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REZOLUŢIA 

CELEI DE A XIX-A EDIŢII A TOPULUI NAŢIONAL AL FIRMELOR 
PRIVATE DIN ROMÂNIA,  

Bucureşti, 04.11.2011, Palatul Parlamentului  

  
          Cu prilejul Topului Naţional al Firmelor Private din România, ediţia a XIX-a, organizat de Consiliul 
Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) în colaborare cu Agenţia pentru 
Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM) şi cu Fondul Român de Contragarantare 
(FRC), în data de 04 noiembrie 2011 la Palatul Parlamentului, s-a realizat o amplă consultare a 
întreprinzătorilor, în vederea stabilirii celor 5 priorităţi majore ale mediului de afaceri pentru anul 2012.  
 
          Consultarea a avut loc sub forma unui referendum în rândul participanţilor la eveniment, reprezentând 
cele mai performante întreprinderi din România răspunzând în total un număr de 231 societăţi comerciale, care 
au evidenţiat următoarele 5 priorităţi pentru mediul de afaceri: 
 

1. Simplificarea şi accelerarea absorbţiei fondurilor structurale, inclusiv prin mărirea 
prefinanţărilor; 
 

2. Reducerea fiscalităţii, în special privind forţa de muncă; 
 

3. Creşterea accesului IMM-urilor la credite şi instituirea, potrivit practicii europene, a mediatorul de 
credite pentru IMM-uri, la nivelul fiecărui judeţ, pentru oferirea de soluţii de obţinere a unei finanţări de 
la bănci şi sesizarea Guvernului in cazul problemelor; 

 

4. Relansarea procesului investiţional, prin modificarea şi completarea O.U.G. nr. 85/2008 privind 
stimularea investiţiilor, aprobată prin Legea nr. 78/2009, precum şi prin îmbunătăţirea cadrului legal 
privind schemele de ajutor de stat, cu modificarea criteriilor de acordare pentru a le face mai accesibile 
IMM-urilor; 

 

5. 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 din România. 
 

 
Celelalte priorităţi, în ordinea descrescătoare a voturilor, au fost următoarele: 

 
• Creşterea la 0,5% din PIB a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea 
programelor de dezvoltare, a măsurilor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a 
dezvoltării IMM 

 • Dezvoltarea instrumentelor de garantare şi contragarantare destinate IMM-urilor 

 • Dezvoltarea de reţele de colectare în vederea distribuţiei produselor agricole, tradiţionale şi 
locale realizate de IMM-uri 

 • Finanţarea substanţială a programelor de succes ale AIPPIMM (tineri întreprinzători, Card 
Kogălniceanu, etc.) 

 • Proceduri simple, accesibile şi soluţionarea cu celeritate a litigiilor comerciale 

 • Măsuri de creştere a accesului IMM-urilor la achiziţiile publice, inclusiv prin divizarea marilor 
proiecte 

 
• Eliminarea arieratelor (datoriilor) şi plăţilor întârziate ale autorităţilor şi instituţiilor publice către 
societăţile comerciale şi transpunerea dispoziţiilor Directivei 2011/7/UE privind combaterea întârzierii 
în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale 
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Alte priorităţi susţinute de participanţi au vizat: 

- Plata TVA la încasarea facturilor; 
 

- Scutirea impozitului pe profitul reinvestit; 
 

-  Îmbunătăţirea legislaţiei privind angajarea răspunderii materiale şi penale a funcţionarilor publici în 
cazul abuzurilor faţă de IMM-uri. 
 
PARTICIPANŢII LA EDIŢIA A XIX- A TOPULUI NAŢIONAL AL FIRMELOR PRIVATE DIN ROMÂNIA 

SOLICITĂ VALORIFICAREA ŞI PUNEREA ÎN APLICARE A MĂSURILOR NECESARE REALIZĂRII 
PRIORITĂŢILOR MENŢIONATE. 
 

PREZENTA REZOLUŢIE VA FI ÎNAINTATĂ: 
- PREŞEDINŢIEI; 
- PARLAMENTULUI; 
- GUVERNULUI; 
- TUTUROR PARTIDELOR POLITICE DIN ROMÂNIA; 
- ORGANIZAŢIILOR PATRONALE ŞI DE IMM-URI INTERNAŢIONALE – UEAPME, 

BUSINESSEUROPE, WASME. 
 

            
Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România mulţumeşte tuturor societăţilor 
comerciale care s-au implicat şi care au răspuns prezentei consultări în vederea stabilirii principalelor 

priorităţi ale mediului de afaceri pentru anul 2012. 
 


