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PRIORITĂłILE SECTORULUI IMM-URILOR ÎN 2016 
 

POZIłIA CNIPMMR PENTRU ÎNTĂLNIREA DIN DATA DE 
11.03.2016 CU REPREZENTANłII ALDE 

 

1. 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 birocraŃiei şi a sarcinii fiscale;  

o Continuarea procesului de simplificare a procedurilor administrative, cu reducerea cu cel puŃin 10% 

a numărului de autorizaŃii, avize, licenŃe şi permise pentru agenŃii economici. 

 

2. PUNEREA ÎN APLICARE PE DEPLIN A LEGII NR. 62/2014 DE MODIFICARE A LEGII 
IMM-urilor 

o Respectarea în adoptarea Legii bugetului de stat a cotei de cel puŃin 0,4% din PIB pentru 
finanŃarea programelor destinate IMM-urilor. 
 

3. OPERAłIONALIZAREA FONDURILOR SPECIALE PENTRU IMM-uri, similare cu cele din 
U.E. și adoptarea de legi pentru înființarea/dezvoltarea de: 

o Fonduri de seed-capital pentru sprijinirea înfiinŃării 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 finanŃarea IMM-urilor/start-up-urilor inovative şi a proiectelor din 
industriile de vârf, alimentate cel puŃin parŃial din fondurile europene şi cele de la bugetul statului. 
 

4. ÎMBUNĂTĂłIREA ACCESULUI IMM-URILOR LA FINANłARE, prin: 
o Reglementarea înfiinŃării unei bănci speciale dedicate IMM-urilor sau a programelor speciale de 
creditare a micilor întreprinzători; 
o Reglementarea, potrivit practicii europene, a mediatorului de credite pentru IMM-uri, la nivelul 

fiecărui judeŃ,  dupa model francez, care să asigure realizarea a 3 scopuri: creşterea creditării IMM-urilor, 

oferirea de soluŃii întreprinderilor, în special sectorului IMM, pentru a obŃine finanŃări de la bănci şi 

sesizarea Guvernului în cazul apariŃiei unor probleme nerezolvate majore.  

 

5. RELANSAREA PROCESULUI INVESTIłIONAL, prin 

o Reglementarea unei noi legi privind stimularea investiŃiilor, care să asigure atragerea de investiții și 

valorificarea capitalului autohton, inclusiv a economiilor românilor migranți care vor reveni în țară;  
o ÎmbunătăŃirea cadrului legal privind schemele de ajutor de stat, pentru a le face pe deplin 
accesibile IMM-urilor. 
 

 

6. STIMULAREA CREĂRII DE LOCURI DE MUNCĂ ÎN SECTORUL PRIVAT, prin: 
o Continuarea flexibilizării pieŃei muncii din România, concomitent cu  
o Adoptarea de măsuri de stimulare a înfiinŃării de noi locuri de muncă, de ocupare a persoanelor 
defavorizate şi de creştere a productivităŃii muncii, dat fiind faptul că România înregistrează cel mai 
redus nivel (din 21 state analizate din UE) al ponderii salariaŃilor din sectorul privat în total populaŃie 

(13,76%), fiind cu 14,73 p.p. mai mică decât cea a ElveŃiei (locul 1: 28,49%) şi cu 12,82 p.p. mai mică 

decât cea a Danemarcei (locul 2: 26,57%)
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o Nemodificarea Codului muncii şi a Legii nr. 62/2011 a dialogului social fara acordul 
confederaŃiilor patronale; 
o Reglementarea de facilități fiscale pentru angajarea persoanelor devaforizate şi şomerilor.  

 
 

                                                
1 ModalităŃi de amplificare a cantităŃii şi calităŃii resurselor umane din economia României, CNIPMMR, 2013 
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7.REDUCEREA FISCALITĂłII, prin: 

o MODIFICAREA CODULUI FISCAL ȘI EXCEPTAREA IMM-urilor DE LA NOUL SISTEM DE 
CALCUL A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI în funcție de destinație și raportat la valoarea cladirii 
rezultată dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat, cu menținerea pentru 
acestea a sistemului de impozitare din 2015, care stabileşte cotele de impozit în funcŃie de proprietar 

și cu raportarea impozitului la valoarea contabilă (având în vedere că marea majoritate a IMM-urilor 
își au sediul social la domiciliul întreprinzătorilor și că noul sistem de impozitare generează cheltuieli 
uriașe: indicele de creștere a gradului de impozitare mediu variind între 36,06% și 1942,43% în funcție de 
zona de amplasare a imobilului, la care se adaugă costurile foarte mari pentru raportul de evaluare intocmit 

de un evaluator autorizat), cu desfiinŃarea unui număr de ~100.000 de locuri de muncă şi diminuarea 
veniturilor bugetare aferente acestora rezultate din impozitele, contribuŃiile obligatorii, TVA); 

o SIMPLIFICAREA BIROCRAȚIEI FISCALE PENTRU IMM-URI înlocuirea Formularului 088 cu 
o „DeclaraŃie pe propria răspundere privind intenŃia contribuabilului de a desfăşura activităŃi 
economice care implică operaŃiuni din sfera TVA”, care să se completeze electronic şi să se depună 
online, deoarece societăŃile care depăşesc plafonul de scutire a plăŃii T.V.A. de 220.000 lei stabilit prin 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal sunt de drept plătitoare de TVA, parcurgerea unei proceduri de 
evaluare a intenŃiei şi a capacităŃii de a desfăşura activităŃi economice care implică operaŃiuni din sfera 

TVA nefiind justificată. 

o Neadoptarea de măsuri privind creşterea fiscalităŃii; 
o Reducerea cu minimum 25% a numărului de plăŃi fiscale pentru întreprinzători, care în România 
este cel mai ridicat din UE: de 3,11 ori mai mare decât media UE (România – 39 plăŃi/an, media UE27 – 

12,5 plăŃi/an)
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, de 9,75 ori mai mare decât în Suedia (locul 1: 4 plăŃi/an) şi de 1,3 ori mai mare decât în 

Cipru (locul 26: 30 plăŃi/an); 

o Eliminarea penalităŃilor de întârziere privind creanŃele bugetare (cu menŃinerea doar a dobânzii de 

întârziere);  

o ÎmbunătăŃirea reglementărilor privind scutirea impozitului pe profitul reinvestit. 
 
8. CREŞTEREA ACCESULUI IMM-IRILOR LA ACHIZIłIILE PUBLICE, prin:  
o ÎmbunătăŃirea legislaŃiei: obligativitatea împărŃirii obiectului achiziŃiei în loturi mai mici pentru a fi 
accesibile IMM-urilor, simplificarea birocraŃiei pentru IMM-uri şi a procedurii acordării de avansuri, etc.;  

o ÎmbunătăŃirea legislaŃiei privind PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT, în vederea reducerii 
plafoanelor stabilite de dispoziŃiile legale, pentru a le face operaŃionale pentru întreprinzătorii din România, 

inclusiv pentru IMM-uri. 

 

9.SUSłINEREA DISTRIBUłIEI ŞI COMERCIALIZĂRII PRODUSELOR IMM-URILOR:  
o Reglementarea cadrului pentru instituirea unei reŃele de colectare în vederea distribuŃiei produselor 
tradiŃionale şi locale realizate de IMM-uri, inclusiv micii agricultori şi meşteşugari, cu implicarea 

financiară a fondurilor UE;  

o Instituirea obligativităŃii pentru marile lanŃuri de magazine de a asigura un spaŃiu minim de desfacere 
(30%) pentru  prezentarea şi comercializarea produselor tradiŃionale şi locale realizate de IMM-uri, 
inclusiv micii agricultori şi meşteşugari.  
 

10. ÎMBUNĂTĂłIREA EFICACITĂłII ADMINISTRĂRII ACTULUI DE JUSTIłIE PENTRU 
IMM-uri: 

o Modificarea Codului de procedură civilă și extinderea la 10.000 euro a pragului de aplicare a 
procedurii cu privire la cererile de valoare redusă;. 

o Reducerea taxelor judiciare pentru înregistrarea organizaŃiilor patronale sau modificarea actelor lor 
constitutive, cu modificarea în mod corespunzător a cadrului legal privind taxele judiciare de timbru. 

o Reglementarea utilizării procedurilor prejudiciare şi alternative de soluŃionare a litigiilor prin 
intermediul organizaŃiilor patronale reprezentative. 

                                                
2 Doing Business 2014:  Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, Banca Mondială, 2014 


