
 

IMM-urile vor primi anual 0,4% din PIB 

 

Parlamentul a adoptat, ieri, Legea IMM-urilor, fiind exprimate 318 voturi pentru şi niciunul 

împotrivă 

Ministrul delegat pentru IMM, Mediul de Afaceri şi Turism, Florin Jianu, spune că în noua lege sunt 

incluse o serie de programe, precum microgranturi, microcreditări, programe pentru produse 

ecologice etc. 

"Am reuşit să includem posibilitatea ca un IMM care merge la finanţare să îndeplinească 50% din 

criteriile impuse pentru o companie mare". 

Rezultatul votului asupra Legii IMM-urilor arată practic ataşamentul tuturor factorilor politici pentru 

această lege şi de asemenea arată importanţa pe care legea o are în rândul IMM-urilor pentru că 

această lege are incidenţă asupra largii majorităţi a IMM care reprezintă majoritatea în mediul de 

afaceri, deci asupra a 720.000 de IMM-uri, a aproape 2,3 milioane de angajaţi dar şi a altor zeci de mii 

de tineri sau alte categorii sociale care doresc să-şi deschidă o firmă în România, a declarat, într-o 

conferinţă de presă, Florin Jianu. 

 

"Legat de accesul la finanţare am reuşit să includem posibilitatea ca un IMM care merge la finanţare 

să îndeplinească 50% din criteriile impuse pentru o companie mare pentru a asigura un tratament egal 

întreprinderilor mici şi mijlocii care nu beneficiază de aceeaşi forţă financiară şi administrativă, ca o 

companie mare aşa încât pentru a încuraja statul să dea pe cale cât mai largă contracte către IMM s-a 

introdus acest aspect. Foarte important aşa cum a declarat în repetate rânduri şi primul-ministru este 

alocarea a 0,4% din PIB pentru programe destinate IMM, sunt o serie de programe incluse în această 

nouă lege  microgranturi, microcreditări, programe pentru produse ecologice.  

Această lege este un prim-pas. Eu sunt foarte mândru că practic la o lună şi două zile de la învestirea 

mea ca ministru al IMM am reuşit să scoatem această lege. Este un prim-pas care va fi continuat de o 

serie de alte abordări care vor veni în construcţia a ceea ce noi numim eco-sistem de afaceri. Aş dori 

ca România să se poziţioneze ca un hub, ca un punct focal al atragerii de investiţii, de start-up-uri în 

zona de sud-est a Europei pentru că rezultatele economice arată o economie stabilă, în creştere", a 

precizat ministrul. 

 

"Cred că două din cele mai importante lucruri se referă la accesul la finanţare şi alocarea din PIB 

pentru IMM-uri. Alocarea din PIB va fi de 0,4% anual din fonduri naţionale şi europene pentru IMM-

uri. Este un lucru asumat de primul-ministru, de Guvern şi introdus şi în programul de guvernare. 

Accesul la finanţare pentru IMM-uri comportă şi el două aspecte.  

 



Unul legat de faptul că începând din acest moment prin această lege există obligativitatea ca orice 

contractor să-şi declare subcontractanţii şi modalităţile şi termenele de plată pentru aceştia, deci 

practic o campanie mare pentru că ele au acces direct la contractele de licitaţii va fi obligată să-şi 

declare subcontractorii, modalităţile, termenele de timp şi de plată pe care le realizează cu 

subcontractorii aşa încât în mod simplificat să urmărim acest proces pe verticală de plată a IMM şi 

banii să ajungă şi la ei.  

Iar al doilea aspect legat de accesul la finanţare se referă la faptul că o IMM trebuie să îndeplinească 

50% din criteriile pe care le îndeplineşte o companie mare atunci când merge la finanţare, adică 50% 

din cifra de afaceri, din numărul de angajaţi, din experienţă similară etc., deci iată aspecte pragmatice 

care vin în îmbunătăţirea vieţii IMM-urilor", a declarat, pentru Curierul Naţional, Florin Jianu, 

ministru delegat pentru IMM, Mediul de Afaceri şi Turism. 

 

Nicolescu, CNIPMMR: Pentru prima dată după ‘90 la dispoziţia IMM-urilor se pun nişte 

resurse  

 

"Din punct de vedere economic această lege cuprinde stimulente pe mai multe planuri. În afară de 

stimulentele referitoare la accesul la achiziţiile publice, afară de faptul că pentru prima dată în noua 

legislatură se statuează 0,4% din PIB pentru IMM-uri, afară de acestea se creează şase categorii de 

fonduri alimentate din surse europene care vor da posibilitatea ca zeci de mii de firme anual să aibă 

acces la nişte resurse la care altminteri nu ar fi avut.  

Fondurile care se creează cu alimentare de la UE dau posibilitatea facilitării înfiinţării de firme mai 

mult decât înainte, dau posibilitatea dezvoltării microfirmelor prin granturi, dau posibilitatea 

dezvoltării mai accelerate a celorlalte categorii de firme prin faptul că au acces la fonduri subsidiare, 

dă posibilitatea categoriilor de IMM-uri care sunt pe produse ecologice să aibă nişte resurse 

suplimentare.  

Pentru prima dată după anul ‘90 la dispoziţia IMM-urilor se pun nişte resurse cum nu s-a mai pus 

niciodată şi pe nişte necesităţi stringente, prioritare pentru dezvoltarea României", a declarat 

preşedintele CNIPMMR, Ovidiu Nicolescu. 
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