni cu Valoare Adaugată pentru Ţară prin Antreprenoriat şi Recalificare” 

În cadrul proiectului ”AVATAR - Acţiuni cu Valoare Adaugată pentru Ţară prin Antreprenoriat şi 

Recalificare”, în perioada septembrie-decembrie 2015, s-au derulat 4 cursuri de iniţiere la care au 

participat 87 de persoane din mediul rural din regiunile de implementare a proiectului, dintre care 80 de 

persoane au fost certificate. 
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În lunile octombrie-noiembrie 2015, în cadrul proiectului AVATAR, s-au organizat şi derulat 4 

burse de locuri de muncă, la care au participat 582 de persoane din mediul rural, 136 de companii 

care au oferit 500 de locuri de muncă. Bursele locurilor de muncă au fost organizate, după cum 

urmează: 

 14 octombrie 2015 – Bursa  locurilor de muncă din regiunea Nord-Est în Rediu, judeţul 

Neamt 

 22 octombrie 2015 – Bursa locurilor de muncă din regiunea Sud-Est în Constanţa, judeţul 

Constanţa 

 23 octombrie 2015 – Bursa locurilor de muncă din regiunea Sud-Muntenia în Alexandria, 

judeţul Teleorman 

 6 noiembrie 2015 – Bursa locurilor de muncă din regiunea Bucureşti-Ilfov în comuna 

Mogoşoaia, judeţul Ilfov 

 

De asemenea, în perioada octombrie-noiembrie 2015, în cadrul proiectului AVATAR, s-au 

organizat şi derulat 4 seminarii de diseminare regionale: 

 15 octombrie 2015, Rediu, judeţul Neamţ 

 22 octombrie 2015, Alexandria, judeţul Teleorman 

 26 octombrie 2015, Peştera, judeţul Constanţa  

 5 noiembrie 2015, Mogoşoaia, judeţul Ilfov 

 Scopul seminariilor regionale de diseminare a fost de a prezenta rezultatele proiectului AVATAR 

obtinute în urma implementării activitătilor din ultimele optsprezece luni cu focus pe fiecare regiune în 

parte, precum si deschiderea unui dialog privind actiunile viitoare privind mediul rural. La seminarii au 

participat 201 persoane.  

În data de 25 noiembrie 2015, la Hotel Ambasador (Sala Panoramic) din Bucuresti, a avut loc 

conferinta finala a proiectului ”AVATAR - Acţiuni cu Valoare Adaugată pentru Ţară prin Antreprenoriat 

şi Recalificare”.  

Scopul conferintei finale a fost prezentarea rezultatelor proiectului AVATAR obtinute în 

urma implementării activitătilor din ultimele douazeci de luni cu focus pe indicatorii asumati si 

atinsi, precum si deschiderea unui dialog privind actiunile viitoare privind mediul rural. 

Rezultatele obtinute in perioada de implementarea proiectului AVATAR s-au materializat în: 

- identificarea unui număr de 1040 de persoane dintre care 757 care au fost implicate în sesiuni de 

consiliere şi orientare profesionale precum şi cursuri de formare şi reorientare profesională (manichiurist, 

instalator, sudor, electrician, lucrător maşinist, confecţioner cablaje auto, lucrător în comerţ, agent pază, 

agent vânzări) şi cursuri de iniţiere (competenţe antreprenoriale, informatice-TIC); 

- 738 de persoane participante la programele de formare profesionala au fost certificate; 

- organizarea a 8 burse de locuri de munca in perioada aprilie-noiembrie 2015; 

- consilierea a 50 de membri ai grupului ţintă în vederea iniţierii unei afaceri în domeniul non-

agricol din care 20 au fost selectate pe baza unui concurs de idei de afaceri în vederea susţinerii 

financiare cu un premiu de 5000 lei; 

- facilitarea angajării pe piaţa muncii a 114 de persoane înscrise în grupul ţintă al proiectului 

 

 

32. ”PRO F.A.M.- Reintegrarea pe piaţa muncii a mamelor copiilor cu dizabilităţi din regiunile 

Bucureşti Ilfov, Centru şi Sud-Est prin dezvoltarea sistemului de competenţe şi aptitudini 

antreprenoriale si prin obţinerea de noi calificări solicitate pe piaţa muncii” 

În cadrul proiectului ProFAM, în perioada de raportare au avut loc patru evenimente în cadrul 

campaniei “Promovarea poveştilor de succes ale femeilor de afaceri” în Sfantu Gheorghe, Bucuresti, Alba 
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Iulia, Miercurea Ciuc. In cadrul celor patru evenimente au participat in total peste 120 femei, mame de 

copii cu dizabilitati care au putut afla obiectivele proiectului, rezultatele obtinute, moduri de creştere şi 

îngrijire ale copiilor cu dizabilităţi şi exemple de succes ale altor femei care s-au aflat in situatii similare. 

Cu aceste ocazii au fost emise şi 4 comunicate de presă. 

În cadrul Activităţii 5 - Furnizarea serviciilor de formare profesionala, în vederea calificării/ 

recalificării persoanelor din grupul ţintă în cadrul meseriilor de Cofetar, Manichiurist-pedichiurist, 

Patiser, respectiv Florar decorator, au fost finalizate următoarele cursuri: 

- 7 grupe Cofetar: Bucuresti, Medias, Sibiu, Cisnadie, Iernut, Buzau, Tulcea 

- 6 grupe Manichiurist-pedichiurist: 3 in Bucuresti, Sibiu, Tecuci, Tulcea 

- 5 grupe Florar-decorator în Buzău, Iernut, Sibiu si 2 grupe in Bucuresti 

În cadrul Activităţii 6 - Organizarea sesiunilor de formare destinate mamelor copiilor cu 

dizabilitati interesate de initierea şi dezvoltarea unei activitati independente/ afaceri din regiunile 

Bucuresti Ilfov, Centru si Sud Est, în perioada de raportare a fost lansat un curs de initiere in Competente 

Antreprenoriale in Bucuresti, incepand cu data de 20 noiembrie in cadrul caruia au participat si au fost 

certificate 21 de persoane. 

In perioada de raportare s-a finalizat procesul de consiliere a celor 40 de femei din grupul tinta 

interesate de initierea unei afaceri, au fost organizate trei runde de concurs in urma carora au fost selectate 

20 de planuri de afaceri castigatoare, iar pana pe 15 decembrie au fost infiintate 20 de firme.  

 

9. ”MASPRACT - Masteranzi practicieni – investiţie în viitorii manageri” 

Proiectul ”Masteranzi practicieni – investiţie în viitorii manageri – MASPRACT” s-a finalizat în 

data de 28.10.2015. Ultima activitate a proiectului a fost conferinţa finală. Evenimentul a avut loc în data 

de 23 octombrie 2015, având ca locaţie sala Robert Schuman, etaj 2, clădirea Ion N. Angelescu a 

Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Cererea de rambursare finală a proiectului a fost depusă în 

luna noiembrie 2015.  

 

10. ”PRACTOR - "Practica economică şi managerială în organizaţii romaneşti" 

Proiectul ”Practică economică şi managerială în organizaţii româneşti – PRACTOR” s-a finalizat 

în data de 30.11.2015. Cererea de rambursare finală a proiectului urmează să se depună în prima jumătate 

a lunii decembrie 2015. 

  

   

10. REALIZAREA  DE  CONFERINŢE  DE  PRESĂ  ŞI  COMUNICATE  DE  

PRESĂ 
 

  Conferinţă de presă din data de 15.10.2015 (Loc de desfăşurare sediul CNIPMMR).  

Temele abordate în cadrul conferinţei de presă au fost următoarele: 

1.  Modificarea Codului Muncii va genera concedieri şi blocarea angajărilor pe piaţa muncii 

2.  IMM-urile susţin iniţiativa Ministerului Finanţelor Publice de acordare a unor facilităţi fiscale şi solicită 

completarea acestora 

3.  Premieră la nivel naţional: Cea de-a XXIII-a ediţie a Topului Naţional al Firmelor Private din România 

– Top 2014 se va desfăşura concomitent cu Târgul Serviciilor/Produselor de Excelenţă pentru Întreprinderi 

4.  Asimilarea automatelor comerciale cu cele bancare afectează grav industria de vending şi IMM-urile 

 Prezintă: Dl. Victor Laurenţiu Marin – Preşedinte PRIV   

5.  Diverse 

 

  Comunicat de presă cu prilejul organizării conferinţei de presă din data de 15.10.2015. 
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 Comunicat de presă cu prilejul organizării evenimentului Topul Naţional al Firmelor Private din 

România –Top 2014. 

 

 Comunicat de presă cu privire la solicitarea CNIPMMR ca în viitoarea structură a Guvernului să 

existe un minister dedicat întreprinderilor mici şi mijlocii. 

 

 Comunicat de presă cu privire la solicitarea CNIPMMR ca in viitoarea structură a Ministerului 

Energiei să existe un departament dedicat întreprinderilor mici şi mijlocii condus de un secretar de stat 

provenind din mediul IMM-urilor. 

 

 Conferinţa de presă din data de 08.12.2015 (Loc de desfăşurare sediul CNIPMMR). 

Temele abordate în cadrul conferinţei de presă au fost următoarele: 

1.  Priorităţile sectorului IMM-urilor pentru noul guvern în anul 2016 

2.  Poziţia CNIPMMR privind creşterea salariului minim în anul 2016 

3. Analiza de risc la securitate, o nouă povară birocratică şi costisitoare pentru întreprinzători 

4. Rezultatele proiectului “PRO F.A.M.” 

5. Diverse 

 

 Comunicat de presă cu prilejul organizării conferinţei de presă din data de 08.12.2015 

 

 Comunicat de presă ce vizeaza propunerile CNIPMMR de îmbunătăţire a proiectului bugetului de 

stat pentru anul 2016 raportat la cadrul legal şi priorităţile naţionale. 

 

Aparitii 30 septembrie 2015 – 17 decembrie 2015  

 
Aparitii 30.09.2015-17.12.2015 

Ziar / Televiziune / Radio 

Informatii despre  

CNIPMMR 

Informatii generale  

despre IMM-uri 

Ziare     

Adevarul 2 7 

Agerpres 6 19 

Avocatnet.ro   5 

Adevarulfinanciar.ro   1 

Amos   1 

Argument Press 1 1 

Avocatnet.ro   2 

Actualitati.ro 1 1 

Arad 24.net 1 1 

Antena satelor 1 4 

B1 1 1 

Business24.ro 1 20 

Businessmagazin.ro   3 

Bursa 2 5 

Centrul de presa.ro    2 
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Curierul National 1 6 

Digi24.ro 1 1 

Economistul 2 2 

Euractiv   3 

Fiscalitate.ro 1 1 

Gandul   1 

Ideideafaceri.manager.ro 1 1 

Jurnalul.ro 1 1 

Liberinteleorman.ro 1 1 

Manager.ro 1 1 

Mediafax.ro   4 

Money.ro 1 1 

Marketwatch.ro 1 1 

Presidency.ro 1 1 

Paginadebanci.ro 2 2 

Romania Libera   7 

Startupcafe.ro 1 3 

Viata libera  1 1 

Wall Street   32 

Zf.ro   5 

Ziare.com 4 17 

Ziarenews.ro   2 

Subtotal - ziare 36 167 

Aparitii locale     

Adevarul (Arad) 1 1 

Atlas (Vrancea) 4 4 

Look Plus TV (Cluj) 4 4 

Monitorul de Vrancea 5 5 

TVR Cluj 5 5 

Subtotal - ziare locale 19 19 

Televiziuni     

Alfa Media (Constanta) 1 1 

Antena 1 (Constanta) 3 3 

Digi24 Constanta 2 2 

Dobrogea TV (Constanta) 2 2 

Litoral TV ( Constanta) 2 2 

TVR Iasi 1 1 

West TV Arad 1 1 

Focus TV (Vrancea) 5 5 

TV Atlas (Vrancea) 5 5 

Subtotal - tv 22 22 

Total general 77 208 
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11. DERULAREA  ACTIVITĂŢII SITE-ULUI WWW.CNIPMMR.RO 
 

  În intervalul 30 septembrie - 17 decembrie 2015, în cadrul site-ului www.cnipmmr.ro au fost 

postate un numar de  55 articole de interes pentru mediul de afaceri din România ce au vizat cu precădere 

IMM-urile, oportunităţi de afaceri, misiuni economice, noutăţi legislative, evenimente, statistici, 

previziuni economice şi editoriale realizate de Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu – Preşedinte CNIPMMR. 

  Aceste ştiri au generat un trafic de 15.772 de vizualizări şi 6.764 de vizitatori.  

  Dinamica vizitatorilor alături de graficul comparativi pe luni dintre vizualizări şi vizitatori sunt 

dispuse în graficele de jos. 

 

http://www.cnipmmr.ro/
http://www.cnipmmr.ro/
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Structura vizitatorilor este dispusă în tabelele de mai jos. 

 

Luna Octombrie Luna Noiembrie 
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Luna Decembrie 

 
 

 Pe lângă vizitatorii români, pagina CNIPMMR a fost accesată şi de vizitatori din alte ţări ale lumii 

(Oman, Sri Lanka, Nigeria, Quatar sau Peru). 

12. DERULAREA  ACTIVITĂŢII  PORTALULUI  DE  SOLUTII  ŞI  SERVICII  

IMMROMANIA.RO 
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În intervalul 30 septembrie - 17 decembrie 2015, în cadrul portalului IMMromania au fost postate 

un număr de 102 noutăţi de interes pentru mediul de afaceri din România, ce au vizat domeniile 

economic, juridic, social şi politic. Aceste ştiri au generat un trafic de 32.874 afişări si 17.032 vizitatori  

în perioada raportată. 

În intervalul mai sus menţionat au fost transmise cu succes 10 newslettere de informare a 

membrilor IMMromania şi au fost promovate atât în Newsletter cât şi în calendarul de evenimente un 

număr de 13 evenimente şi seminarii de interes pentru mediul de afaceri: 

 

Newslettere 

Nr. 

Crt. 

Data Nume Newsletter 

1 03.12.2015 
Tendinte in evolutia activitatii economice in perioada noiembrie 2015 - 

ianuarie 2016 

2 26.11.2015 Locuri de munca vacante mai multe in trimestrul III 2015 

3 19.11.2015 
CNIPMMR a solicitat ca in structura noului guvern sa existe un Minister 

dedicat IMM-urilor 

4 12.11.2015 Previziunile economice din toamna anului 2015 

5 05.11.2015 
Tendinte in evolutia activitatii economice in perioada octombrie - decembrie 

2015 

6 29.10.2015 Masuri fiscale pentru incurajarea investitiilor si crearea de noi locuri de munca 

7 22.10.2015 16 miliarde de euro pentru cercetare-inovare 

8 15.10.2015 
Facilitati fiscale pentru plata obligatiilor datorate de contribuabili bugetului 

general consolidat 

9 08.10.2015 359 milioane de euro pentru cooperarea transfrontaliera 

10 01.10.2015 Au inceput inscrierile la Topul National al Firmelor Private din Romania 

 

Evenimente 

11. BUSINESS FORUM PRIZREN 2015 

12. TAITRONICS 2015 

13. Conferinta BURSA "Agri-business pe profit", aflata la a III-a editie 

14. Bursa locurilor de munca AVATAR - Regiunea Sud-Est 

15. Bursa locurilor de munca AVATAR - Regiunea Sud-Muntenia 

16. Cea de-a XXIII-a Editie a Topului National al Firmelor Private din Romania - TOP 2014 

17. Actiuni cu valoare adaugata pentru dezvoltarea resurselor umane din mediul rural - Rezultatele 

proiectului AVATAR 

18. Targul National al Intreprinderilor Simulate, Editia a III-a 

19. Conferinta finala a proiectului "Garantii pentru TINEri!" in regiunea Bucuresti-Ilfov 

20. TAX & FINANCE Editia a IV-a 

21. ACCELERATE. Sales Conference 

22. Conferinta finala a proiectului COMPERUR - "Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural" 

23. Conferinta finala a proiectului STEP2SUCCESS - "Promovarea egalitatii de sanse a femeilor 

pe piata muncii" 

 

 

13. DEPLASĂRILE  EXTERNE   ÎN  PERIOADA 30 SEPTEMBRIE-17 DECEMBRIE 

http://www.immromania.ro/newsletter-20-milioane-de-lei-pentru-sprijinirea-imm-urilor-314.htm
http://www.immromania.ro/newsletter-20-milioane-de-lei-pentru-sprijinirea-imm-urilor-314.htm
http://www.immromania.ro/newsletter-se-lanseaza-programul-comert-2015--315.htm
http://www.immromania.ro/newsletter-caracteristici-ale-finantarii-imm-urilor-in-2015-si-2014-si-solutii-de-imbunatatire-316.htm
http://www.immromania.ro/newsletter-caracteristici-ale-finantarii-imm-urilor-in-2015-si-2014-si-solutii-de-imbunatatire-316.htm
http://www.immromania.ro/newsletter-programe-operationale-2014-2020-317.htm
http://www.immromania.ro/newsletter-5-milioane-de-lei-pentru-sprijinirea-imm-urilor-318.htm
http://www.immromania.ro/newsletter-5-milioane-de-lei-pentru-sprijinirea-imm-urilor-318.htm
http://www.immromania.ro/newsletter-fonduri-alocate-temporar-pentru-programe-finantate-din-fonduri-structurale-319.htm
http://www.immromania.ro/newsletter-68-dintre-romani-sustin-adoptarea-euro-320.htm
http://www.immromania.ro/newsletter-rata-anuala-a-inflatiei-a-coborat-la-1-7--321.htm
http://www.immromania.ro/newsletter-rata-anuala-a-inflatiei-a-coborat-la-1-7--321.htm
http://www.immromania.ro/newsletter-reglementari-in-domeniul-fondurilor-externe-nerambursabile-322.htm
http://www.immromania.ro/newsletter-cazierul-fiscal-va-putea-fi-solicitat-si-eliberat-in-format-electronic-323.htm
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2015 

 

Nr.Crt Denumirea actiunii Organizator 
Persoana care s-

a deplasat 
Perioada/ Locul 

Cine finanţează 

deplasarea 

1.  

Delegation for European 

Gorum for new ideas 

(EFIN) 

CES Ana Bontea 30.09.2015 CESE 

2.  Sesiune plenară CESE CESE Ana Bontea 
6-8.10.2015 

Bruxelles 
CESE 

3.  ESF- Adunare generală CE Ovidiu Nicolescu 
23.10.2015 

Bruxelles 
CE 

4.  Grup de lucru ECO/386 CESE Ana Bontea 
30.10.2015 

Bruxelles 
CESE 

5.  CCMI CESE Ana Bontea 
5.11.2015 

Bruxelles 
CESE 

6.  Vizită de lucru PE 

Membrii şi 

personalul 

CNIPMMR 

11-12.11.2015 

Bruxelles 
PE 

7.  Secţiunea SOC CESE Ana Bontea 
19.11.2015 

Bruxelles 
CESE 

8.  SME Assembly 2015 CE 

Ovidiu Nicolescu 

Dănuţ Mureşan 

Iulia Sîrbu 

18-20.11.2015 

Luxembourg 
CE 

9.  

3rd meeting of the EESC’S 

SMEs, Crafts and 

Professions Category 

CESE Ana Bontea 
23.11.2015 

Bruxelles 
CESE 

10.  Secţiunea ECO CESE Ana Bontea 
26.11.2015 

Bruxelles 
CESE 

11.  Seminar media CESE Iulia Sîrbu 
    25-27.11.2015 

Luxembourg 
CESE 

12.  
IMM-urile ca un vehicul de 

a reinventa dezvoltarea în 

Europa 

GSEVEE Ovidiu Nicolescu 
2-5.12.2015 

         Athens 
GSEVEE 

13.  Grup de lucru ECO/386 CESE Ana Bontea 
2.12.2015 

Bruxelles 
CESE 

14.  LMO-IMI  CESE Ana Bontea 
3.12.2015 

Bruxelles 
CESE 

15.  Sesiune plenară CESE CESE Ana Bontea 
9-10.12.2015 

Bruxelles 
CESE 
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16.  Secţiunea SOC CESE Ana Bontea 
14.12.2015 

Bruxelles 
CESE 

17.  Secţiunea ECO CESE Ana Bontea 
     16.12.2015 

Bruxelles  
CESE 

18.  
UEAPME-Întâlnire a 

comitetului directoral şi 

adunare generală 

UEAPME Ovidiu Nicolescu 
   15-16.12.2015 

Bruxelles 
CNIPMMR 

 

 

 

14. REUNIUNILE  ORGANISMELOR  DE  CONDUCERE  ALE  CNIPMMR 
 

CONSILIU PERMANENT 

Luni, 26 octombrie,  ora  13.30  

ORDINEA  DE  ZI 

-  Bucureşti,  sediul CNIPMMR – 

 
   Intonarea  IMNULUI  IMM-urilor 

 

28. Informare privind cele mai importante acţiuni desfăşurate în perioada 29 septembrie 2015 – 

26 octombrie 2015  

Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu şi Dna. Director executiv Victoria Guţă 

 

29. Definitivarea elementelor privind derularea evenimentului Top – 2014 din data de 27 

octombrie 2015 

Prezintă: Membrii Consiliului Permanent 

 

30. Diverse  
 

 

CONSILIU PERMANENT 

Marţi , 24 noiembrie,  ora  11.00  

ORDINEA  DE  ZI 

-  Bucureşti,  sediul CNIPMMR – 

   Intonarea  IMNULUI  IMM-urilor 

 

31. Decizii  ale  şedinţei de Colegiu Naţional din data de 29 septembrie 2015 

Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu  

 

32. INFORMARE – Acţiuni  derulate  de  conducerea  CNIPMMR şi membrii săi  în  perioada 

27 octombrie - 24 noiembrie 2015 
Prezintă: Dna. Director Executiv Victoria Guţă 

 

33. Stadiul reactualizării adeziunilor federaţiilor şi patronatelor membre ale CNIPMMR 

Prezintă: Dra. Director Dep. Juridic şi Dialog Social Ana Bontea  
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34. Program de pregătire a Convenţiei Naţionale din 2016 

Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu şi Dl. Vicepreşedinte Florin Jianu 

 

35. Propunere grafic pentru obţinerea reprezentativităţii în anul 2016 

Prezintă: Dl. Vicepreşedinte Florin Jianu 

 

36. Informare privind situaţia proiectelor noi şi stadiul celor derulate în teritoriu 

Prezintă: Membrii Consiliului Permanent 

 

37. Informare privind vizita de lucru de la Bruxelles a membrilor Colegiului Managerial şi a 

personalului CNIPMMR, din perioada 11-12 noiembrie 2015  

Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu  

 

38. Propunere Program de pregătire a şedinţei Colegiului Naţional din luna decembrie 2015   

Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu 

 

39. Sinteza actelor normative publicate în Monitorul Oficial  în ultima perioadă 

Prezintă: Dra. Director Dep. Juridic şi Dialog Social Ana Bontea 

 

40. Probleme actuale de natură patronală 

Prezintă: Membrii Colegiului Naţional 

 

41. Diverse  
 

COLEGIUL  NAŢIONAL  

Joi, 17 decembrie 2015,  ora  10.00 

ORDINEA  DE  ZI 

-  Bucureşti (Restaurant Elisabeta, Bulevardul Regina Elisabeta 45) – 

 

10 .00  –  11 .00  -  Întâlnire  comisi i  de pregăti re Convenţie  Naţională 2016  

 

Coordonator comisii: Florin Jianu 

 

Comisia Componenţă 

Pregatirea organizatorica si financiara a 

Conventiei 

Tibişor Miron, Danuţ Mureşan, Liviu Rogojinaru, 

Marian Filimon, suport administrativ din partea 

executivului CNIPMMR: Victoria Guţă 

Imbunatatirea statutului CNIPMMR Neculai Viţelaru, Augustin Feneşan, Ioan Mintaş, 

Ioan Piţurescu suport administrativ din partea 

executivului CNIPMMR: Ana Bonta 

Elaborarea noii strategii CNIPMMR Iulian Gropoşila, Florea Pîrvu, Liliana 

Agheorghicesei, Mircea Purcaru, Virgil Popescu, 

suport administrativ din partea executivului 

CNIPMMR: Victoria Guţă 

 

1 1 . 0 0  –  1 4 . 0 0  –  Ş e d i n ţ a  C o l e g i u l u i  N a ţ i o n a l  
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  Intonarea  IMNULUI  IMM-urilor 

INVITAT SPECIAL: Dl. Claudiu Vrînceanu, Secretar de Stat, Ministerul Energiei                                                    

1. Decizii  ale  şedinţei de Consiliu Permanent desfăşurat  în data de 24 Noiembrie 2015  

Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu  

2. INFORMARE – Acţiuni  derulate  de  conducerea  CNIPMMR şi membrii săi  în  perioada 30 

Septembrie – 17 Decembrie 2015  

Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu 

3. Prezentarea spre aprobare a proiectului “Planul de acţiuni ale CNIPMMR pentru 2016” 

Prezintă: Dna. Director Executiv Victoria Guţă   

4. Informare privind stadiul de pregătire a Convenţiei Naţionale - 2016 

Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu şi dl. Vicepreşedinte Florin Jianu 

5. Informare privind lucrările comisiilor de specialitate constituite pentru pregătirea Convenţei 

Naţionale - 2016. Propuneri de decizii. 

Prezintă: preşedinţii comisiilor de specialitate 

6. Propuneri privind locaţia de organizare şi data de desfăşurare a “Convenţiei Naţionale – 2016” 

din luna aprilie  

Prezintă: Membrii Colegiului National 

7. Informare cu privire la stadiul pregătirii pentru obţinerea reprezentativităţii în anul 2016 

Prezintă: Dra. Director Dep. Juridic si Dialog Social Ana Bontea   

8. Prezentarea spre aprobare a calendarului de desfăşurare a şedinţelor de Colegiu Naţional şi 

Consiliu Permanent în 2016 

Prezinta: Dna. Director Executiv Victoria Guţă   

9. a) Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al CNIPMMR pentru anul 2015 

Prezintă: Dna. Contabil Şef  Dumitriţa Grigoraş 

b) Aprobarea cotizaţiilor membrilor CNIPMMR în 2016 

10. Informare privind „TOP 2014” organizat de CNIPMMR si Oameni şi Companii în data de 27 

octombrie 2015   

Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu 

11. Propuneri privind sărbătorirea “Zilei Întreprinzătorilor din România – 2016” din luna mai  

Prezinta: Membrii Colegiului National 

12. Informare privind evenimentul “IMM-urile ca un vehicul de a reinventa dezvoltare în 

Europa” 

Prezinta Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu 

13. Informare privind calendarul propus pentru lansarea naţională şi regională a lucrării “Carta Albă 

a IMM-urilor 2015”  

Prezintă: Dl. Preşedinte prof. Ovidiu Nicolescu şi Preşedinţii de Federaţii Regionale (FRIMM) 

14. Informare privind situaţia proiectelor noi şi stadiul celor derulate în teritoriu 
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Prezintă: Membrii Colegiului Naţional 

15. Stabilirea problemei cheie a IMM-urilor pentru  luna  ianuarie 2015 

Propuneri: Membrii Colegiului Naţional 

16. Sinteza actelor normative publicate în Monitorul Oficial  în ultima perioadă.  

 Prezintă: Dra. Director Dep. Juridic si Dialog Social Ana Bontea  

17. Prezentarea propunerilor de colaborare cu revista „Economistul” în anul 2016 

Prezintă: dl. Dr.ec. Constantin Boştină, Director General revista “Economistul”.  

 

 

 

 

 

18. Diverse  
 

 

 

 

 

 

A.2. EFECTUAREA DE STUDII ŞI ANALIZE ALE MEDIULUI DE  

AFACERI 

 

ANALIZĂ PRIVIND CREŞTEREA SALARIULUI MINIM ÎN ANUL 2016 
 

 

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a realizat 

în perioada 04-07 decembrie 2015 o consultare privind creşterea salariului minim pe economie în anul 

2016, sub forma unui sondaj derulat prin intermediul portalului www.immromania.ro, la nivelul 

membrilor portalului şi ai CNIPMMR.  
 

Respondenţii acestui sondaj sunt în proporţie de 45% microîntreprinderi, 18% întreprinderi 

mici, 27% întreprinderi mijlocii şi 9%întreprinderi mari. 
 

Propuneri privind extindere a colaborării cu Groupama 

Prezintă: dna. Nicoleta Valtavec, Manager Vânzări Corporate 
 

http://www.immromania.ro/
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Referitor la numărul de salariaţi încadraţi la salariul minim pe economie (1050 lei), peste 54% 

dintre societăţile intervievate au între 1-5 salariaţi. 

 

 

 

76% dintre cei chestionaţi consideră că o creştere a salariului minim pe economie începând cu 1 

ianuarie 2016 va crea dificultăţi întreprinderii. 
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În plus, 62% din cei intervievaţi sunt de părere că o creştere a salariului minim pe economie va 

avea ca principal efect disponobilizarea unor salariaţi.  

 

 
 

De asemenea, doar 16% din repondenţi au afirmat că nu vor exista şi efecte asupra grilei de 

salarizare la nivelul întreprinderii (pentru toti salariaţii). 

 

Întrebaţi ce măsură consideră că sunt necesare a fi luate pentru mediul de afaceri pentru a se putea 

asigura creşterea salariului minim în anul 2016, aceştia au solicitat: 80% stimularea investiţiilor, 75% 

simplificarea birocraţiei, 62% scăderea fiscalităţii 48% solicitând alte măsuri.   

 



 
258 

 
 

 

 
 

A.3. ACŢIUNI ALE REPREZENTANŢILOR CNIPMMR PE PLAN 

INTERNAŢIONAL 
 

 PARTICIPAREA LA DIALOGUL SOCIAL EUROPEAN - CESE  

 

 În perioada 30 septembrie - 17 decembrie 2015, CNIPMMR, prin Ana Bontea, Director 

Departament Juridic şi Dialog Social,  a participat la dialogul social la nivel european, prin reprezentarea 

la 5 şedinţe CESE: 

 2 sedinţe ale Plenului Consiliului Economic şi Social European 

 4 sedinte ale secţiunilor CESE: 

- 2 şedinţe ale secţiunii ECO (Uniune Economică şi Monetară, Coeziune Socială);  

- 2 şedinţe ale secţiunii SOC (Angajarea de forţă de muncă, Afaceri sociale şi Cetăţenie);   

 2 sedinte ale grupului de lucru CESE pentru elaborarea avizului ECO/386, Viitorul 

agendei urbane UE. 

 

 Ordinea de zi a sedintelor CESE organizate în această perioadă la care a participat reprezentantul 

CNIPMMR este cuprinsă in Anexa nr. 2 la informare, care face parte integrantă din aceasta. 

 

 PARTICIPAREA LA ALTE ACŢIUNI  
 

    Vizita CNIPMMR la Parlamentul European Bruxelles, Belgia 
 

În perioada 11-12 noiembrie a.c. a avul loc vizita delegaţiei Consiliului Naţional al Întreprinderilor 

Private Mici şi Mijlocii din România la Parlamentul European din Bruxelles, Belgia, facilitată de către 

Europarlamentarul Dl. Frunzulică Doru. Delegaţia a fost formată din 18 membri, majoritatea 

participanţilor fiind membri ai Consiliului Permanent al CNIPMMR – vicepreşedinţi: Dl. Neculai 

Viţelaru, Dl. Marian Filimon, Dl. Cristian Ignea, Dl. Mircea Purcaru, Dl. Tibişor Miron, Dl. Radu 

Bălănean, membri CNIPMMR - Dna. Elena Coandă, Dl. Gabriel Cozma, Dl. Ştefan Davidescu, Dna. 

Gina Plantoş, Dna. Denisa Vasilescu, precum şi reprezentanţi ai CNIPMMR: Dra. Alina Truică, Dra. 
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Iulia Sîrbu, Dra. Elena Niculae, Dl. Mihnea Câmpeanu, Dna. Camelia Cristof, Dna. Dumitriţa Grigoraş. 

Întreaga echipă a fost coordonată de către dl. Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu. 

Scopurile principale ale acţiunii au fost cunoaşterea abordării problematicii IMM-urilor de către 

Parlamentul Uniunii Europene şi Comisia Uniunii Europene, precum şi înţelegerea mandatului de 

funcţionare şi acţiune ale Parlamentului Uniunii Europene.  

Membrii delegaţiei CNIPMMR au avut oportunitatea de a interacţiona cu Europarlamentari şi 

reprezentanţi ai Comisiei Europene în cadrul mesei rotunde unde s-au dezbătut principalele probleme 

cu care se confruntă IMM-urile din România şi care ar putea fi îmbunătăţite în viitor printr-o mai bună 

colaborare între reprezentanţi ai Comisiei Europene şi ai întreprinderilor româneşti.  

În cadrul întâlnirii cu Comisia Europeană au fost punctate cele 11 obiective tematice ale acesteia -  

cercetarea şi inovarea, tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, competitivitatea IMM-urilor, economia 

cu emisii reduse de carbon, combaterea schimbărilor climatice, mediul şi eficienţa resurselor, transportul 

durabil, ocuparea forţei de muncă şi mobilitatea, incluziunea socială, sistemul de educaţie, administraţia 

publică – şi POC (Programul Operaţional de Competitivitate) 2014-2020.  

De asemenea, în cadrul mesei rotunde organizate, a fost prezentat şi Programul de 

Competitivitate pentru IMM-uri 2014-2020 (COSME) de către reprezentantul COSME şi Agenţia 

Executivă pentru IMM-uri, Dl. José Blanquez Yeste. S-au avut în vedere cele 4 obiective specifice 

COSME şi anume: îmbunătăţirea accesului la finanţare, îmbunătăţirea condiţiilor-cadru pentru afaceri şi 

promovarea spiritului  

intreprenorial şi a culturii intreprenoriale.  Unul dintre principalele obiective COSME pentru România 

constă în alocarea a 53 milioane euro pentru următorii 3 ani pentru acordarea de credite pentru fermieri, 

farmacişti şi dezvoltarea afacerii prin intermediul băncii Libra Internet Bank. 

 

 

 Participarea CNIPMMR la Adunarea Generala a IMM-urilor 2015 

 În perioada 18-20 noiembrie 2015, la Luxemburg, a avut loc Adunarea Generala a IMM-urilor 

2015, eveniment organizat de Comisia Europeana si Preşedinţia Luxemburgheză a Consiliului Uniunii 

Europene, care a reprezentant si punctul central al campaniei Săptămâna europeană a IMM-urilor 2015. 

 Ediţia din anul acesta a fost una diferită de cele precedente datorită atenţiei acordate sesiunilor de 

networking, sesiunilor deschise pentru comentarii şi schimb de “bune practici” dar şi propunerilor de 

creştere şi îmbunătăţire a activităţii IMM-urilor. 

Evenimentul a debutat cu sesiunea “Intreprenoriatul feminin” la care au fost invitate Marea Ducesă de 

Luxemburg şi 4 întreprinzătoare care, sub sloganul “What is good for women is good for business”, au 

prezentat poveştile din spatele afacerilor de succes, dificultăţile întâmpinate în conducerea unei afaceri, 

puterea de a merge mai departe şi de a reusi. 

 Un punctul culminant a fost reprezentat de “Ceremonia de decernare a premiilor EEPA” unde 

câştigătorii celor şase categorii de premii şi cel al Marelui Premiu al Juriului au primit trofee în plen. 

Astfel, au fost decernate următoarele categorii de premii: Promovarea spiritului intreprenorial, Investirea în 

spiritul intreprenorial, Imbunătăţirea mediului de afaceri, Suportul acordat interaţionalizării afacerii, 

Suportul acordat dezvoltării pieţei verzi şi resurselor eficiente, Intreprenoriatul responsabil şi inclusiv. 

Câştigătorul Marelui Premiu al Juriului a fost acordat Portugaliei pentru “Intreprenoriatul responsabil”. 

 În ultima zi a evenimentului au fost desfăşurate o serie de sesiuni de masterclass ce au vizat 

creativitatea, IMM-urile la pe piaţa bursieră, twitter pentru afaceri, politici pentru IMM-uri, finanţe sau 

crowdfunding. De asemenea, un alt moment mult aşteptat de către participanţi a fost “Ideas from Europe”, 

moment ce a prezentat şi promovat cele mai inspirate idei de business din cele 28 de state membre UE. 

Astfel, au fost alese 9 idei cu potenţial de îmbunătăţire şi schimbare a lumii. Printre cele 9 idei care au intrat 
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în finală se numără şi cea a proiectului din Romania - “Hackidemia” ce vizează îmbinarea metodelor 

hardware, software, arta sau muzica în programele de învăţământ pentru copiii din şcolile gimnaziale. 

 Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania a fost reprezentat de dl. Preşedinte 

Prof.Univ.Dr. Ovidiu Nicolescu, Dl. Dănuţ Mureşan, Vicepreşedinte CNIPMMR şi dra. Iulia Sîrbu, Consilier Comunicare şi 

Structuri teritoriale CNIPMMR. 

 

 Dezvoltarea unui sistem de finanţare a IMM-urilor paralel cu sistemul bancar, o 

necesitate strategică în U.E. – concluzia “Primului Forum de la Atena pentru IMM-urile 

U.E.” 
La manifestarea de la Atena, derulată pe 3-4 decembrie 2015, la care au participat peste 140 de 

participanţi din 16 ţări, inclusiv de la Comisia şi Parlamentul U.E., Organizaţia Internaţională a Muncii 

(O.I.M.)  - au analizat aprofundat, din mai multe unghiuri de vedere situaţia finanţării IMM-urilor.  

Concluzia care s-a desprins a fost aceea că, în prezent sistemele bancare din ţările U.E. nu satisfac 

nevoile de finanţare ale IMM-urilor, în special ale microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi că nici 

nu se întrevăd îmbunătăţiri semnificative în anii următori. Ca urmare, mai mulţi participanţi au pledat 

pentru crearea în fiecare ţară şi cu sprijinul U.E., paralel cu sistemul bancar – a unui sistem – 

specializat, care să asigure finanţarea IMM-urilor. Un astfel de sistem ar include cooperativele de 

credit, programe de microgranturi, programe de microcredite, programe de finanţări pentru produse 

inovative, scheme speciale de ajutor de stat, etc. Concomitent s-a pledat şi pentru crearea în cadrul 

fiecărei ţări a unei bănci specializate pe  IMM-uri, după modelele ţărilor care au asemenea instituţii 

(Germania, Franţa ş.a.). 

 

 Comunicarea politicii europene de dezvoltare – Seminar CESE 

 
 În perioada 26-27 noiembrie, în Luxemburg, a avut loc cel de a 9-a ediţie a “Seminarului pentru 

societatea civilă şi mass-media” organizat de Comitetul Economic şi Social cu sprijinul Comisiei 

Europene şi a preşedenţiei luxemburgheze a Consiliului Uniunii Europene, ce a avut ca temă principală 

“Comunicarea politicii europene de dezvoltare”. Evenimentul a adunat peste 70 de participanţi din 

Uniuniea Europeană ca Belgia, Luxemburg, Italia, Bulgaria, Polonia. Anul acesta, seminarul a pus 

accentul pe instrumentele şi strategiile de Comunicare pe care diferiţii actori (instituţii, ONG-uri, 

jurnalişti sau fotoreporteri) le-au folosit în vederea dezvoltării nivelului comunicării.  

 Un panel a fost dedicat şi ONG-urilor şi mass-media care lucrează în acest domeniu şi a vizat tehnici 

de comnicare în vederea creşterii implicării şi obţinerii suportului şi interesului din partea publicului. 

 Principalele puncte de pe agenda celor 2 zile ale seminarului au fost: 

1. Campania “Anul European de dezvoltare – creşterea gradului de conştientizare şi implicare”. 

Este primul An European dedicat acţiunilor externe ale Uniunii şi rolului pe care îl joacă Europa în lume. 

Organizaţiile europene pentru dezvoltare au avut şansa de a demonstra angajamentul Europei faţă de 

eradicarea sărăciei la nivel global şi de a încuraja mai mulţi europeni să se implice în acţiuni de 

dezvoltare. 

2. Comuicarea de dezvoltare: rolul organizaţiilor societăţii civile şi a mediei, sesiune la care au fost 

invitaţi reprezentanţi ai mass-media, jurnalişti, fotografi şi fotoreporteri ce au subliniat importanţa 

acurateţei mesajelor care sunt transmise publicului şi a imaginilor care stau în spatele poveştilor de 

succes. 

3. Cum putem comunica eficient: obiective de dezvoltare durabilă, panel ce a prezentat campanii 

publicitare realizate de instituţiii şi ONG-uri. 

 Din partea României a participat Dra. Sîrbu Iulia, Consilier Comunicare şi Structuri teritoriale 

CNIPMMR. 
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C. ALTE ACŢIUNI ŞI EVENIMENTE SEMNIFICATIVE din perioada 30 

septembrie 2015 – 17 decembrie 2015 
 

 

 

 

 Lansarea lucrării Carta Albă a IMM-urilor în limba engleză şi italiană 
 

În data de 22 octombrie 2015,  a avut loc lansarea „Cartei Albe a IMM-urilor din România”, 

ediţia 2015 în cadrul evenimentului Forum Economic Both Worlds 2015 - “Finance & 

Manufacturing”, eveniment realizat de CONFINDUSTRIA ROMÂNIA. Evenimentul a avut loc  la 

Hotel Intercontinental, sala Rondă, Bucureşti. 

În cadrul evenimentului au participat reprezentanţi ai Confindustria România: Ambra REDAELLI 

– Administrator delegat al Rollwasch Italiana Spa, Stefano L. di TOMMASO – Analist Financiar - La 

Compagnia Finanziaria Spa, Lorenzo GIAMBRUNO – Administrator delegat al Linclalor Spa, Edoardo 

GARRONE – Preşedinte ERG Spa, Cristinel MIHĂILESCU – Director General SIAD Srl (tbc),  Mauro 

Maria ANGELINI – Preşedinte Confindustria România. Din partea CNIPMMR au participat Dl. Prof. 

Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu – preşedinte CNIPMMR, Dra. Alina Truică – Analist Economico-Financiar, 

Dl. Liviu Rogojinaru – Vicepreşedinte, Dna. Elena Tiucă – membru C.E.A., Denisa Vasilescu - 

preşedinte P.I.M.M. Braşov.  

Lansarea “White charter of SMEs from Romania, 2015” şi „Libro bianco  delle PMI  di Romania, 

2015” a debutat cu discursul d-lui profesor Ovidiu Nicolescu. Au fost prezentate rezultate obţinute ce au 

un impact major asupra activităţii întreprinderilor, principalele oportunităţi de afaceri pentru IMM-urilor 

în 2014-2015 şi priorităţile de dezvoltare a afacerilor în 2015.  

 

 

 Topul Naţional al Firmelor Private din România –Top 2014 
 

 În data de 27 octombrie 2015 a avut loc la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, cea  de-a XXIII-a 

ediţie a "Topului Naţional al Firmelor Private din România – TOP 2014", cel mai amplu eveniment 

anual dedicat mediului de afaceri din România. Pentru prima oară în acest an, evenimentul s-a desfăşurat 

concomitent cu “Târgul Serviciilor/Produselor de Excelenţă pentru Întreprinderi” la care întreprinzatorii 

au avut posibilitatea participării cu un stand de prezentare şi promovare a produselor şi/sau serviciilor lor.   

 Evenimentul a fost organizat de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din 

România (CNIPMMR), în parteneriat cu Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si 

Mediului de Afaceri şi “Oameni şi Companii” şi a asigurat recunoaşterea meritelor întreprinzătorilor şi 

promovarea celor mai performante întreprinderi. 

Printre personalităţile care au participat la festivitatea de premiere a întreprinzătorilor s-au  numărat: 

1.  Dl. Victor Ponta, Primul Ministru al României 

2.  Dl. Cosmin Marinescu, Consilier prezidenţial 

1.  Dl. Andrei Dominic Gerea, Ministrul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri  

2.  Dl. Eugen Teodorovici, Ministrul Finanţelor Publice 

3.  Dna. Rovana Plumb, Ministul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor vârstnice 

4.  Prof.univ.dr. Robert Aurelian Şova, Preşedinte CECCAR. 

 În cadrul evenimentului au fost premiate societăţile comerciale situate pe primele 3 locuri în: 

Clasamentele Generale la nivel naţional, pe categorii: microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii şi 

mari, Clasamentul Naţional pe domenii de activitate - cod CAEN (microîntreprinderi, întreprinderi 

mici, mijlocii şi mari) fiind acordate şi Premii pentru Execenţă în Afaceri. Premierea s-a făcut pe baza 

următoarelor criterii: performanţă globală, productivitate, cifră de afaceri şi profit brut. 

 Festivitatea de premiere a întreprinzătorilor în cadrul celei de-a XXIII-a ediţii a Topulului Naţional al 

Firmelor Private din România a fost finalizată cu prezentarea Rezoluţiei participanţilor, care susţin 
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necesitatea adoptării de măsuri pentru realizarea următoarelor priorităţi majore pentru mediul de 

afaceri în 2016: 

1. Adoptarea de măsuri pentru crearea unui mediu de afaceri favorabil 

2. Punerea în aplicare pe deplin a legii nr. 62/2014 de modificare a legii IMM-urilor 

3. Operaţionalizarea fondurilor speciale pentru IMM-uri, similare cu cele din U.E. 

4. Valorificarea oportunitaţilor de finanţare din programul de relansare economică a Uniunii Europene 

lansat de preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker  

5. Îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la finanţare 

6. Relansarea procesului investiţional 

7. Îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor structurale  

8. Stimularea creării de locuri de muncă în sectorul privat 

9. Reducerea fiscalităţii 

10. Reformă în domeniul controalelor 

11. Creşterea accesului IMM-urilor la achiziţiile publice 

12. Susţinerea distribuţiei şi comercializării produselor IMM-urilor 

13. Creşterea implicării autorităţilor publice centrale şi locale  

14. Profesionalizarea managementului public la nivel naţional şi local 

15. Îmbunătăţirea eficacităţii administrării actului de justiţie pentru IMM-uri 

 Partenerul principal al evenimentului a fost Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România (CECCAR). 

 Partenerul exclusiv al evenimentului pe domeniul asigurărilor a fost Groupama Asigurări S.A. 

 Partenerii evenimentului au fost: FNGCIMM, Renault Romania, Romgaz, Sodexo, Alpha Bank, 

Exim Bank, FRC, Energy Gas Provider, Rail Logistic S.R.L., SWAT FORCE INTERNATIONAL, 

Business Continuity Consulting, CYBER SMART DEFENCE SRL. 

 Sponsorii evenimentului au fost: Astra Vagoane Calatori S.A, S.C. BIOTERRA S.R.L.,ORION S.A., 

Coral Impex, Ana şi Cornel, RGIC, Danemar, Pricons Agriculture, New Design Composite. 

 Evenimentul a fost susţinut de immromania.ro şi revista Economistul. 

 Partenerii media principali au fost: Naţional TV, N24Plus şi Naţional FM. 

 Partenerii media au fost: Bursa, Businessavenue.ro, Curierul National, Calendarevenimente.ro, 

Conso.ro, eComunicate.ro, Efin, legalmagazin.ro, livepr.ro, Media alert, Risco.ro, Radio Romania 

Actualităţi, Top Business, www.administratie.ro, www.machiavelli.ro, www.comunipedia.ro, Ziare.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.administratie.ro/
http://www.machiavelli.ro/
http://www.comunipedia.ro/
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D. INFORMĂRI despre ACTIVITATEA MEMBRILOR  COLEGIULUI  

NAŢIONAL 
 

 

 Dl. Iulian Gropoşilă – Vicepresedinte (Preşedinte Patronatul Intreprinderilor 

Mici şi Mijlocii din Constanţa) 

 

PE PLAN INTERNATIONAL 

19 noiembrie - Patriciparea presedintelui PIMM Constanta, Iulian Groposila la intalnirea noilor membri 

din bordul organizatiei CEDEFOP – Centrul European pentru Dezvoltarea Formarii Profesionale, la 

Bruxelles.  

PE PLAN NATIONAL 

19 – 20 octombrie -  Participarea presedintelui PIMM Constanta, Iulian Groposila la Conferinta 

Internationala cu tema „Invatarea la locul de munca: provocari si oportunitati”, eveniment ce a avut loc la 

Bucuresti, la Centrul de Conferinţă din cadrul Institutului Cervantes.  

Conferinta a fost organizata in cadrul proiectului “Dezvoltarea programelor de tip ucenicie in formarea 

profesionala initiala in Romania (DAL-IVET), implementat de Centrul National de Dezvoltare a 

Invatamantului Profesional si Tehnic, ce are ca obiectiv consolidarea invatarii la locul de munca in 

formarea profesionala initiala prin programe de tip ucenicie. Principalele teme abordate in cadrul 

evenimentului au vizat relevanta, calitatea si guvernanta programelor de invatare la locul de munca, in 

contextul dezvoltarilor la nivel international, al transformarilor sistemului profesional si tehnic din 

Romania si al necesitatii optimizarii cooperarii cu mediul economic.  

27 octombrie - Participarea presedintelui PIMM Constanta, Iulian Groposila la Topul National al 

Firmelor Private din Romania – Top 2014, eveniment de referinta pentru mediul de afaceri, editia XXIII si 

la Targul Serviciilor/Produselor de Excelenta pentru Intreprinderi 

2 noiembrie - Participarea presedintelui PIMM Constanta, Iulian Groposila la „Topul IMM”, eveniment 

organizat de Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii Vrancea, in cadrul caruia au fost premiate cele 

mai performante firme vrancene.  

8 decembrie – Participarea reprezentantilor Patronatului IMM Constanta prin sistem videoconferinta la 

Conferinta de Presa a CNIPMMR.  

PE PLAN LOCAL 

2 octombrie - Interventie televizata a presedintelui PIMM Constanta, Iulian Groposila la emisiunea 

“Economia in alerta” de la Litoral TV. In cadrul emisiunii s-a discutat despre  evolutia taxelor si 

impozitelor in cursul anului viitor.   

23 octombrie – Participarea presedintelui Patronatului IMM Constanta, Iulian Groposila la sedinta 

Consiliului Consultativ al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Constanta.  

Printre subiectele abordate s-au numarat: stadiul realizarii Programului de Ocupare a Fortei de Munca in 

judetul Constanta, la 30 septembrie 2015, situatia somerilor din evidenta AJOFM Constanta si a ratei 

somajului in luna septembrie 2015, precum si prezentarea rezultatelor Bursei Locurilor de Munca pentru 

Absolventi.  

30 octombrie – Participarea presedintelui PIMM Constanta, Iulian Groposila la sedinta de lucru a 

Consiliului de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Constanta. Cu acest prilej, s-a discutat 

despre eficienta programelor nationale de sanatate derulate de catre Ministerul Sanatatii.  

4 noiembrie - Interventie televizata a presedintelui PIMM Constanta, Iulian Groposila la emisiunea 

„Vocile Constantei” de la Digi 24 Constanta. In cadrul emisiunii au fost dezbatute subiecte legate de 

modificarile legislative, respectiv ale Codului Fiscal si implicatiile acestora asupra mediului de afaceri.    
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10 – 11 noiembrie - Participarea reprezentantilor PIMM Constanta la work-shopul organizat de Agentia 

Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Constanta in cadrul proiectului „SOPIM – Servicii de 

ocupare pentru o piata inclusiva a muncii”, proiect finantat din fonduri europene.  

In cadrul evenimentului au fost prezentate si discutate instrumentele si metodele dezvoltate in cadrul 

proiectului. Potrivit reprezentantilor AJOFM Constanta, obiectivul principal al proiectului este de a 

imbunatati si diversifica tipurile de servicii furnizate de catre AJOFM-urile partenere, cu o atentie sporita 

acordata clientilor apartinand grupurilor vulnerabile, cu risc crescut de marginalizare pe piata muncii si de 

excluziune sociala.  

16 noiembrie – 17 noiembrie – Participarea in calitatea de speaker a presedintelui PIMM Constanta, 

Iulian Groposila la sesiunea de instruire “M-am decis să mă implic. Am ce sa spun, vreau să fiu ascultat si 

vreau sa mi se raspunda”, manifestare organizata de Academia de Advocacy Timisoara, in parteneriat cu 

PIMM Constanta. Cu acest prilej, au fost discutate si dezbatute problemele acute cu care se confrunta 

societatea romaneasca, in contextul evenimentelor petrecute in ultima perioada.  

Evenimentul a facut parte din  proiectul „Campaniile Coalitiei 52 – constientizare, monitorizare, 

consolidare, influentare” finantat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania. 

Sesiunea de instruire a fost destinata persoanelor angrenate in forme organizate ale societatii civile care au 

vrut sa-si profesionalizeze actiunile de advocacy. La eveniment au participat si reprezentanti ai PIMM 

Constanta.  

16 noiembrie – Interventii televizate a presedintelui PIMM Constanta, Iulian Groposila la emisiunile de 

stiri de la Digi 24 Constanta, Antena 1 si Litoral TV despre uneltele pe care le au la indemana 

reprezentantii societatii civile pentru responsabilizarea decidentilor politici, pentru a lucra in favoarea lor.  

16 noiembrie – Participarea presedintelui PIMM Constanta, Iulian Groposila alaturi de vicepresedintele 

Academiei de Advocacy Timisoara, Corina Dragomirescu la emisiunea „Economixt” de la Antena 1 

Constanta. Cu aceasta ocazie, au fost dezbatute subiectele prezentate in cadrul sesiunii de instruire “M-am 

decis să mă implic. Am ce sa spun, vreau să fiu ascultat si vreau sa mi se raspunda”, dar si teme legate 

transparenta autoritatilor publice locale in relatia cu cetatenii si modificarile aduse Codului Fiscal, 

respectiv majorarea taxelor pentru cei ale caror locuinte sunt folosite in scopuri comerciale.  

17 noiembrie - Interventie televizata a presedintelui PIMM Constanta, Iulian Groposila la emisiunea de 

stiri de la Dobrogea TV. Cu acest prilej, Presedintele IMM Constanta a subliniat importanta activitatilor 

de lobby in relatia cu autoritatile publice, deficientele clasei politice, dar si lacunele de comunicare dintre 

societatea civila si autoritatile publice locale. 

24 noiembrie - Interventie televizata a presedintelui PIMM Constanta, Iulian Groposila la emisiunea 

„News DesK” de la Dobrogea TV. Principala tema a emisiunii a fost invatamantul vocational din 

Romania, fiind punctate solutiile menite sa dezvolte acest tip de invatamnt.  

25 noiembrie  - Participarea presedintelui Patronatului IMM Constanta, Iulian Groposila la Comisia de 

Dialog Social organizata de  Prefectura Constanta. Dintre subiectele abordate in  cadrul sedintei de dialog 

social amintim:  

1. Monitorizarea insertiei socio-profesionale pe piata muncii a absolventilor de invatamant tehnic si 

profesional. A prezentat Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Constanta 

2. Strategia Nationala pentru Dialog Social si a Planului de masuri pentru dezvoltarea Dialogului 

Social 

3. Comunicarea unui punct de vedere referitor la masurile legale care trebuie aplicate pentru 

sprijinirea persoanelor care solicita eliberarea unor adeverinte de vechime din arhivele unor 

societati comerciale din Constanta, arhive preluate de catre SC Montero Group SRL din Galati. A 

prezentat Arhivele Nationale – Filiala Judeteana Constanta 
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26 noiembrie - Participarea presedintelui PIMM Constanta, Iulian Groposila la sedinta de lucru a 

Consiliului de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Constanta. Principala tema pe ordinea de zi 

a fost aprobarea decontarii serviciilor medicale in luna noiembrie 2015.  

9 decembrie - Interventie televizata a presedintelui PIMM Constanta, Iulian Groposila la televiziunea 

”Alfa Media” din Medgidia. Cu acest prilej, presedintele PIMM Constanta a vorbit despre priorităţile 

sectorului IMM-urilor pentru noul Guvern in anul 2016, pozitia CNIPMMR privind cresterea salariului 

minim în anul 2016, precum si despre cresterea impozitului pentru firme incepand de anul viitor.  

10 decembrie - Participarea in calitatea de speaker a presedintelui PIMM Constanta, Iulian Groposila la 

conferinta de presa „Consultarea publica sub lupa - M-am decis să mă implic”, eveniment organizat de 

PIMM Constanta in parteneriat cu Academia de Advocacy Timisoara, la sediul PIMM Constanta.  

In cadrul conferintei au fost evidentiate cu precadere, concluziile monitorizarii aplicarii L52/2003 

republicata in 2013 privind transparenta decizionala a autoritatilor publice. Prezenta cercetare este 

rezultatul monitorizării lunare, a  aplicarii L52/2003 modificată în 2013 privind transparenta decizionala 

in administratia publica din Romania, în perioada februarie – octombrie 2015, prin intermediul platformei 

online M-am decis sa ma implic! www.implicare-L52.ro, activitate a Proiectului ”Campaniile Coaliţiei 52 

– conştientizare, monitorizare,consolidare, influenţare”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009  – 2014, 

în cadrul Fondului ONG în România.  

10 decembrie - Interventie televizata a presedintelui PIMM Constanta, Iulian Groposila la emisiunea „In 

Obiectiv” de la Antena 1 Constanta. In cadrul emisiunii s-a discutat despre cat de transparente sunt 

autoritatile publice locale in relatia cu cetatenii, puncatandu-se faptul ca societatea civila este slab 

implicata in luarea deciziilor.  

11 decembrie - Participarea presedintelui Patronatului IMM Constanta, Iulian Groposila la Comisia de 

Dialog Social organizata de  Prefectura Constanta. Principala tema pe ordinea de zi a fost situatia 

conflictuala dintre salariati sio conducerea societatii Decirom (incalcarea prevederilor art. 5 alin. 2 din 

Codul Muncii – Discriminare pe criteriul apratenentei sindicale).  

30 septembrie  - 11 decembrie - Transmiterea catre membrii Patronatului IMM Constanta informatii 

legate de oportunitatile de participare la targuri si expozitii, dar si de participare la misiunile de afaceri si 

seminariile organizate pe plan local cu impact asupra intreprinzatorilor 

 

 Dl. Marian Filimon – Vicepresedinte (Preşedinte Patronatul IMM GALAŢI) 

 

 Continuarea activității de informare a membrilor Patronatului IMM Galați în ceea ce privește 

oportunitățile de finanțare, oportunitățile de afaceri precum și a acțiunii de atragere de noi membri din 

rândul IMM-urilor gălățene. Facilitarea stabilirii de legături strânse de cooperare și a unui schimb reciproc 

de informații între membrii săi.   

 Participarea reprezentanţilor Patronatului IMM Galaţi la cea de-a  XIV-a ediţie a Târgului de 

Toamnă Galaţi – producători autohtoni, organizatori autorităţile locale.  

 Participarea reprezentanţilor Patronatului IMM Galaţi la evenimentul organizat de Camera de 

Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, cu o importanță aparte, deoarece a marcat aniversarea a 25 de ani 

de activitate în peisajul economic gălăţean. 

 Participarea reprezentanţilor Patronatului IMM Galaţi la Topul Firmelor Private, ediţia a XX-a 

organizat de către Federaţia Patronală a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din judeţul Suceava. În acest an, 

manifestarea s-a desfăşurat sub egida aniversării a 21 de ani de existenţă şi activitate patronală a 

organizațiilor  IMM  sucevene.  
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 Colaborarea cu Ministerul Finanţelor Publice – D.G.F.P. Galaţi precum şi cu Inspectoratul 

Teritorial de Muncă Galaţi în asigurarea unui grad ridicat de înţelegere a  prevederilor legale cu privire la 

domeniile coordonate cu adresabilitate membrilor Patronatului IMM-urilor Galaţi. 

 Patronatul IMM Galaţi a participat cu o delegaţie la cea de-a XXIII-a ediţie a "Topului Naţional 

al Firmelor Private din România - TOP 2014", eveniment organizat de Consiliul Naţional al 

Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), în parteneriat cu Ministerul Energiei, 

Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri şi “Oameni şi Companii” şi care a asigurat 

recunoaşterea meritelor întreprinzătorilor şi promovarea celor mai performante întreprinderi.  

 Patronatul IMM Galaţi a organizat o amplă manifestare pentru premierea IMM-urilor în funcţie 

de activitatea aferentă anului 2014, precum şi acordarea de Premii speciale pentru rezultate sau contribuţii 

deosebite într-un anumit domeniu. La eveniment au participat: reprezentanţi ai Ministerul Energiei, 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, oameni de afaceri, reprezentanţi ai autorităţilor 

locale, reprezentanţi ai instituţiilor deconcertate ale statului, colaboratori, reprezentanţi ai mediului 

financiar-bancar şi nu în ultimul rând mass-media locală şi centrală.  

 Participarea reprezentanţilor Patronatului IMM Galaţi la Masa rotundă cu tema „Voluntariatul – 

de la provocare la necesitate”, organizatori Asociaţia suport Medical Activ în colaborare cu Garnizoana 

Galaţi. 

 Participarea Patronatului IMM Galaţi (partener) la Conferinţa Internaţională cu tema „Tradiţie 

şi inovaţie în Outsourcing”, organizată de unul dintre membrii de valoare ai Patronatului: SELIR S.R.L. 

(aproximativ 450 de angajaţi) – societate ce face parte din Gruppo Banca Sella. Evenimentul a marcat 

aniversarea a 20 de ani de la înfiinţarea societăţii SELIR S.R.L. Participanţi din ţară şi străinătate, 

reprezentanţi ai administraţiei publice, ai instituţiilor deconcertate, mass-media, CEO Banca Sella 

Holding, ABSL, PwC România, ANIS România, Netopia. 

 Domnul Preşedinte Marian Filimon a făcut parte din delegaţia Consiliului Naţional al 

Întreprinderilor Private, Mici şi Mijlocii din România ce a participat la vizita de lucru la Palatul 

Parlamentului, Bruxelles. 

 Participarea reprezentanţilor Patronatului IMM Galaţi la festivităţile prilejuite de aniversarea a 

125 de ani de existenţă a Bibliotecii „V.A.Urechia” Galaţi, prilej cu care domnului Preşedinte Martian 

Filimon i   s-a acordat Distincţia Aniversară în semn de profundă preţuire şi recunoaştere a meritelor în 

susţinerea, promovarea şi reprezentarea actului cultural gălăţean.  

 Participarea reprezentanţilor Patronatului IMM Galaţi la Topul Firmelor organizat de către 

Patronatul IMM-urilor Vrancea, la care au participat reprezentanţi ai administraţiei publice, ai instituţiilor 

deconcertate, mass-media şi ai societăţilor din Vrancea.  

 Participarea reprezentanţilor Patronatului IMM Galaţi la conferinţa de închidere a proiectului 

„Garanţii pentru TINEri!”, proiect pilot cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 

Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi derulat în parteneriat de către: 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, liderul de proiect, Consiliul 

Naţional al Întreprinderilor Private, Mici şi Mijlocii din România, Patronatul Tinerilor Întreprinzători din 

România şi Blocul Naţional Sindical.    

 Participarea domnului Preşedinte Marian Filimon la reuniunea de lucru cu tema ACCES LA 

RESURSE DE FINANȚARE EUROPENĂ PENTRU RELANSARE INDUSTRIALĂ, reuniune ce a 

urmărit prezentarea oportunităților de finanțare a clusterelor și sectorului privat din zona de Sud- Est, în 

special prin programe direct de la Bruxelles, puțin accesate (COSME, ERASMUS+, Planul de Investiții 

Strategice al Comisiei Europene). Evenimentul a cuprins o componentă de prezentări cu caracter profund 

practic, a urmărit anunţarea noilor finanțări actuale sau potențiale și a avut în vedere stimularea etichetării 

clusterelor existente la nivel european pentru sporirea șanselor de parteneriate și obținere de finanțări 

pentru antreprenoriat și inovare. 
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 Participarea Patronatului IMM Galaţi, în calitate de partener, la şedinţa extraordinară a Adunării 

Generale a Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă „Prut-Dunăre” Galaţi, unul dintre subiecte fiind 

stabilirea modului de elaborare/implementare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Zonei Pescăreşti Prut-

Dunăre Galaţi 2014-2020.  

 Participarea reprezentanţilor Patronatului IMM Galaţi la Conferinţa „Organic, practica 

acvaculturii în zona pescărească Prut-Dunăre”, organizator Universitatea “Dunărea de Jos”, în cadrul 

contractului POP 263/2014. 

 Participarea reprezentanţilor Patronatului IMM Galaţi la Seminarul interactiv cu tema „Codul 

fiscal aplicat începând cu 01.01.2016  - Facilități fiscale pentru mediul economic”, organizat de către 

DGRFP Galaţi. 

 Participarea domnului Preşedinte Marian Filimon la dezbaterea privind Strategia de Dezvoltare 

a Judeţului Galaţi pentru perioada 2015-2020, document strategic cu importanţă deosebită pentru 

dezvoltarea economico-socială a judeţului Galaţi.   

Participare permanentă a Patronatului IMM Galaţi la acţiunile următoarelor organisme din care 

face parte: 

-  Consiliul Consultativ al Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Galaţi; 

-   Comisia de Dialog Social din cadrul Prefecturii; 

- Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură   Galaţi; 

-  Comisia privind Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi a Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi 

inspecţie Socială;   

-  Comitetul Local de Dezvoltare al Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi; 

-  Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate. 

Lunar sau ori de câte ori a fost nevoie au fost ţinute conferinţe de presă. 

 

 

 Dl. Neculai Vitelaru  – Vicepresedinte (Preşedinte Patronatul Judetean al IMM 

Iasi)   

     

10.2015- a avut loc la Iasi, la Hotel Unirea, lansarea Cartei Albe a IMM-urilor Regiunea Nord Est  

2015. Au participat la eveniment  dl prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu, Preşedinte CNIPMMR;  dl. Narcis 

Tăbăcaru, Director OTIMMC  Iaşi; dna Gabriela Vasilache, director AJFOM Iasi; dl George Andrei 

Albulescu, inspector sef ITM Iasi; presedintii structurilor teritoriale din Regiunea Nord Est si membri ai 

patronatului. 

9.10.2015 –participarea dlui Neculai Vitelaru, presedinte PJIMM Iasi la evenimentul de lansarea  oficiala 

a  dosarului de candidatură a Iasului la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, eveniment 

care a avut loc in Aula Magna a Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Emineascu”Iasi. 

14.10.2015 - participarea dlui Neculai Vitelaru, presedinte PJIMM Iasi la evenimentul Seara Valorilor, 

care a avut loc in cadrul Sarbatorilor Iasului 2015, la Teatrul National Vasile Alecsandri Iasi. 

17.10.2015 - participarea dlui Neculai Vitelaru, presedinte PJIMM Iasi la evenimentul de inaugurare a 

Terminaului T3 al Aeroportului International Iasi. 

22.10.2015 – participarea dlui Neculai Vitelaru, presedinte PJIMM Iasi la conferinta Campioni in 

Business, eveniment ce a avut loc la Sala Magnum a Hotelului International Iasi  care premiaza campionii 

in afaceri ai regiunii Moldova. 

23.10.2015- a avut loc la Iasi sedinta Comisiei de Dialog Social a Judetului Iasi din cadrul Institutiei 

Prefectului Judetului Iasi cu urmatoarea ordine de zi: 
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1. Alianta Sindicala” Gheorghe Asachi” Iasi- “Legea cadru privind salarizarea personalului platit din 

fonduri publice”; 

2. Casa Judetean de Pensii Iasi- “Reglementari, atributii si responsabilitati privind valorificarea 

adeverintelor de grupa superioara de munca la stabilirea drepturilor de pensie”; 

3. Diverse 

Patronatul a fost reprezentat de dl Neculai Vitelaru, presedinte si de dna avocat Camelia Sava. 

In prezentare dna avocat Sava Camelia, a expus legislatia in vigoare privind valorificarea adeverintelor de 

grupa superioara de munca la stabilirea drepturilor de pensie si a precizat clar ca neluarea in considerare a 

adeverintelor depuse nu este legala decat pe baza unei hotarari judecatoresti.  

In cuvantul sau dl Neculai Vitelaru, a dat exemple concrete cu abuzurile facute de salariatii Casei  

Judetene de Pensii  Iasi sanctionate de justitie, dar care nu au avut nici un ecou pentru conducerea Casei 

Judetene de Pensii Iasi.  

23.10.2015- participarea unor reprezentanti din partea patronatului la Targul Locurilor de Munca din 

Comuna Belcesti, judetul Iasi, eveniment organizat in cadrul proiectului COMPERUR, adresandu-se 

persoanelor din mediul rural care au resedinta sau domiciliul in judetul Iasi. Au participat cca 16 agenti 

economici din Iasi pentru a recruta forta de munca. si  cca.140 persoane doritoare in gasirea unui loc de 

munca. 

27.10.2015- participarea dlui Neculai Vitelaru, presedinte PJIMM Iasi la festivitatea de decernare a 

premiilor in cadrul Topului National al Firmelor  Private din Romania-TOP 2014, eveniment de 

referinta pentru mediul de afaceri, aflat la cea de XXIII-a editie. 

29.10.2015 - a avut loc la Iasi sedinta Consiliului Consultativ al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei 

de Munca Iasi cu urmatoarea ordine de zi: 

1. rezultatele bursei locurilor de munca pentru absolventi 

2. situatia cursurilor de formare profesionala desfasurate prin centru propriu al AJOFM Iasi in anul 2015; 

3. diverse 

Patronatul a fost reprezentat de dna Monica Suchar, presedinte 

30.10.2015 – participarea dlui Neculai Vitelaru, presedinte  PJIMM Iasi la sediul Camerei de Comert si 

Industrie Iasi  la intalnirea prilejuita de vizita dlui Calin Popescu Tariceanu in judet  alaturi de mai multi 

reprezentanti  ai mediului de afaceri din Iasi, si a oficialitatilor locale. 

Discutiile purtate de cei prezenti au vizat problemele economice cu care se confrunta Iasul, siposibilitatile 

de rezolvare a acestora.  

In interventia dlui Neculai Vitelaru, a precizat ca autostrada Chisinau-Iasi-Tg. Mures nu este o obsesie sau 

o psihoza a iesenilor, ci este o necesitate si s-ar putea realiza daca politicienii ar fura mai putin. 

11.11.-12.11.2015 – participarea dlui Neculai Vitelaru  alaturi de  delegatia CNIPMMR la  Parlamentul 

European  in Bruxelles  in  vizita de informare cu privire la acordarea fondurilor  europene,  si 

participarea dlui Neculai Vitelaru si a dnei Gina Plantos la sediul reprezentantei  ADR NORD EST care 

are birou in Bruxelles unde s-au purtat discutii cu dl Bogdan Chelariu, coordanatorul centrului. 

17.11.2015 - interviu acordat de dl Neculai Vitelaru, presedinte PJIMM Iasi in cadrul emisiunii “Culoarea 

banilor” la postul regional TVR Iasi. 

Tema emisiunii a fost: cea de a XXIII-a editie a “Topului  National al Firmelor Private Mici si Mijlocii 

din Romania” organizat CNIPMMR in  data de 27 octombrie 2015 la JW Marriott Bucharest Grand 

Hotel. 

Alaturi de domnia sa, au mai raspuns invitatiei dl Neculai Apostol– presedinte director general al 

Grupului de firme KOSAROM SA; dl Narcis Tabacaru- sef oficiu OTIMMC Iasi. 

Au mai fost prezentate o parte din firmele premiate: SC Delphi Diesel Systems Romania SRL; SC Quartz 

Matrix SRL; dar si firme din judetul Suceava, Bacau, Nemt. 
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20.11.2015- a avut loc la Iasi sedinta Consiliului Consultativ al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei 

de Munca Iasi cu urmatoarea ordine de zi: 

1. Evolutia pietei muncii in judetul Iasi in perioada ianuarie-decembrie 2015; 

2. Programul POCU 2014-2020; 

3. Diverse 

Patronatul a fost reprezentat de dna Monica Suchar, presedinte. 

24.11.2015 - participarea dlui Neculai Vitelaru, presedinte PJIMM Iasi la sedinta Consiliului Permanent al 

CNIPMMR. 

24.11.2015- participarea unor reprezentanti din partea patronatului la workshopul cu tema “Finantari 

accesibile prin garantii acordate de Uniunea Europeana”, organizat de Libra Bank la  Sala Cocktail a 

Hotelului Unirea.  

27.11.2015- a avut loc la Iasi sedinta Comisiei de Dialog Social a Judetului Iasi din cadrul Institutiei 

Prefectului Judetului Iasi cu urmatoarea ordine de zi: 

1. Primaria Municipiului Iasi- Situatia protocolului incheiat intre Primaria Municipiului Iasi si Primaria 

Comunei Tutora privind groapa de gunoi si obligatiile ce decurg din acesta; 

2. Institutia Prefectului Iasi- Stadiul pregatirilor pentru sezonul rece  

3. Institutia Prefectului Iasi- Strategia Nationala pentru dialog social si Planul de masuri pentru 

dezvoltarea dialogului social; 

4. Diverse 

Patronatul a fost reprezentat de dna Monica Suchar. 

7.12.2015- a avut loc incepand cu ora 11.00, Conferinta de presa in regim VIDEO cu urmatoarea 

ordinea de zi: 

1. Priorităţile sectorului IMM-urilor pentru noul Guvern în anul 2016 

2. Poziţia CNIPMMR privind creşterea salariului minim în anul 2016 

3. Analiza de risc la securitate, o nouă povară birocratică şi costisitoare pentru întreprinzători   

4. Rezultatele proiectului “PRO F.A.M.” 

5. Diverse 

Au participat la sedinta dl Neculai Vitelaru, presedinte, dl Eugen Spaiuc, vicepresedinte, dna Livia Tica, 

secretar general si dna Camelia Sava, avocat. 

In interventia dlui Spaiuc Eugen, a facut precizari referitor la neconcordantele legislative in evaluarea 

factorilor de risc, iar dl Neculai  Vitelaru a solicitat in numele IMM-stilor din regiunea Nord Est ca 

autostrada Iasi-Tg Mures sa fie  de fapt Chisinau- Tg Mures si sa nu fie considerata de actualii guvernanti 

un moft al nostru. 

Solicitam CNIPMMR sa treaca aceasta solicitare in lista de prioritati a IMM-urilor ce va fi inainte 

Guvernului si Presendetiei. 

14.12.2015- a avut loc sedinta Consiliului Consultativ Tripartit la nivelul Inspectoratului Teritorial de 

Munca Iasi cu urmatoarea ordine de zi: 

1. raport de activitate al ITM Iasi pe primele 9 luni ale anului 2015; 

2. hotararea privind infiintarea Ministerului pentru consultare publica si dialog civic; 

3. probleme diverse 

Patronatul a fost reprezentat  de dl Neculai Vitelaru, presedinte. 

In interventia sa dl Neculai Vitelaru a apreciat pozitiv colaborarea dintre Patronatul Judetean al IMM Iasi 

si ITM Iasi si a supus atentiei participantilor situatia voluntariatului tinerilor in cadrul firmelor cu profil 

medical (nu exista reglementari in acest sens – fiind considerat munca la negru). 
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 Dl. Mircea Purcaru – Vicepresedinte (Preşedinte filiala Arad) 

 

În perioada 30.09.2015 – 17.12.2015, în cadrul CNIPMMR ARAD au avut loc următoarele activităţi : 

 Implementare proiect “VEST-NORD-VEST STARTUP- PROMOVAREA CULTURII 

ANTREPRENORIALE ŞI FINANŢAREA TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI” în parteneriat cu 

Primăria Municipiului Câmpia Turzii şi finanţat prin POSDRU/ 176/3.1/S/150868. 

 6 – 7.10.2015 - Organizarea cursului ”Responsabil cu gestionarea deşeurilor” –, în parteneriat cu 

Centrul Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile, la Arad, la care au participat persoane din cadrul 

Autorităţilor Publice Locale şi societăţilor comerciale din judeţ. 

 19.11.2015  – 05.12.2015 – Organizarea instruirii în ”Competenţe Antreprenoriale” –, în parteneriat 

cu MBC Training & Development, la Arad, la care au participat persoane dornice să se iniţieze în 

antreprenoriat. 

 24 – 26.11.2015 - Organizarea cursului ”Specialist în siguranţa Alimentară HACCP şi ISO 22000” , 

în parteneriat cu Centrul de Dezvoltare Arad, la care au participat persoane din cadrul societăţilor 

comerciale atât din judeţ cât şi din afara acestuia. 

 26.11.2015 – Ziua porţilor deschise a Centrului de sprijin pentru Iniţierea Afacerilor, Regiunea Vest, 

centru înfiinţat în cadrul proiectului “VEST-NORD-VEST STARTUP- PROMOVAREA CULTURII 

ANTREPRENORIALE ŞI FINANŢAREA TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI” în parteneriat cu 

Primăria Municipiului Câmpia Turzii şi finanţat prin POSDRU/ 176/3.1/S/150868. 

 2-3.12.2015 – Întâlnirea de deschidere a proiectului “Gamify Your Teaching - increasing vocational 

competences of entrepreneurship Teachers with the use of gamification”, la Arad,  în cadrul căreia au 

participat 14 persoane din 7 ţari precum: România, Lituania, Italia,  Polonia, Spania, Grecia, Marea 

Britanie. 

 8 – 9.12.2015 - Organizarea cursului ”Responsabil cu gestionarea deşeurilor” –, în parteneriat cu 

Centrul Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile, la Arad, la care au participat persoane din cadrul 

Autorităţilor Publice Locale şi societăţilor comerciale din judeţ. 

 9.12.2015 – Înmânarea certificatelor de absolvire cursanţilor din cadrul proiectului VEST-NORD-

VEST STARTUP- PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ŞI FINANŢAREA 

TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI”. 

Participare la evenimente locale şi regionale: 

 29-30.09.2015 – Conferinţa de închidere a proiectului ”BADGE – Business Advise and Guidance 

training for women Entreprenours”, organizată la Atena, la care au participat dna Mihaela Breaz, dra 

Oana Neamţiu, dl Marius Cojocariu şi dna Simona Haprian, angajaţi în cadrul proiectului. 

 06.11.2015 – Conferinţa de închidere a proiectului „Activ pe piaţa muncii”,la Arad, la care au 

participat dna Mihaela Breaz, dra Oana Neamţiu, dl. Budău Ciprian Cătălin şi dl Florin Coita. 

 10.11.2015 – Emisiunea “Audienta Generala” la care a participat dna Mihaela Breaz. În cadrul căreia 

a fost abordat subiectul privind necesitatea pentru economia locală de a susţine dezvoltarea IMM-urilor 

autohtone prin politici de promovare a produselor. 

 11.11.2015 – Conferinţa „ABC-ul Afacerii”,la Arad, organizat de Camera de Comerţ Arad împreuna 

cu alţi colaboratori la care au participat dra Oana Neamţiu şi dl. Budău Cătălin Ciprian. 

 08.12.2015 – Evenimentul de deschidere a biroului regional Arad a Camerei de comerţ a Ungariei, la 

care a participat dna. Mihaela Breaz. 
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 Dl. Cristian Ignea,  Vicepreşedinte , Dl. Paraschiv Ionescu, Membru CP  

(PIMM Prahova) 

 

1. Participarea in data de 15.10.2015 a mai multor membrii ai patronatului la prima editie a Premium 

People Business Cocktail Ploiesti , eveniment in cadrul unei platforme nationale de comunicare si 

oportunitati de afaceri consacrate.  

Evenimentul a fost organizat de firma „Oameni si Companii „ si a avut loc la hotel Prahova Plaza. 

2. Dl. Ionescu Paraschiv si dl. Ignea Cristian au participat lunar la sedintele Comisiei de Dialog Social de 

la Prefectura Prahova.  

3. D-na Negrea Cristiana - membru Consiliul Director al PIMM-Prahova,  a participat la sedinta 

organizata  de AJOFM Prahova . 

4. Dl. Ignea Cristian a participat  la Conferinta de presa ce a avut loc la sediul CNIPMMR. 

5. S-a transmis la CNIPMMR , certificarea numarului de salariati PIMM Prahova.  

6. Pe data de 24.11. 2015, dl. Ionescu Paraschiv a participat la Conferinta „Descopera-ti potentialul ! O 

conversatie capitala „ , eveniment organizat de Camera de Comert si Industrie Prahova in parteneriat cu 

Bursa de Valori Bucuresti. Conferinta a avut ca tema  promovarea pietei de capital in randul companiilor 

si antreprenorilor din judetul Prahova.  

7. Dl. Ionescu Paraschiv a participat la mai multe emisiuni ale posturilor locale TV, unde au fost dezbatute 

problemele curente cu care se confrunta IMM-urile. 

 

 

 Dl. Ion Roman (Membru CP, Preşedinte PIMM Vrancea) 

 

 A participat la toate întâlnirile Consiliului Permanent (C.P.) şi Consiliului Managerial 

(C.M.) ale CNIPMMR la Bucureşti. 

 A intervenit permanent pentru apararea intereselor celor peste 8500 de I.M.M. din judetul 

Vrancea în relaţia cu instituţiile statului. 

 A sustinut interesele Patronatului I.M.M. – Vrancea la CNIPMMR si GUVERN. 

 PARTICIPARI : 

*Prefectura Vrancea – 4 întâlniri + 2 propuneri de teme de discutie, privind problemele 

I.M.M.:  

- Principalele 10 probleme revendicate pentru sustinerea I.M.M. – de catre Guvernanti. 

- Sustinerea Noului Cod Fiscal agreat de CNIPMMR. 

*AJOFM Vrancea – 4 întâlniri ale C.A., plus participare la  Bursa locurilor de munca, unde au 

fost antrenate peste 100 firme I.M.M. 

*CJAS Vrancea - 4  întâlniri ale C.A., inclusiv sustinerea  intereselor „Patronatului de Ramura – 

Farmacisti”. 

*C.L.D. Inspectoratul Şcolar Vrancea - 2 întâlniri, principalele preocupari „Pregatirea 

profesionala si tehnica”, pentru piata muncii, special pentru I.M.M. in judetul Vrancea. 

 Aparitii in MASS – MEDIA :  - 4 interviuri Monitorul de Vrancea si Ziarul de Vrancea. 

                         - 5 aparitii la TV ATLAS si TV FOCUS Focsani. 

 A.R.D. Braila – Participare la intalniri privind „Proiecte Europene pentru I.M.M.”, in Reg. 2 

Sud – Est / RO. 

 Participare cu aproximativ 60 firme I.M.M. – la Festivalul Viei si Vinului – Vrancea,             

- din Oct. 2015, in colaborare cu  Federatia „Viticultorul” – Vrancea, Consiliul Judetean 
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Vrancea, Camera de Comert si Industrie Vrancea si Primaria Focsani. 

 Participare la Festivitatile prilejuite de „Ziua Contabililor Autorizati” din Romania, la 

Focsani. 

 Participare la simpozionul „Securitatea in Munca”, organizat de I.T.M. – Vrancea, la 

Focsani. 

 Participare la „Bursa de Turism” din Romania, organizata in Statiunea Sovata, cu Firme din 

„Patronatul I.M.M. de Ramura Turism”. 

 TOP I.M.M. 

 S-a participat la „TOP IMM” de la Ateneul Roman – Bucuresti, cu 6 Intreprinzatori 

si Membri ai C.D. / P.I.M.M. Vrancea, cu plata de 4200 Lei la CNIPMMR. 

 S-a organizat la Focsani „TOP IMM - Vrancea”, unde au participat 100 

Intreprinzatori, CEC BANK cu oferte pentru I.M.M. si 2 firme cu degustari de vinuri :  

 Odovitis Odobesti si Cramele Croitoru – Cirligele. 

 Au fost oferite „Diplome si Trofee” din partea PIMM Vrancea si CNIPMMR. 

 Au onorat TOPUL IMM – Vrancea : Florin Jianu si Iulian Groposila – Vicepresedinti 

CNIPMMR, reprezentanti PIMM :  

Florea Parvu / Bucuresti, Octavian Chivu / Galati, Marian Costea / Ialomita. 

 PROBLEME importante pentru CNIPMMR  : 

* Patronatul IMM – Vrancea s-a reafiliat la CNIPMMR la data de 24 Noiembrie 2015, cu 

peste 120 firme si peste 5000 salariati.  

 

 

 Dl. Florin Jianu (Vicepreşedinte, Preşedinte PTIR) 

 

 

8 Octombrie Participarea domnului Florin Jianu, Preşedinte PTIR, la întâlnirea Coaliţia pentru 

Dezvoltarea României 

15 Octombrie Participarea domnului Florin Jianu, Preşedinte PTIR, la evenimentul Business 

Challenge 

15 Octombrie  Participarea domnului Florin Jianu, Preşedinte PTIR, la Forumul pentru Inovare  

20 Octombrie Participarea domnului Florin Jianu, Preşedinte PTIR, la dezbaterile Modificarea 

Legii Tinerilor – prioritate pentru agenda partidelor politice 

27 Octombrie Participarea domnului Florin Jianu, Preşedinte PTIR, la TOP IMM, Bucureşti 

29 Octombrie Participarea domnului Florin Jianu, Preşedinte PTIR, la evenimentul Finanţări 

Europene 2014-2020, Sibiu  

5 Noiembrie Participarea doamnei Denisa Samek la Comitetul de Monitorizare a Programului 

Operaţional Regional 

6 Noiembrie Participarea domnului Florin Jianu, Preşedinte PTIR, la Târgul Naţional al 

Întreprinderilor Simulate – Ediţia a III-a, Bucureşti 

10 Noiembrie Participarea domnului Florin Jianu, Preşedinte PTIR, la conferinţa de presă de 

încheiere a proiectului Garanţii pentru TINEri, Bucureşti 

11 Noiembrie Participarea domnului Florin Jianu, Preşedinte PTIR, la o emisiune specială 

DIGI24, moderată de Tudor Muşat 

12 Noiembrie Participarea domnului Florin Jianu, Preşedinte PTIR, la TOP IMM Vrancea 

13 noiembrie Participarea domnului Florin Jianu, Preşedinte PTIR, la Gala ANAT – 25 de ani 

(Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România) 
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16 noiembrie  Participarea domnului Florin Jianu, Preşedinte PTIR, la U.S. Embassy’s 

Entrepreneurship happy hour 

18 – 19 noiembrie Participarea unei delegaţii PTIR formată din preşedinte şi vicepreşedinţi la 

European Economic and Social Forum desfăşurat la Bruxelles în cadrul 

Parlamentului European şi al Comitetului Economic şi Social European 

20 noiembrie Participarea domnului Florin Jianu, Preşedinte PTIR, la General Assembly JEUNE 

în Budapesta 

20 noiembrie Participarea domnului Florin Jianu, Preşedinte PTIR, la Global Entrepreneurship 

Week Budapesta 

25 noiembrie Participarea domnului Florin Jianu, Preşedinte PTIR, la evenimentul Implicaţiile 

noului Cod Fiscal asupra IMM-urilor 

11 decembrie Participarea domnului Florin Jianu, Preşedinte PTIR, la conferinţa de încheiere a 

proiectului BIZ-UP – Dezvoltarea mediului de afaceri prin investiţii şi formare 

antreprenorială 

12 decembrie Participarea domnului Florin Jianu, Preşedinte PTIR, la emisiunea Income din 

cadrul Antena 3 

14 decembrie Participarea domnului Florin Jianu, Preşedinte PTIR, la Gala Naţională a 

Voluntarilor 

15 – 16 decembrie Participarea domnului Florin Jianu, Preşedinte PTIR, la Administrative Council şi 

General Assembly UEAPME 
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 Dl. Augustin Feneşan  – Vicepresedinte (Preşedinte Federaţie Nord- Vest, Preşedinte APM Cluj) 

 

 

                      Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj 

Str. Avram Iancu nr. 52, Cluj-Napoca - 400083, judeţul Cluj 

tel/fax: 0264-430148, tel: 0264-595793,  

e-mail: augustin.fenesan@apm.ro , apm@apm.ro , secretar@apm.ro    

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

30 septembrie 2015 – 17 decembrie 2015 

Raportor: ec. Augustin FENEŞAN, preşedinte APM Cluj 

Nr. 

crt. 
TIPUL DE ACTIVITATE LOCUL 

 

DATA 

 

PARTICIPARE - REPREZENTARE,  

TEMATICĂ, OBSERVAŢII 

a b c d d 

REPREZENTAREA APM CLUJ ÎN CNIPMMR 

11.  Consiliul Permanent al CNIPMMR Bucureşti 
- Augustin Feneşan, preşedinte APM Cluj 

Dănuţ Mureşan, vicepreşedinte APM Cluj 

12.  Colegiul Naţional al CNIPMMR Bucureşti 
- Augustin Feneşan, preşedinte APM Cluj 

Dănuţ Mureşan, vicepreşedinte APM Cluj 

3. Colegiul de Excelenţă în Afaceri Bucureşti 
- Augustin Feneşan, preşedinte APM Cluj 

Dănuţ Mureşan, vicepreşedinte APM Cluj 

REPREZENTAREA INTERESELOR PATRONALE ÎN STRUCTURILE LOCALE DE DIALOG SOCIAL 

13.  Comisia de Dialog Social a jud. Cluj 
Prefectura 

judeţului Cluj 

09.11.2015 

11.11.2015 

Actualizarea componenţei CDS Cluj 

Solicitare de includere pe ordinea de zi a Strategiei 

mailto:augustin.fenesan@apm.ro
mailto:apm@apm.ro
mailto:secretar@apm.ro
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Naţionale pentru Dialog Social şi a Planului de 

măsuri pentru dezvoltarea Dialogului Social 

14.  
Comisia de Autorizare a furnizorilor de servicii pt. 

formarea profesională a adulţilor 
AJOFM Cluj 

 

 

În perioada de raportare s-au organizat/desfăşurat 

trei întâlniri de lucru ale comisiei de autorizare 

15.  Consiliul Consultativ al A.J.O.F.M. Cluj AJOFM Cluj - Augustin Feneşan, preşedinte APM Cluj 

16.  
Consiliul Consultativ Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorului 

Prefectura 

judeţului Cluj 

- Augustin Feneşan, preşedinte APM Cluj 

17.  Comitetul Regional de Planificare Nord-Vest 
ADR Nord-

Vest 

 Augustin Feneşan, preşedinte APM Cluj / FPIMM 

RNV 

 

18.  Consiliul Consultativ al I.T.M. Cluj ITM Cluj - Augustin Feneşan, preşedinte APM Cluj 

19.  Consiliul Consultativ al  C.J.A.S. Cluj C.J.A.S. Cluj  Augustin Feneşan, preşedinte APM Cluj 

20.  Consiliul Civic Local 
Primăria  

Cluj-Napoca 

15.10.2015 

 

19.11.2015 

Dezbatere publică pe tema gestionării deşeurilor la 

nivelul municipiului şi judeţului Cluj 

 

1. Analiza hotararilor luate de catre CL Cluj-Napoca 

in ultimele 30 de zile si pozitia CCL. Prezinta: 

secretariatul CCL; 2. Noutati legislative cu impact 

asupra administratiei locale. Prezinta: d-na Gabriella 

Pura 

3. Migratia – problema a Europei si a Romaniei. 

Prezinta: d-na Ana Ludusan, LADO Cluj ; 4. 

Raport privind stadiul aplicarii proiectului 

„Romania moderna”. Prezinta: d-ul Mircea Barna 

ACTIVITĂŢI CURENTE, ACTIVITĂŢI – EVENIMENT  

CONFERINŢE, SEMINARII, ATELIERE, INSTRUIRI, NETWORKING 

5.  Workshop: MAGIE şi MANAGEMENT. Hotel Golden  Eveniment organizat de BT Club şi Academia 
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Tulip Ana 

Dome 

13.10.2015 Succesului, sustinut de: Cristian Fertea & Stefan 

Magic Show. Teme: Schimbarea perspectivei in 

management; Solutii pentru un management 

efficient; Abordari inedite si eficiente in 

management si leadership. 

6.  
Întâlnire protocolară între o delegaţie oficială 

senegaleză şi reprezentanţii patronatului clujean. 

Sediul APM 

Cluj 

Str. Decebal 17 

A 

 

 

 

 

 

20.10.2015 

Delegaţia senegaleză, venită la invitaţia Primăriei 

municipiului Cluj-Napoca, a fost constituită din 

Talla SYLLA, primar al orasului Thies, Khadijah 

GAYE, responsabila cu relaţiile internaţionale la 

Primăria Thiès şi Deneba DIOUF, consilier local. 

Misiunea delegaţiei senegaleze a fost stabilirea de 

relaţii reciproc avantajoase între administraţiile şi 

grupurile de afaceri din cele cele două oraşe: THIES 

- SENEGAL şi CLUJ-NAPOCA. Patronatul clujean 

şi-a afirmat disponibilitatea de a susţine acest 

demers prin promovarea oportunităţilor de afaceri 

existente la nivelul celor două unităţi administrative. 

7.  Târgul de Economie Socială „Clujul Inclusiv” 
Atrium Iulius 

Moll 

 

23.10.2015 

Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare si 

Incluziune Sociala in colaborare cu Primaria si 

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. 

8.  
Curs: Metode neconvenţionale pentru creşterea 

vânzărilor 

Hotel Opera 

Plaza 

04.11.2015 Lector: Monica Ion, expert in vanzari servicii de 

valoare mare.  

9.  
Târgul Regional pentru Meşteşuguri şi Artizanat, 

Regiunea Nord-Vest, Cluj. 

Polus Center 

Cluj 

4-8.11.2015 Programul este parte integrantă a Săptămânii 

Europene a IMM-urilor 2015.  

10.  

Prezentarea Planului Integrat de Dezvoltare pentru 

Polul de Creştere Cluj-Napoca ZONA 

METROPOLITANĂ CLUJ 2015 

Primăria  

Cluj-Napoca 

 

9-13.11.2015 

Au fost analizate principalele direcţii de acţiune 

pentru implementarea PID, fiind prezentate 

proiectele elaborate pentru atingerea principalelor 

obiective stabilite prin PID. 

http://www.cristianfertea.ro/
http://www.stefaniluzionistul.com/
http://www.stefaniluzionistul.com/
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11.  

Dezbatere: Planul de şcolarizare pentru 

învăţământul professional şi ethnic pe anul şcolar 

2016-2017 

Inspectoratul 

Şcolar Judeţean 

Cluj 

12.11.2015 Întâlnire de lucru privind derularea nvăţământuuil 

profesional şi tehnic pe anul şcolar 2016-2017 

12.  Vizită de lucru pe santierul A3 A3 

19.11.2015 Reprezentanţii patronatelor din regiunea NV au 

întreprins o vizită de lucru la A3, urmată de o 

analiză şi propuneri înaintate Ministerului 

Transporturilor şi CNADNR 

13.  

Seminarul: Cum să obţineţi finanţarea directă a UE 

pentru proiecte de inovare concentrate pe sectorul 

comercial? Sfaturi practice privind modul în care 

să pregătească şi să gestioneze un proiect în Orizont 

2020, Instrumentul pentru IMM-uri. 

sediul 

INCDTIM  

Cluj-Napoca,  

str. Donáth nr. 

67-103 

 

10.12.2015 

Seminar organizat de Agentia de Dezvoltare 

Regionala Nord-Vest, in calitate de partener 

Enterprise Europe Network, impreuna cu Ateknea 

Solutions Hungary Kft., in colaborare cu Institutul 

National de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Tehnologii Izotopice si Moleculare – INCDTIM, 

punct regional de contact HORIZON 2020. 

14.  

Conferinţa Regională Finală a Programului 

Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii 

Economice” Transilvania de Nord 

City Plaza Hotel 

Cluj Napoca 

 

17.12.2015 

Organizator: ADR NORD-VEST Principalele 

subiecte: impactul POS CCE asupra întreprinderilor 

din Regiunea Nord-Vest; viitoarele oportunităţi de 

finanţare pentru beneficiarii privaţi. 

În perioada de raportare Centrul Zonal de Formare Profesională a Adulţilor, departament al Asociaţiei Patronilor şi Meseriaşilor Cluj, a organizat / 

derulat / finalizat 

 cursuri de formare profesională în meseriile/ocupaţiile de COFETAR-PATISER, BUCĂTAR, AGENT DE SECURITATE, 

FRIGOTEHNIST, CAMERISTĂ, CONFECŢIONER ASAMBLOR ARTICOLE TEXTILE, ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA 

DOMICILIU, LUCRĂTOR ÎN CONFECŢII PIELE ŞI ÎNLOCUITORI. 

 cursuri de iniţiere/perfecţionare/specializare în competenţe antreprenoriale/manageriale în cadrul proiectelor derulate în parteneriat. 

PROIECTE ÎN DERULARE 
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(în calitate de partener) 

Proiecte POSDRU: 

CORE - Corelarea forţei de muncă cu cerinţele pieţei în Regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest –proiect derulat în parteneriat cu Europroject 

Slatina şi Primaria Slatina- detalii pe site-ul aplicantului principal http://www.europroject.org.ro/  

ŞCOALA PENTRU FEMEI –proiect derulat în parteneriat cu Patronatul judetean al femeilor Suceava,PTIR Suceava,CLIMM Miercurea Ciuc şi 

Luxtexpert Suceava în Regiunile N-V şi N-E-detalii pe site-ul proiectului http://scoalapentrufemei.ro/  

NEVOIA INVAŢĂ PE OM. ŞOMERUL DE ASTĂZI, ANGAJATUL DE MAINE - proiect derulat în parteneriat cu CCI Alba,CEI Smart Se 

deruleaza pe perioada martie-decembrie 2015. 

Proiecte Leonardo da Vinci: 

PEST - Partnership for Excange of experience in Student on-th-job Training – detalii pe site-ul proiectului http://student-on-the-job.eu/. 

ACTIVITĂŢI EDITORIALE / DE PROMOVARE A INTERESELOR PATRONATULUI 

În perioada raportată a continuat editarea şi distribuirea online a informaţiilor de interes pentru comunitatea de afaceri folosindu-se: 

 Anunţurile/comunicatele de presă/ articolele postate pe situl www.apm.ro şi pe siturile aferente proiectelor; 

 Fluxurile informaţionale distribuite cu ajutorul buletinelor informative TRIBUNA AFACERILOR/TRIBUNA EXPRESS; 

 Postările pe conturile/paginile dedicate pe Facebook, SlideShare, Issuu, Twitter, LinkedIn etc.; 

Preşedintele APM Cluj, dl. Augustin Feneşan a avut în această perioadă intervenţii / interviuri la emisiunea BUSINESS EXPRESS moderată de Radu 

Belcean şi transmisă de luni până vineri de LOOK PLUS TV şi la TVR Cluj Regional. 

Mulţumim Departamentului Filiale/PR pentru sprijinul acordat permanent în retransmiterea informaţiilor de interes patronal în reţeaua naţională a 

CNIPMMR şi postarea pe portalul CNIPMMR a evenimentelor marcante din activitatea APM Cluj. 

 

 

 

*informări primite până pe data de 15.12.2015, ora 17.00 

http://www.europroject.org.ro/
http://scoalapentrufemei.ro/
http://student-on-the-job.eu/
http://www.apm.ro/
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E. ANEXE  
 

ANEXA  NR.  1  -  COMISIILE   DE   DIALOG   SOCIAL   ŞI   ALTE  STRUCTURI   DE   

DIALOG SOCIAL 30 SEPTEMBRIE 2015-17 DECEMBRIE 2015 

 

ACTIVITĂŢI LA CARE AU PARTICIPAT  MEMBRII BIROULUI PERMANENT, 

REPREZENTANŢI NOMINALIZAŢI ÎN PERIOADA  30 SEPTEMBRIE-17 DECEMBRIE 2015 

 
I. Întâlniri ale conducerii CNIPMMR cu reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale 

Întâlnire cu secretarul de stat pentru IMM-uri, dl.Claudiu Vrânceanu, Ministerul Economiei. 

Data: 2.12.2015 

Participant: Ovidiu Nicolescu 

 

II.Întâlniri ale membrilor organismelor de conducere ale CNIPMMR in perioada  

 

În cadrul CES  

3.Plen CES   

Data: plen în fiecare săptămână. 

Participanţi: Dl. Ioan Piţurescu, Dl. Liviu Rogojinaru. 

 

În cadrul Comisiilor de Dialog Social  

13. Ministerul Transporturilor  - şedinţa extraordinară a plenului Comisiei de Dialog Social – avand ca 

ordine de zi dezbaterea proiectelor de acte normative cu caracter economico/social  initiate de ministerul 

transporturilor.  

Data: 8.10.2015, 26.10.2015, 5.11.2015, 13.11.2015, 4.12.2015. 

Participant: Dl. Adrian Caşcaval 

14. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – şedinţa comisiei de dialog social având ca ordine de 

zi dezbaterea actelor normative initiate de minister. 

Data: 29.10.2015 

Participant: dl.Mihai Vişan, Otilia Manta, Vasile Priceputu 

15. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - şedinţa comisiei de 

dialog social avand ca ordine de zi dezbaterea proiectelor de acte normative cu caracter economico/social  

initiate de minister. 

Data: 2.10.2015, 4.12.2015.  

Participant: dl. Ion Piţurescu 

16. Ministerul Finanţelor Publice - şedinţa comisiei de dialog social avand ca ordine de zi dezbaterea 

proiectelor de acte normative cu caracter economico/social  initiate de minister. 

Data: 5.10.2015  

Participant: dl. Florea Pirvu 

17. Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri - şedinţa comisiei 

de dialog social avand ca ordine de zi dezbaterea proiectelor de acte normative cu caracter 

economico/social  initiate de minister. 

Data: 16.10.2015, 3.11.2015  

Participant: dl. Neculai Viţelaru 

18. Ministerul Administratiei şi Internelor şedinţa comisiei de dialog social avand pe ordinea de zi 

proiectul Ordinului viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, privind 

stabilirea şi delegarea competenţelor de gestiune a resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne. 



 
280 

Data: 12.11.2015, 3.12.2015  

Participant: dl. Florea Pîrvu, dl. Liviu Rogojinaru 

 

19. Ministerul sănătăţii - şedinţa comisiei de dialog social avand ca ordine de zi dezbaterea proiectelor 

de acte normative cu caracter economico/social  initiate de minister. 

Data: 29.10.2015  

Participant: dl. Radu Bălănean 

8.Ministerul Culturii - şedinţa comisiei de dialog social avand ca ordine de zi dezbaterea proiectelor de 

acte normative cu caracter economico/social  initiate de minister. 

Data: 10.12.2015  

Participant: dl. Neculai Vitelaru 

 

Alte comisii şi activităţi  

1.Intalnire cu d-na Robmer-Kohler Vicepresedinte UEAPME, vicepresedinte a    Camerei Economice 

a Austriei  

Data: 10.11.2015 

Participanţi: Ovidiu Nicolescu, preşedinte, Florin Jianu şi Liviu Rogojinaru, vicepreşedinţi 

2.Intâlnire de lucru cu reprezentanţi ai Direcţiei  Generale de Afaceri Economice şi Financiare (DG 

ECFIN) şi ai Direcţiei Generale Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune (DG EMPL) 

din cadrul Comisiei Europene. 

Data: 23.11.2015 

Participanţi: Ovidiu Nicolescu, preşedinte şi Florin Jianu, vicepreşedinte 

3.Intalnirea Coalitiei pentru dezvoltarea Romaniei  

Data: 15.12.2015 

Participant: Liviu Rogojinaru, vicepresedinte 

4. Intâlnire de co-preşedinţilor ACPR 

Data: 24.11.2015 

Participanţi: Ovidiu Nicolescu, preşedinte 

 

ACTIVITĂŢI LA CARE AU PARTICIPAT  MEMBRII PERSONALULUI EXECUTIV ÎN 

PERIOADA 30.12.2015-17.12.2015 

 

I. În cadrul CES  

  

4.Şedinta Plenului CES   

Data: plen în fiecare săptămână 

Participant: Victoria Guţă, director executiv. 

 

II. Alte comisii şi activităţi 

1. Seminarul pe tema salariului minim pe economie organizat de Reprezentanţa Comisiei Europene în 

România şi Direcţia Generală pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune. 

Data: 23.11.2015 

Participant: Elena Niculae, consilier juridic 

2. Evenimentul de închidere a Programului de asistenţă financiară pentru România 2013-2015 la 

sediul Reprezentanţei Comisiei Europene.  

Data: 25.11.2015 

Participant: Alina Truica, analist economico-financiar 



 
281 

3.Dezbaterea publică organizată de Ministrul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic,Violeta 

Alexandru, privind structura şi priorităţile proiectului de buget pentru 2016                                                      

Data: 9.12.2015 

Participant: Victoria Guţă, director executiv 

4.Reuniunea Consiliului de Export 

Data: 10.12.2015 

Participant: Victoria Guţă, director executiv 

5.Conferinţa „Reforma în achiziţiile publice” 

Data: 10.12.2015 

Participant: Elena Niculae, consilier juridic si Alina Truica, analist economico-financiar 

 

ANEXA  NR.  2 – PARTICIPAREA LA DIALOGUL SOCIAL EUROPEAN ÎN PERIOADA 30 

SEPTEMBRIE 2015-17 DECEMBRIE 2015 

 

IV. PLENUL CONSILIULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN 

 

1. SESIUNE CONSTITUTIVĂ: 6-8.10.2015 

 

Ordinea de zi şi principalele aspecte discutate sunt următoarele: 

 

Verificarea cvorumului 

Adoptarea proiectului de ordine de zi 

 

Constituirea secţiunilor specializate [articolele 14 alineatul (2) şi 15 din RP] 

 

Alegerea membrilor birourilor secţiunilor specializate (alţii decât preşedinţii) [articolul 16 

alineatul (2) din RP] 

 

Constituirea Observatoarelor (articolul 21 din RP) 

 

Constituirea comisiilor consultative (CCMI) (articolul 24 din RP)  

 

Constituirea delegaţiilor şi a comitetelor consultative mixte 

 

Alegerea chestorilor  

 

Intervenţii ale personalităţilor invitate şi ale preşedinţilor de grup 

 

Comunicările vicepreşedinţilor şi preşedintelui nou-ales 

 

ELABORAREA AVIZELOR COMITETULUI ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ („CATEGORIA C”) 

 

REX/456- Produsele originare din anumite state din grupul statelor ACP (categoria C) 

Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind aplicarea regimurilor 

aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona 

Caraibelor şi Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea 

Acordurilor de parteneriat economic (reformare) 

 

ELABORAREA AVIZELOR COMITETULUI ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA 

CU DEZBATERE 
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ECO/382-Strategia UE pentru regiunea alpină (comunicare) Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor 

privind o strategie a Uniunii Europene pentru regiunea alpină  

Raportor general: dl Stefano PALMIERI (Gr. II-IT)  
 

ECO/387 

Modificarea Regulamentului privind fondurile structurale – măsuri specifice referitoare la 

Grecia 

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor 

dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 

Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru 

pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european 

pentru pescuit şi afaceri maritime în ceea ce priveşte adoptarea unor măsuri specifice referitoare la 

Grecia Raportor: dl Carmelo CEDRONE (GR. II-IT) 
 

NAT/650 

Educaţia şi formarea profesională continuă (CVET) în zonele rurale (aviz din proprie iniţiativă) 

EESC-2014-06815-AS-TRA 

Raportor general: dl Brendan BURNS (GR. I-UK) 

Coraportor: dl Pavel TRANTINA (GR. III-CZ) 
 

REX/440 

Energia - factor de dezvoltare şi de aprofundare a procesului de aderare în Balcanii de Vest 

(aviz din proprie iniţiativă) 
EESC-2015-02407-AS-TRA 

Raportor general: dl Pierre Jean COULON (Gr. II-FR) 
 

REX/442 

Rolul Instrumentului european pentru democraţie şi drepturile omului (IEDDO) în tranziţia 

democratică - Tunisia ca studiu de caz (raport de informare) 

EESC-2015-00659-RI-TRA 

Raportor general: dna Madi SHARMA (GR. I-UK) 
 

REX/448 

Situaţia femeilor în regiunea euro-mediteraneeană (raport de informare) 

EESC-2015-03860-RI-TRA 
Raportor general: dl Carlos Manuel TRINDADE (GR. II - PT) 

 

Diverse 

2. SESIUNE PLENARĂ: 09-10.12.2015 

Ordinea de zi şi principalele aspecte discutate sunt următoarele: 

54.  Verificarea cvorumului 

55.  Adoptarea proiectului de ordine de zi 

56.  Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 511-a sesiuni plenare, desfăşurată la 6, 7 şi 8 

octombrie 2015 (EESC-2015-04158-00-02-PV-TRA) 

57.  Comunicarea preşedintelui 

58.  Rezoluţia Comitetului Economic şi Social European privind refugiaţii  

  

59.  ELABORAREA AVIZELOR COMITETULUI ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA 

FĂRĂ DEZBATERE 
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 CCMI/140 
Nanotehnologia pentru o industrie chimică competitivă (aviz din proprie iniţiativă) 

EESC-2015-03991-AS-TRA  

Raportor: dl Egbert BIERMANN (GR. II-DE)  

Coraportor: dl Tautvydas MISIŪNAS (Cat. 1-LT) 

  

 INT/771 
Raport privind politica în domeniul concurenţei pentru anul 2014 

Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 

Comitetul Regiunilor – Raport privind politica în domeniul concurenţei pentru anul 2014 

COM(2015) 247 final  

EESC-2015-03837-AS-TRA 

Raportor: dna Reine-Claude MADER (GR. III-FR) 

  

 NAT/675 
Revizuirea schemei UE de comercializare a cotelor de emisii  

Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE 

în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon şi a sporirii investiţiilor în acest domeniu 

COM(2015) 337 final -2015/0148 COD  

EESC-2015-04053-AS-TRA  

Raportor: dl Antonello PEZZINI (GR. I-IT) 

  

 SOC/524 
Implicarea universităţilor în modelarea Europei (aviz din proprie iniţiativă)  

EESC-2015-02595-AS-TRA  

Raportor: dl Joost VAN IERSEL (GR.I-NL) 

  

 ELABORAREA AVIZELOR COMITETULUI ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA 

CU DEZBATERE 

  

60.  CCMI/139 
Rolul inginerilor în reindustrializarea Europei (aviz din proprie iniţiativă) 

EESC-2015-01068-AS-TRA 

Raportor: dl Antonello PEZZINI (GR. I-IT) Coraportor: dl Zbigniew KOTOWSKI (Cat. 3–PL) 

  

61.  TEN/574 

Strategia privind piaţa unică digitală (comunicare)  

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 

Comitetul Regiunilor – O strategie privind piaţa unică digitală pentru Europa 

COM(2015) 192 final EESC-2015-03604-AS-TRA  

Raportor: dl Raymond HENCKS (GR. II-LU) Coraportor: dl Thomas McDONOGH (GR. I-IE) 

  

62.  NAT/672 
Simplificarea PAC (aviz exploratoriu) 

EESC-2015-04293-AS-TRA  Raportor: dl Seamus BOLAND (GR. III-IE) 

  

63.  Bilanţul Preşedinţiei luxemburgheze a Consiliului UE, cu participarea dlui Nicolas 

SCHMIT, ministrul muncii, ocupării forţei de muncă şi economiei sociale şi solidare din 

Luxemburg: 

 Cuvânt de deschidere al dlui Georges DASSIS, preşedintele Comitetului Economic şi 

Social European  

 Intervenţiadlui Nicolas SCHMIT  

 Dezbatere generală – Intervenţiile preşedinţilor de grup/membrilor în numele grupurilor  

 Răspunsuldlui SCHMIT  

Concluzii formulate de dl DASSIS  
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64.  ECO/383 

Plan de acţiune privind impozitarea mai echitabilă a întreprinderilor (comunicare) 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Un sistem de impozitare a 

întreprinderilor echitabil şi eficient în Uniunea Europeană: 5 domenii-cheie 

COM(2015) 302 final. 

EESC-2015-02961-AS-TRA  

Raportor: dl Petru Sorin DANDEA (GR. II-RO) Coraportor: dl Paulo BARROS VALE (GR. I-PT) 

  

65.  Prezentare a programului de lucru pentru 2016 al Comisiei Europene, precum şi dezbateri 

referitoare la agenda europeană privind migraţia, cu participarea dlui Frans 

TIMMERMANS, prim-vicepreşedinte al Comisiei Europene: 

 Cuvânt de deschidere al dlui Georges DASSIS, preşedintele Comitetului Economic şi 

Social European  

 Intervenţia dlui Frans TIMMERMANS 

Przentarea avizelor SOC/525, SOC/526, REX/452 şi REX/457 de către dl Stefano 

MALLIA, dlCristian PÎRVULESCU, dna Brenda KING şi, respectiv, dl José Antonio 

MORENO DIAZ  

Dezbatere generală – Intervenţiile preşedinţilor de grup/membrilor în numele grupurilor  

 Răspunsul dlui TIMMERMANS 

Concluzii formulate de dl DASSIS  

  
66.  SOC/525 

O agendă europeană privind migraţia (comunicare) 

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 

European şi Comitetul Regiunilor – O agendă europeană privind migraţia 

COM(2015) 240 final EESC-2015-04319-AS-TRA  

Raportor: dl Stefano MALLIA (Gr. I-MT) Coraportor: dl Cristian PÎRVULESCU (Gr. III-RO) 

  

67.  SOC/526 
Mecanismul permanent de transfer în caz de criză în contextul sistemului Dublin 

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui 

mecanism de transfer în caz de criză şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi 

mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de 

protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei 

ţări terţe sau de către un apatrid Raportor: dl Cristian PÎRVULESCU (Gr. III-RO) 

  

68.  REX/452 
Planul de acţiune al UE împotriva introducerii ilegale de migranţi (2015-2020) (comunicare) 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 

European şi Comitetul Regiunilor – Planul de acţiune al UE împotriva introducerii ilegale de 

migranţi (2015-2020) Raportor: dna Brenda KING (GR. I-UK) 
  

69.  REX/457 
Lista comună a ţărilor de origine sigure 

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de constituire a unei liste 

comune la nivelul UE a ţărilor de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind procedurile comune de acordare şi retragere a protecţiei 

internaţionale, precum şi de modificare a Directivei 2013/32/UE COM(2015) 452 final – 

2015/0211 COD Raportor: dl José Antonio MORENO DIAZ (GR. II-ES) 

 

17. Decernarea Premiului societăţii civile 

  

18 Diverse 

 a) Modificări în componenţa organelor CESE 
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V. SECŢIUNILE CONSILIULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN 

 

A. Secţiunea ECO (Uniune Economică şi Monetară, Coeziune Socială) 

 

1. Secţiunea ECO –  26.11.2015 având ca ordine de zi: 

 

Adoptarea proiectului de ordine de zi 

 

Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 151-a şedinţe, care a avut loc la 9 septembrie 2015, şi a anexei 

sale (EESC-2015-04996-00-00-PV-TRA şi EESC-2015-04996-00-00-ANN-REF) 

 

ECO/383 – Avizul privind Planul de acţiune privind impozitarea mai echitabilă a întreprinderilor 

Sesizare 

COM(2015) 302 final 

EESC-2015- 02961-00-00-PA-TRA 

Raportor: dl Petru Sorin Dandea 

 

Prezentarea activităţii Secţiunii ECO în domeniul finalizării UEM, pentru noii membri - context, 

activităţi actuale şi posibile evoluţii viitoare. Scurte prezentări realizate de: 

 dl Joost van Iersel, preşedintele Secţiunii ECO 

 dl Carmelo Cedrone, vicepreşedinte al Secţiunii ECO şi raportor privind finalizarea UEM 

 dl David Croughan, vicepreşedinte al Secţiunii ECO şi raportor privind 

guvernanţa economică 

 dl Michael Smyth, vicepreşedinte al CESE şi raportor privind Planul de investiţii pentru 

Europa şi finanţarea economiei  

Organizarea lucrărilor secţiunii 

 

Diverse 

 

2. Secţiunea ECO –  16.12.2015 având ca ordine de zi: 

 

Adoptarea proiectului de ordine de zi 

 

Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 152-a şedinţe, care a avut loc la 26 noiembrie 2015 (EESC-

2015-06299-00-00-PV-TRA) 

 

Dezbatere tematică privind Un cadru european pentru o securitizare de înaltă calitate: cum să 

mobilizăm mai multe fonduri în favoarea economiei 

 dl Almoro Rubin de Cervin, şef de unitate, DG FISMA 

 dl Daniel Mareels, raportor pentru avizul pe tema „Un cadru juridic pentru securitizare”, 

Comitetul Economic şi Social European 

 dna Katarzyna Hanula-Bobitt, cadru de conducere responsabil cu afacerile publice, Finance 

Watch 

 dl Richard Hopkin, director executiv, şeful departamentului „Venituri fixe”, Asociaţia pentru 

pieţele financiare din Europa (AFME) 

 dl Georg J. Huber, şeful biroului din Bruxelles al Deutscher Sparkassen- und Giroverband  

 

ECO/385 - Avizul pe tema „Un cadru juridic pentru securitizare” 
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Sesizare 

COM(2015) 472 final 

COM(2015) 473 final 

EESC-2015-04971-00-00-PA-TRA 

Raportor: dl Daniel MAREELS 

 

Provocări şi priorităţi pentru zona euro în 2016- dezbatere de orientare cu dl José Leandro (de 

confirmat), director al direcţiei „Politici, strategie şi coordonare”, DG ECFIN, Comisia Europeană, în 

sprijinul lucrărilor cu privire la avizul ECO/397 privind politica economică din zona euro (2016) 

 

Organizarea lucrărilor secţiunii 

 

Diverse 

 

B. Secţiunea SOC (Angajarea de forţă de muncă, Afaceri sociale şi Cetăţenie) 

 

1. Secţiunea SOC –  19.11.2015 având ca ordine de zi: 

Adoptarea proiectului de ordine de zi 

 

Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 158-a şedinţe, care a avut loc la 1 septembrie 2015 

(EESC-2015-03839-00-00-PV-TRA) 

 

Comunicarea preşedintelui secţiunii 

 

Priorităţile secţiunii pentru perioada 2015-2018 

 

SOC/525 

Avizul pe tema „O agenda europeană privind migraţia” 

COM(2015) 240 final  

Raportor: dl Stefano MALLIA 

Coraportor: dl Cristian PÎRVULESCU  

(EESC-2015-04319-00-00-PA-TRA) 

 

Urmat de prezentările: 

REX/452: Avizul pe tema „Planul de acţiune al UE împotriva introducerii ilegale de migranţi 

(2015-2020)”, COM(2015) 285 final, Raportor: dna Brenda KING, şi 

REX/457: Avizul privind constituirea unei liste comune la nivelul UE a ţărilor de origine sigure, 

COM(2015) 452 final, Raportor: dl José Antonio MORENO DIAZ 

 

SOC/526 

Avizul pe tema „Agenda europeană privind migraţia: Al doilea pachet de punere în aplicare – 

Un mecanism permanent de transfer în caz de criză în cadrul sistemului Dublin” 

COM(2015) 540 final  

Raportor: dl Cristian PÎRVULESCU (EESC-2015-5408-00-00-PA-TRA) 

 

SOC/524 

Avizul pe tema „Implicarea universităţilor în modelarea Europei” 

Aviz din proprie iniţiativă 

Raportor: dl Joost VAN IERSEL 

(EESC-2015-02595-00-00-PA-TRA) 

 

Punerea în aplicare a pachetului de măsuri al UE privind drepturile victimelor  

Cu participarea dlui Lev ALTAN, director al Victim Support Europe, şi a 

dnei Maggie HUGHES, mama unei victime (de confirmat) 
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Organizarea lucrărilor secţiunii 

 

Diverse 

 

Conferinţa pe tema „Organizarea muncii şi învăţarea la locul de muncă: crearea unui mediu care prezintă 

avantaje pentru toate părţile implicate” organizată în colaborare cu Eurofound şi Cedefop 

 

2. Secţiunea SOC –  14.12.2015 având ca ordine de zi: 

 

Adoptarea proiectului de ordine de zi 

 

Aprobarea procesului-verbal al celei de-a 159-a şedinţe, care a avut loc la 19 noiembrie 2015 

(EESC-2015-05847-00-00-PV-TRA) 

 

Politicile Comisiei privind tineretul, educaţia şi formarea, cu participarea dnei Martine Reicherts, 

director general, DG Educaţie şi cultură (DG EAC), urmată de o dezbatere 

 

Raportul comun privind educaţia şi formarea 2020: prezentări din partea 

dnei Sophia Eriksson Waterschoot, DG EAC, şeful unităţii „Europa 2020, planul de investiţii, educaţia şi 

formarea profesională 2020”, şi a dlui David López, preşedintele Platformei pentru învăţare pe tot 

parcursul vieţii (EUCIS-LLL), urmată de o dezbatere 

 

Raportul UE privind tineretul 2015: prezentări din partea dlui Harald Hartung, DG EAC, şeful unităţii 

„Politică şi programe pentru tineret”, şi a dnei Tinkara Oblak, membru al comitetului de conducere al 

Forumului European al Tineretului, urmate de o dezbatere. 

 

Prezentarea filmului documentar „El desorden de los sentidos”, cu participarea protagoniştilor filmului 

(seara: proiecţia întregului film documentar şi dezbatere privind handicapul) 

 

Diverse 
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