Programul UGIR-1903
privind măsurile de sprijinire si relansare
sustenabilă a economiei
Măsuri cu aplicabilitate imediată
Programul anticriză al UGIR-1903 are ca direcţii majore de acţiune încurajarea investiţiilor,
stimularea pieţei şi a activităţii agenţilor economici, raţionalizarea cheltuielilor bugetare,
păstrarea locurilor de muncă şi crearea altora noi.
1. Investiţii publice în toate categoriile de infrastructură (rutieră, utilităţi publice locale şi
de mediu, îmbunătăţiri funciare şi sisteme de irigaţii, comunicaţii etc.) realizate din
fonduri publice şi private şi din fonduri europene şi internaţionale atrase; prioritizarea
lor;
2. Asigurarea de garanţii de stat pentru finanţarea sectorului imobiliar cu precădere
pentru construcţia de locuinţe noi;
3. Asigurarea finanţării producţiei de bunuri şi servicii prin scheme de ajutor de stat, de
relaxare fiscală prin amânarea şi îngheţarea datoriilor la buget pentru marile companii
cu efecte de angrenare pe orizontala producţiei asupra IMM-urilor;
4. Instituirea unui tratament egal între agentul economic şi stat (privind regimul penalităţi
de intârziere), impunerea prin lege a plăţii de către stat pentru folosirea banilor
agenţilor economici;
5. Achitarea cu celeritate de catre autorităţile publice centrale şi locale a oricărei datorii
către furnizori de produse şi servicii, a subvenţiilor către producatorii agricoli, a
restanţelor la TVA;
6. Scutirea de impozit a profitului reinvestit in echipamente, utilaje, programe software
etc.; Revizuirea metodologiei de aplicare, pentru anul 2010, a scutirii de impozit pe
profit, în sensul de a reprezenta cu adevarat o „scutire”, şi nu doar o amânare la plată;
7. Îmbunătăţirea capacităţii administrative a structurilor implicate în gestionarea
fondurilor structurale, în vederea simplificării procedurilor de depunere a proiectelor
pentru accesare şi a celor de decontare a plăţilor efectuate;
8. Subvenţionarea investiţiilor din fonduri europene să se deconteze pe bază de
documente, ce vor fi prezentate de investitor, la sfârşitul investiţiei şi nu la început,
întrucât I.M.M.-urile nu dispun de fonduri necesare la începutul demarării investiţiei
9. Raţionalizarea cheltuielilor bugetare prin reducerea tuturor categoriilor de cheltuieli
publice, inclusiv a celor salariale, cu excepţia cheltuielilor de capital, atât la nivel central
cât şi la nivel local; încadrarea în deficitul bugetar la care statul român s-a angajat –
5,9% din PIB; majorările salariale să se bazeze exclusiv pe creşterea productivităţii;
10. Asigurarea unor venituri bugetare mai mari prin măsuri de reducere a evaziunii fiscale
în sectorul produselor accizabile şi al returnărilor de TVA;
11. Reducerea fiscalităţii pe forţa de muncă, stimularea reconversiei profesionale prin
acordarea de facilităţi fiscale, subvenţionarea salariilor pentru şomerii angajaţi;
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12. Modificarea Codului Muncii în sensul reglementării muncii pe perioadă determinată,
simplificarea procedurilor de angajare şi de demitere, flexibilizarea timpului de muncă
şi de odihnă şi a contractului individual de muncă, reglementarea muncii la domiciliu;
13. Măsuri corective de anulare a impozitului minim şi de anulare a restricţiilor privind
deductibilitatea TVA respectiv de deducere a cheltuielilor privitoare la achiziţia de
autoturisme şi cheltuieli cu combustibilul;
14. Eliminarea obligaţiei plăţii impozitului minim pentru firmele care înregistrează
pierderi; suspendarea pe o perioadă de până la 12 luni a plăţii ratelor la creditele pentru
IMM-uri;
15. Plata TVA şi a impozitului pe profit la încasarea facturii;
16. Descurajarea agenţilor economici incorecţi prin aplicarea drastică a prevederilor
legislative pentru combaterea fraudei şi evaziunii fiscale, precum şi sporirea numărului
de personal cu atribuţii de identificare şi sancţionare a muncii „la negru”;
obligativitatea plăţilor exclusiv prin circuit bancar, cu comisioane bancare minimale;
limitarea plăţilor cash la un nivel de max.100 lei;
17. Adoptarea unui sistem de lucru perfecţionat în vederea procesării în timp real, de către
operatorii economici, a cererilor de ofertă/ofertelor colectate de reprezentanţele
(agenţiile) economice de pe terţe pieţe, pentru promovarea produselor româneşti.
Politici şi măsuri de relansare şi dezvoltare economică
18. Realizarea condiţiilor depline pentru o economie de piaţă funcţională, asigurării
cadrului de funcţionare a pieţelor, reducerea arieratelor, limitarea economiei informale,
prevenirea şi supravegherea practicilor anticoncurenţiale;
19. Simplificarea şi revizuirea regimului fiscal privind amortizarea, rezervele, recunoaşterea
cheltuielilor de afaceri şi impozitarea profitului investit;
20. Sprijinirea procesului de restructurare economică, în special în industrie, identificarea
căilor şi aplicarea unei strategii care să orienteze procesul continuu al restructurării
către dezvoltarea sectoarelor economice viabile şi cu perspective de dezvoltare;
21. Fundamentarea unei streategii naţionale de creştere economică, bazată pe creşterea
exportului şi creşterea consumului public şi privat de bunuri şi servicii, în principal de
provenienţă indigenă;
22. Facilitarea intrării pe piaţă a firmelor prin:


înregistrarea firmelor prin poşta electronică



îmbunătăţirea procedurilor de luare în evidenţă la administraţia finanţelor publice
locală şi la oficiul de muncă;



îmbunătăţirea obţinerii accesului la utilităţi a procedurilor de achiziţii imobiliare cadastru, privind autorizaţia de construcţie;

23. Stimularea procesului de dezvoltare a sectorului IMM ca factor flexibil şi dinamizant al
activităţii economice prin:


acordarea unor facilităţi fiscale şi simplificări administrative pentru raportare;



crearea unui cadru juridic preferenţial şi adaptat specificului acestor societăţi, ţinând
seama de criteriul dimensiunii întreprinderilor;



generalizarea sistemului de înregistrare on-line a firmelor, extinderea funcţiei ghişeelor
unice pentru demararea afacerii pentru autorizaţii, taxe, recrutarea primului angajat.
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24. Intensificarea acţiunilor de implementare a societăţii informaţionale în toate sectoarele
de activitate economico-industrială;
25. Accelerarea acţiunilor de dezvoltare şi modernizare a tuturor categoriilor de
infrastructuri naţionale: transporturi, comunicaţii, informaţionale, de comunicaţii,
supravegherea mediului şi a teritoriului etc.;
26. Dezvoltarea sistemului de protecţia a mediului înconjurător, întărirea capacităţii
instituţionale de gestionare a problematicii protecţiei mediului, alinierea treptată la
practicile UE în domeniu;
27. Promovarea unei politici active de dezvoltare a infrastructurii calităţii şi evaluarea
conformităţii, realizarea compatibilităţii instituţionale şi legislative în domeniu cu UE;
28. Stimularea procesului investiţional care vizează modernizarea, retehnologizarea sau
realizarea de noi capacităţi de producţie în România;
29. Promovarea exportului de produse şi servicii, identificarea şi aplicarea de modalităţi de
discriminare pozitivă a exportului de bunuri şi servicii cu valoare adăugată înglobată
peste media naţională/sectorială, susţinerea perfecţionării activităţilor de marketing;
30. Stimularea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare, difuzare şi transfer
tehnologic, creşterea interesului agenţilor economici pentru aplicarea rezultatelor
acestor activităţi în producţie; alocarea prin bugetul de stat pentru activităţi de
cercetare ştiinţifică a unor fonduri de minim 0,5% din PIB;
31. Sprijinirea IMM-urilor care implementează rezultatele cercetărilor proprii sau prin
transfer tehnologic de la institute şi colective de cercetare prin: deducerea suplimentara
la calculul profitului impozabil cu 20% a cheltuielilor eligibile pentru aceste activitati;
aplicarea metodei de amortizare accelerată în cazul echipamentelor tehnice
achiziţionate de IMM-uri în procesul de fabricaţie a noilor produse.
32. Sprijinirea acţiunilor de pregătire şi perfecţionare a personalului, stimularea entităţilor
implicate în procesul de recalificare şi reconversie profesională şi în absorbţia forţei de
muncă (inclusiv a organizaţiilor de economie socială), îmbunătăţirea cunoştinţelor şi
dezvoltarea abilităţilor manageriale;
33. Promovarea cooperării economice şi industriale, dezvoltarea de noi instrumente de
cooperare, stimularea cooperării tehnologice între centrele de cercetare din mediul
universitar şi zona producţiei;
34. Dezvoltarea şi perfecţionarea instituţiei dialogului social, a relaţiei tripartite Guvern –
Sindicate – Patronat şi promovarea coeziunii sociale. Îmbunătăţirea disponibilităţii
autorităţilor statului, în cadrul structurilor de dialog social, de a aborda cu un grad de
profesionalizare sporit, propunerile reprezentanţilor mediului de afaceri;
35. Modernizarea rolului autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în sensul
orientării către organizaţii, firme şi cetăţeni şi creşterii eficienţei activităţii;
36. Încurajarea colectivităţilor locale de a încheia parteneriate de dezvoltare regională;
37. Reproiectarea (prin CEC Bank, Eximbank sau alte societăţi bancare private) a
sistemului de creditare pentru asigurarea cofinanţării proiectelor întreprinderilor mici şi
mijlocii;
38. Adoptarea de politici publice integrate şi coordonate în domeniul investiţiilor şi al
achiziţiilor publice, care să contribuie la dezvoltarea afacerilor şi să stimuleze
activitatea productivă.
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