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PLAN DE MASURI ANTICRIZA 
- propuneri - 

 
Romania, este in situatia, in acest inceput de an, de a-si remodela optiunile de 
dezvoltare in conditiile in care efectele crizei economice actuale sunt departe de a 
atinge punctul maxim. 
Intr-o astfel de conjunctura, apreciem ca abordarea situatiei trebuie efectuata atat 
prin masuri punctuale, pe termen scurt, cat si printr-o strategie care sa abordeze 
fenomenul pe termen lung. In ambele situatii se impune o vointa politica bine 
definita, care sa primeasca girul tuturor componentelor societatii civile si sa 
transceada intereselor partinice. 
Adoptarea planului de masuri pentru diminuarea efectelor crizei economice asupra 
economiei si industriei din Romania urmareste sa constituie practic documentul 
programatic in plan economic al UGIR-1903 pe anul 2009. 
Credem ca este potrivit ca masurile cuprinse in acest plan sa aiba ca motto: 

„Cumparand produse romanesti va mentineti locurile de munca” 
Solicitam firmelor membre UGIR-1903 sa adopte, sa afiseze si sa promoveze acest 
concept menit sa incurajeze, cu prioritate, in folosul tuturor, industria si serviciile 
realizate in Romania. 
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I. Directii generale de actiune 
1. Lansarea de programe de investitii in infrastructura. Romania are o nevoie 

acuta de investitii in toate categoriile de infrastructura, exista programe de 
investitii cu o puternica componenta de finantare prin fondurile structurale si 
de coeziune ale Uniunii Europen, fiind necesara finalizarea de urgenta a 
proiectelor si punerea lor in aplicare. Recuperarea intarzierilor din 
programele operationale de mediu si de transport. 

2. Reducerea cheltuielilor bugetare, limitarea salariilor in sectorul public care 
sunt practic sustinute de sectorul privat al economiei. Acestea creeaza o 
presiune suplimentara asupra salariilor din firme care nu pot fi sustinut de o 
activitate economica a acestora tot mai redusa. 

3. Stimulente de natura fiscala pentru firme care sa contribuie la reducerea 
poverii fiscale si imbunatatirea conditiilor de functionare a acestora. Este 
momentul reducerii numarului de taxe si de impozite, a parafiscalitatii 
generate de existenta lor. 

4. Revizuirea cadrului legislativ in domeniul fiscal, in sensul diminuarii sau 
chiar scutirii de la plata impozitului pe profitul investit, masura care ar 
mentine ridicat interesul investitorilor straini pentru mediul de afaceri 
romanesc si ar asigura stimularea efectuarii de investitii, inclusiv de catre 
IMM-uri, ca premisa a crearii de noi locuri de munca. 

5. Cresterea operativitatii in ceea ce priveste achitarea de catre stat a unor 
debite catre agentii economici (rambursari de TVA, impozit pe profit plata 
unor proiecte si servicii realizate etc.). 

6. Schimbarea strategiei fiscale: renuntarea la cresterea fiscalitatii (element 
profund de blocaj economic) si trecerea la cresterea gradului de colectare 
(scaderea fiscalitatii prin abordarea structurala – sectoare in care productia de 
materii prime si procesarea produselor se realizeaza in proportie de peste 
80% in tara, sectoare care pot realiza export). 

7. Program special pentru sprijinirea dezvoltarii si functionarii IMM-urilor, 
facilitarea accesului la credite si la accesarea prin proiecte a fondurilor 
structurale si de coeziune. 

8. Set de masuri pentru dezvoltarea sectorului agricol, dezvoltarea capacitatii de 
prelucrare si valorificare a productiei agricole indigene. 
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9. Pachet de masuri care sa stimuleze achizitia de bunuri si servicii realizate in 
cea mai mare parte in Romania. Stimularea consumului intern prin 
diminuarea fiscalitatii (impozite, taxe, contributii) aplicate firmelor 
producatoare, in vederea incurajarii cresterii ofertei si a diminuarii preturilor. 

10. Intarirea capacitatii sistemului bancar de a asigura creditarea activitatii 
curente si de investitii pentru firmele din Romania. Cresterea capitalizarii 
EximBank. Masuri care sa asigure capacitatea CEC de a finanta proiecte 
prioritare. 

11. Infiintarea unui comitet de gestionare a crizei cu participarea patronatelor 
reprezentative din fiecare sector de activitate economica, revigorarea si 
intarirea institutiei dialogului social. 
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II. Masuri pe domenii si punctuale 

A. FISCALITATE, FINANTARE 
 Modificarea legislatiei privind rambursarea TVA (in conformitate cu 

ordinul Ministrului Finantelor 107/2007). 
 Revenirea la scutirea directa de accize pentru alcoolul folosit in 

productia de cosmetice introdus prin HG nr. 1618/4.12.2008 pentru 
modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal care blocheaza productia 
prin lipsa de lichiditati pentru finantare. 

 Anularea reorganizarii prin HG a Fondului de Garantare, pentru a 
putea actiona imediat la garantarea creditelor. 

 Anularea modificarii HG 1247/2005 prin care se exclud IMM-urile 
de la accesarea a trei programe de finantare pentru proiectele de 
crestere a competitivitatii, pe motiv ca pot accesa fonduri prin 
fonduri structurale POS. Din pacate accesarea fondurilor structurale 
este mult mai dificila pentru IMM-uri si de accea solicitam 
revenirea la HG 1247 initiala. 

 Interventia Bancii Nationale, pentru imbunatatirea politicii de 
creditare a bancilor comerciale. 

 Creditarea IMM-urilor prin EXIMBANK a exporturilor si a 
investiilor la jumatate din dobanda bancilor comerciale. 

 Sprijin prin fonduri guvernamentale (fonduri de risc, pentru 
creditarea exportatorilor si a IMM-urilor cu imprumuturi de 100 – 
300 000 euro, cu dobanda zero pe o perioada de 2-3 ani pentru 
firmele care au fost profitabile (ex. Grecia), sau fond national de 
sprijin al economiei (ca in Franta.) 

 Infiintarea unei banci de investitii cu capital romanesc pentru 
sustinerea investitiilor in industria romaneasca. 

 Reesalonarea unor debite fata de stat in functie de urgenta, 
prioritatea si vechimea acestor debite. 

 Exonerarea angajatorului de la plata sumelor pentru persoanele cu 
handicap, daca nu au posibilitatea sa angajeze (in baza confirmarii 
AJOFM). Sa existe obligativitatea angajarii persoanelor cu handicap 
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si nu plata la un buget centralizat de unde nu se stie ce se face cu 
banii incasati. 

 Eliminarea taxelor de mediu la fondul centralizat si constituirea 
unui fond de mediu la nivelul companiilor, pentru rezolvarea 
conditiilor de mediu al companiei. 

 Diminuarea contributiilor, taxelor si impozitelor pe salarii. 
 Plata impozitului pe profit anual. 
 Eliminarea nenumaratelor taxe si impozite neevidentiate in Codul 

Fiscal (parafiscalitatea). 

B. ORGANIZARE, CONCURENTA 
 Modificarea legii achizitiilor publice, astfel incat firmele romanesti 

sa aiba acces si posibilitate de adjudecare  
 Imbunatatirea legii contractelor. Preluarea modelului altor tari din 

U.E. prin care se stabilesc termene (25-30 zile) pentru plata 
facturilor intre furnizori si client. 

 Modificarea Legii Concurentei si reforma Consiliului Concurentei 
 Dupa modelul francez, noul Guvern al Romaniei sa propuna de 

urgenta Parlamentului, un Proiect de Lege a modernizarii 
economiei, care vizeaza printre altele reducerea preturilor practicate 
de marile lanturi de magazine, precum si masuri de imbunatatire a 
accesului IMM-urilor la credite bancare. 

 Infiintarea unui Departament in Ministerul Economiei condus de un 
secretar de stat care sa aiba ca unica sarcina promovarea 
valorificarii resurselor regenerabile de orice fel. 

 Sprijinirea coagularii producatorilor de energie regenerabila in 
sensus de a se creea un dispecerat central pentru dirijarea productiei 
fiecarui producator la utilizatorul final, raspunderea asupra cantitatii 
si calitatii produsului revenind fiecarui producator individual. 

 Reducerea cheltuielilor bugetare, prin reducerea agentiilor si a 
numarului de functionari, in scopul utilizarii economiilor  la 
capitalizarea EXIMBANK. 

 Impunerea Codului de bune practici hipermarketurilor printr-o 
hotarare de guvern sau lege. 
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 Achizitionarea de bunuri de larg consum pentru institutiile statului, 
numai de la producatorii romani (excluderea intermediarilor). 

 Sprijin prin institutiile statului pentru o concurenta reala si loiala a 
produselor romanesti in piata locala (verificarea intrarilor de 
produse din import, din punct de vedere calitativ si cantitativ si 
impunerea printr-un ordin al Ministrului Sanatatii a obligatitivitatii 
ca marfa sa fie insotita de un certificate de calitate EKO-TEX, 
standard 100 – nu contine substante cancerigene). 

 Infiintarea unui grup de gestiune a crizei (dupa modelul Frantei) 
format din Presedinte, Prim-Ministru, reprezentatii fiecarui sector al 
industriei si Banca Nationala pentru asumarea unui Program de 
masuri anticriza pe care sa-l discute bilunar. 

 Modificarea regulamentului privind acordarea ajutoarelor de stat 
pentru agentii economici cu capital de stat si privat. 

 Aplicarea unitara si nediferentiata a a Ordinelor MSF 612/2002 si 
1803/2008, astfel incat sa fie eliminate discrepantele majore si 
neconcurentiale intre medicamentele autohtone si cele de import, 
fapt ce va avea un impact pozitiv asupra starii de sanatate a 
populatiei. 

C. SPIJINIREA EXPORTURILOR 
 Sprijin institutional pentru promovarea produselor romanesti la 

export pe alte piete decat UE.  
 Conturarea unui sistem de sprijinire a exporturilor, similar  celui  

practicat  de  anumite state chiar si in perioade de normalitate. In 
acest sens pot fi avute in vedere: 
• cresterea atractivitatii unor instrumente specifice utilizate, indeosebi 

factoringul, prin diminuarea (sau anularea pentru o anumita perioada) a 
unor tipuri de comisioane practicate, dand astfel exportatorilor 
posibilitatea de a face fata eventualelor intarzieri la plata din partea 
beneficiarilor externi; 

• majorarea de catre stat a capitalului Eximbank, pentru ca aceasta banca sa 
poata acorda mai multe imprumuturi exportatorilor; 

• incurajarea participarii la actiuni promotionale, finantate de la bugetul de 
stat, vizand promovarea exporturilor romanesti pe piete externe (misiuni 
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economice, targuri si expozitii sub pavilion national), prin operativizarea 
procedurilor de decontare a cheltuielilor efectuate; 

• intensificarea activitatilor desfasurate de agentiile economice din cadrul 
ambasadelor Romaniei pentru promovarea produselor romanesti. 

D. FORTA DE MUNCA, SALARIZARE, PENSII 
 Elaborarea cat mai urgenta a legii privind salarizarea personalului 

din sectorul administratiei de stat, lege care sa reglementeze (si 
limiteze) nu numai salariul de baza ci si sporurile, indemnizatiile si 
adaosurile la salariu. Legea este necesara pentru eliminarea 
inechitatilor dintre diverse grupe de salariati, dar si inlaturarea 
situatiilor in care se incaseaza salarii mult prea mari fata de salariul 
mediu pe economie. 

 Restructurarea institutiilor statului prin eficientizarea activitatii 
acestora si reducerea cu 30% a numarului de salariatii, fiind 
cunoscut faptul ca statul a devenit cel mai mare angajator al tarii. 
Aceasta masura ar duce la reducerea cheltuielilor bugetare dar si a 
birocratiei. 

 Modificarea Codului Muncii in sensul simplificarii procedurii de 
concediere colectiva prin reducerea la jumatate a termenelor de 
notificare a disponibilizarilor si considerarea concedierii ca fiind 
colectiva daca sunt afectati peste 30% din salariati. Aceasta masura 
este necesara deoarece agentii economici nu pot previziona 
scaderile bruste care au loc in piata iar concedierea colectiva a 
personalului excedentar dureaza foarte mult timp, genereaza costuri 
foarte mari iar angajatorul nu mai are adesea resurse financiare 
pentru continuarea activitatii. 

 Legea 76/2002 privind sistemul Asigurarilor pentru somaj si 
stimularea ocuparii fortei de munca sa fie amendata cu prevederi din 
Legea 223/23.07.1991 din Italia (Norme in materie de somaj, 
disponibilizari , ajutoare de somaj, aplicarea directivelor CE, 
inceperea lucrului si alte dispozitii in materie de piata muncii), care 
prevede posibilitatea firmelor de a accede la un sprijin 
guvernamental pentru tratamentul extraordinar de completare 
salariala persoanelor disponibilizate in perioada de criza. 
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 Alimentarea bugetului cu sume suplimentare destinate diversificarii 
programelor de reconversie profesionala a persoanelor ramase fara 
loc de munca si de incurajare si stimulare a angajatorilor care sa 
asigure incluziunea sociala a acestor persoane. 

 Imbunatatirea colectarii veniturilor bugetare, prin intensificarea 
activitatii structurilor de control (Garda Financiara, ITM etc.) in 
vederea combaterii evaziunii si concurentei neloiale, precum si a 
aplicarii ferme a legislatiei la adresa operatorilor economici care 
utilizeaza munca „la negru”. 

 Limitarea angajarii persoanelor pensionate pentru limita de varsta si 
interzicerea, ca atata timp cat acestea se afla in activitate sa poata 
cumula pensia cu salariul, urmand ca pe perioada de activitate sa 
beneficieze numai de salariu. 

 Modificarea Codului Muncii privind procedura de concediere 
colectiva, angajare si dezangajare. 

 Modificarea legislatiei privind raportarile la nivel local si national la 
Ministerul Muncii (ex. Lista salariatilor pe suport hartie si 
electronic lunar). 

 Modificarea legislatiei privind plata concediilor medicale (sa fie 
platite integral de Casa de Sanatate si nu de angajator). 

E. INSTRUMENTE STRUCTURALE SI ALTE PROGRAME 
 Imbunatatirea procedurilor de accesare a Fondurilor Structurale, 

utilizate ca sursa a dezvoltarii sustenabile, prin: 
• imbunatatirea functionarii mecanismului de coordonare si a capacitatii 

administrative a structurilor implicate in gestionarea acestor instrumente; 

• diminuarea perioadei de evaluare a dosarelor depuse de firmele 
solicitante. 

F. PACHETE DE MASURI PE RAMURI ECONOMICE 
Industria auto 

 Mentinerea actualei taxe auto in conformitate cu OUG 218 din 
15.12.2008, pana la momentul elaborarii unui act normativ in 
domeniu care sa fie pus de acord cu cerintele UE. Privitor la viitorul 
act normativ ce va fi intocmit de Guvern, masurile cuprinse in 
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acesta vor trebui sa tina seama de interesele sectorului auto national 
si de mentinerea locurilor de munca din sector. 

 Demararea de urgenta a programului primei de casare (programul 
'Remat'), prin alocarea de catre Ministerul Mediului a unor fonduri 
in avans fata de momentul aprobarii bugetului, masura care ar avea 
drept consecinta stimularea imediata a cererii de automobile. 
Consideram de asemenea ca programul primei de casare trebuie 
extins si catre persoanele juridice, ceea ce ar intari considerabil 
impactul acestuia. 

 Introducerea cu prioritate a unui act normativ care sa reglementeze 
importul si distributia de automobile second-hand de catre persoane 
fizice. Actul normativ ar trebui sa contina prevederi referitor la 
restrictionari cantitative precise pentru volumul admis pentru fiecare 
persoana fizica, precum si prevederi in vederea platii taxelor si 
impozitelor aferente acestei activitati economice, similar cu cele 
platite de societatile comerciale care deruleaza activitati de import si 
distributie. 

COSMETICE 
 Elaborarea in colaborare cu Ministerul invatamantului de programe 

educative prin unitati de invatamant, privind utilizarea produselor 
cosmetice, in care scop sa se editeze brosuri, ore de dirigentie etc. 

 In colaborare cu Ministerul Sanatatii, Ministerul invatamantului si 
Consiliul Audiovizualului sa se organizeze prin postul national de 
televiziune emisiuni educative de sanatate, privind necesitatea si 
utilizarea produselor cosmetice in intretinerea igienei corporale. 

 Canalul national TV sa organizeze emisiuni educative de sanatate si 
sa prevada perceperea unor taxe modice pentru publicitatea 
produselor romanesti. 

 Consiliul Audiovizualului sa introduca la posturile de televiziune 
private obligativitatea ca in grilele de program sa-si gaseasca locul 
si actiuni de educatie sanitara. 

 interventie la Ministerul Finantelor pentru reducerea TVA la 
produsele de stricta igiena corporala cum sunt: paste de dinti 
standard, sampoane standard, sapunuri standard. 
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 Sa se elaboreze un Cod de buna practica comerciala pentru 
vanzarile de produse cosmetice autohtone prin retelele marilor 
magazine. In prezent taxele discretionale, percepute de marile 
magazine, fac ca produsele cosmetice autohtone sa devina 
nerentabile la acest mod de distributie. 

 Sa se reactiveze grupurile de dialog social asa incat sa nu mai apara 
legi sau modificari ale acestora, in domeniul nostru de activitate, la 
care sa nu fim consultati. 

 Sa se intervina la Ministerul de Finante ca sa se amendeze Codul 
Fiscal prin asimilarea utilizarii alcoolului la fabricarea 
suplimentelor alimentare cu fabricarea medicamentelor. Deci, 
exceptarea de la plata accizelor pe alcool la fabricarea suplimentelor 
alimentare. 
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