
Ministrul IMM-urilor în Maramure
la invita ia pre edintelui Consiliului jude ean

La invita ia pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Mircea Man,
ministrul IMM-urilor,Constantin Ni , a fost prezent ast zi în Baia Mare, pentru a
avea o întâlnire cu reprezenta ii mediului de afaceri din jude ul nostru. Peste 200
de oameni au participat la discu iile care au avut loc în Sala Mare a Palatului
Administrativ. Au fost prezen i i o parte din parlamentarii maramure eni,
consilieri jude eni, consilieri locali, primari i directori din direc iile de specialitate
ale Consiliului jude ean Maramure .

„  nu uit m c  Maramure ul a fost un jude  monoindustrial, cu minerit,
care s-a închis, nu s-a pus aproape nimic în loc, iar ceea ce ast zi func ioneaz i
este motorul economic al jude ului sunt oamenii din sal , i cei care au investit i
au afaceri aici.” Mircea Man

Ministrul IMM-urilor le-a vorbit oamenilor de afaceri despre importan a
institu iei pe care o conduce având în vedere c  acest sector de activitate produce
72 la sut  din Produsul Intern Brut al României.

Ministrul IMM-urilor, Comer ului i Mediului de Afaceri a f cut o trecere în
revist  cu principalele m suri pe care le va lua pentru ca oamenii de afaceri s
treac  mai u or peste criza financiar . „Avem datoria ca pentru cele peste 600 000
de IMM-uri care exist  la ora actual  în România, s  acord m aceea i ans .
Acest lucru nu îl putem face la nivelul fondurilor europene, pentru c  banii sunt
pu ini, astfel încât vom merge pe principiul primul venit, primul servit,”  a spus
ministrul.

În cei doi ani de activitate, ministerul pe care îl conduce de pu in timp, nu a
accesat niciun euro prin fonduri europene, prin urmare anul acesta, una din intele
sale va fi recuperarea celor 106 milioane de euro de anul trecut plus 72 de milioane
de anul acesta. „Încerc m prin Comisia European  tragem mai în fa  banii
care ni s-ar cuvenii i pentru 2010 i 2011, în a a fel încât, având în vedere anii de
criz , s  d m posibilitatea întreprinderilor mici i mijlocii s  acceseze ace ti
bani”, a mai declarat domnul ministru.

Domnia sa, a amintit i despre perioada care dureaz  pân  când o firm
reu te s  acceseze fonduri. Ministrul a catalogat-o drept „dezastru”. Timpul
minim de la depunerea dosarelor i pân  la ob inerea banilor este minim 210 zile.



Asta din cauza birocra iei existente. O prim  m sur  luat  a fost de reducere a
acestui termen la 30 – 40 de zile.

La edin a similar , din 22 ianuarie, pre edintele Consiliului jude ean i-a
rugat pe participan ii de atunci - i preg teasc  propunerile îndreptate c tre
ministrul Nica. Ast zi, admistratorii firmelor din Maramure  i-au spus ministrului
care sunt problemele cu care se confrunt :

- birocra ia i timpul extrem de lung de a teptare dup  r spunsuri din
partea ministerului

- centrele teritoriale care nu au atribu ii
- lipsa transparen ei,
- lipsa parteneriatelor dintre comunit ile locale i sectorul privat
- firmele mici i mijlocii subven ioneaz  guvernul din TVA
- accesul firmelor la licita iile publice
- blocarea conturilor pentru persoanele care nu i-au achitat datoriile la stat
- datoriile de peste 50 de miliarde acumulate în zonele miniere în curs de

ecologizare Colbu 1 i Colbu 2

Mircea Man a amintit faptul c  este o prioritate a Guvernului României
achitarea datoriilor pe care le are c tre societ ile comerciale care au efectuat
lucr ri la institu iile publice, dar c rora nu li s-au achitat facturile. Pre edintele
Consiliului jude ean i-a vorbit domnului ministru i despre  raportul întocmit de
Camera de Comer i Industrie legat de „Starea de s tate a economiei jude ului”
– raport catalogat drept „sumbru”.

„O investi ie care s  deschid  posibilit ile economice ale jude ului este
Drumul Expres Baia Mare – Vaja, leg tura dintre România i Ungaria, semnat de
cele dou  guverne, maghiar i român. Probabil c  este una dintre sigurele
posibilit i din punct de vedere economic de legare a traseului cu vestul Europei, a
Maramure ui. E o investi ie aflat  la început i ar fi p cat s  o pierdem. To i
factorii din administra ia jude ean  sus in aceast  investi ie i nu vreau s
renun m la ea,” a mai spus Mircea Man.

O parte din parlamentarii care reprezint  Maramurelui în capital  au rostit
câteva cuvinte:

Gheorghe Mihai Bârlea, senator: „Avem cu to ii un interes real înceea ce
prive te realitatea socio-economic  la nivel de jude i la nivel de ar . Exist
multe structuri care se implic  în rezolvarea acestor probleme. Oricât de rafinate
ar fi strategiile pe care le imagineaz un guvern, dac nu vin efectiv în sprijinul



IMM-urilor, ele nu mai sunt de folos. Exist  regiuni de dezvoltare.  Cred c  trebuie
rev zut statutul structurilor teritoriale care trebuie s  fie mai corect i mai coerent
implicate în finan area proiectelor.”

Vasile Berci, deputat: „  IMM-uri nu putem discuta despre diferitele
clase sociale, nu putem discuta despre stabilitate economic i politic . Pentru
aceast ar i pentru Maramure,  dac  nu vom rezolva proiectele de
infrastructur , categoric ansa de progres i cre tere economic  e discutabil .”

Dorul Le e, deputat: „ În aceast  situa ie de criz , primul blocaj financiar îl
introduce statul i se lucreaz  deja la o compensare a d rilor c tre stat. În ceea ce
prive te legea licita iilor, se lucreaz  la modificarea ei, în sensul c  se vor reduce
termenele, dar nu vom lua m suri discre ioniste.”

La finalul întâlnirii, pre edintele Consiliului jude ean Maramure  i-a
mul umit domnului ministru pentru vizita efectuat  în Maramure i i-a exprimat
speran a c  domnia sa va sus ine în guvern problemele jude ului nostru pentru a

si rezolv ri cât mai curând. La rândul s u, Constantin Nica a dat asigur ri c  va
face tot ceea ce este posibil pentru a sprijini acestui sector i va ine o leg tur
apropiat  cu Maramure ul.

Mirela Bodea
Purt tor de cuvânt


