


 
“Vom fi iremediabil învinşii câtă vreme ne 
vom considera noi înşine învinşi”. 
Victor SLĂVESCU despre criza 
economică - 1930 
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M e s a j u l  P r e ş e d i n t e l u i  
Uniunii Generale a Industriaşilor din 
România – UGIR-1903 

Adunarea Generală a UGIR1903 reprezintă un moment 
important, un moment de bilanţ, de privire spre viitor, 
un moment de decizie. 

Ne aflăm într-o etapă critică a istoriei; omenirea este pe 
punctul de a depăşi cea mai devastatoare criză financiară 
de după anii '30 cu costuri teribile pentru populaţia 
întregii planete. Deşi există o previziune pozitiva a 
evoluţiei economice cu o posibilă creştere la nivel global în anul 2010 de 
3,9% (1,0% în zona Euro), trebuie să fim conştienţi că redresarea va avea 
viteze foarte diferite, cu diferenţe foarte mari între diferite ţări ale lumii sau 
între ţările membre ale Uniunii Europene; deja în Uniunea Europeană 
unele economii dau semne timide de reluare a creşterii economice, iar 
pentru altele ce a fost mai greu nu a trecut încă, România aflându-se, din 
nefericire, în această a doua categorie. Criza din România a fost importată 
din Uniunea Europeană, iar ceea ce era un avantaj, şi anume 75% din 
export adresat ţărilor membre ale Uniunii Europene, s-a transformat rapid 
într-o capcană. Chiar daca, căderea pieţei intracomunitare a facut ca agenţii 
economici din România să fie lipsiţi rapid de comenzi, este sigur ca nu 
acelaşi efect de antrenare îl va avea relansarea marilor puteri economice 
din Uniunea Europeană asupra economiei romanesti. 

O competiţie teribilă pe pieţe a început deja; vor putea firmele din 
România, profund afectate de criză, secătuite de resurse, fără lichidităţi, 
fără posibilitatea de a investi rapid în creşterea competitivităţii să reziste 
acestei competiţii? Un scenariu pesimist arată că am putea asista la o 
continuare a crizei în România înca 1-2 ani şi că marile oportunităţi ale 
relansării economice la nivel global sau comunitar ar putea fi pierdute de 
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România. Ce este de facut? Ce poate UGIR-1903 sa faca? Ce ar trebui sa 
facem cu toţii împreuna patronatele, sindicatele, guvernul? Iată 
importantele răspunsuri pe care adunarea generala a UGIR1903 de azi 
trebuie să le dea, iată ceea ce dumneavoastra trebuie sa stabiliti azi, iată ce 
misiune grea stă în faţa noastră. Aici, acum, dumneavoastră stabiliţi viitorul 
Romaniei . 

UGIR-1903, care reprezint azi 15% din salariaţii României, 20% din PIB, 
35% din producţia industrială, 65% din industria de servicii de interes 
public general, va cere prin decizia dumneavoastra Guvernului României 
să implementeze programul de susţinere şi relansare a economiei 
româneşti, iar partenerilor sociali, sindicatelor, să susţină acest program. 
Guvernanţii trebuie să înţeleagă că a trecut campania electorală, că a trecut 
vremea vorbelor, că acum numai acţiuni hotărâte şi imediate pot salva 
România. Ca să îl cităm pe Marin Preda: „timpul nu mai are răbdare”, 
economia nu mai are răbdare, cetăţenii României nu mai au răbdare, noi 
nu mai avem răbdare. 

Vă reamintesc că, încă de la adunarea generală din luna iulie 2009, UGIR-
1903 a arătat guvernului că strategia de relansare a economiei  româneşti 
trebuie să plece de la situaţia reală a economiei ţării, de la  situaţia reală a 
industriei şi serviciilor, de la situaţia reală a  întreprinderilor economice 
mari sau mici şi mijlocii. Strategia de relansare economică trebuie să 
rezolve bolile de acum cronice ale agenţilor economici şi anume lipsa de 
comenzi şi lipsa de lichidităţi. 

Avem nevoie de investiţii publice imediate în domenii cu efect 
multiplicator, plin de conţinut economic, de investiţii publice reale, 
finanţate azi, acum, de un parteneriat public - privat real (pe baza unei 
legislaţii adecvate, promisă de mult de guvern), de stimularea investiţiilor 
private care creează valoare adaugată şi noi locuri de muncă. 

Avem nevoie de achitarea imediată (sub sancţiunea penalităţilor de 
întârziere uzuale) de către autorităţile publice centrale şi locale a datoriilor 
către furnizori, achitarea imediată către producătorii agricoli a tuturor 
subvenţiilor, plata imediată a restanţelor pe care statul le are către agenţii 
economici la TVA, interzicerea prin lege a posibilităţii ca statul să 
foloseasca banii agenţilor economici prin nereturnerea sub diferite pretexte 
a TVA sau a altor datorii şi instituirea tratamentului egal între agentul 
economic şi stat (penalităţi de întarziere egale şi care intră în vigoare după 
perioade de timp egale). Statul a ajuns din nou sa ne datoreze 1,5 miliarde 
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de euro ceea ce face ca economia să fie lipsită de lichidităţi, ca agenţii 
economici să fie complet decapitalizaţi. 

Am atras atentia în repetate rânduri guvernului că patronatul este singurul 
care poate să ofere soluţii pentru stoparea declinului, diminuarea costurilor 
economice şi sociale ale crizei şi relansarea economiei româneşti. 
Guvernul, forţele politice din România, nu au realizat necesitatea şi 
importanţa unui dialog real şi constructiv, cu reprezentanţii autorizaţi ai 
mediului de afaceri din România şi dialogul social a fost de cele mai multe 
ori un exerciţiu de imagine pentru guvernanţi.  

Desigur, trebuie să recunoaştem, lipsa de unitate şi câteodată de coerenţă 
în discursul public al patronatelor a fost una din cauzele ignorării de către 
guvernanţi a vocii noastre. 

La începutul anului 2009 am participat la eleborarea planului de măsuri 
anti-criza, document care dacă ar fi depăşit faza declaratiilor politice şi s-ar 
fi transformat în masuri reale bugetate, ar fi făcut ca situaţia economiei 
româneşti la sfârşitul anului 2009 să fie mult mai bună, să nu avem o 
scadere a PIB-ului de 7,1%, a producţiei industriale de 5,5% sau 710.000 
de şomeri. Este adevărat, nimeni nu ar fi putut prevedea amploarea pe care 
criza economică a avut-o la nivel global şi in România; aceasta însă nu este 
o scuză pentru lipsa totală de măsuri fapt consemnat dealtfel şi de raportul 
Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din care citez: „Ideea 
era de a aloca cea mai mare parte, de peste 10 miliarde de euro pentru 
proiecte de infrastructura. Pana acum „stimulii” au fost mai mult imaginari 
decât reali; puţine proiecte au fost demarate, iar efectul asupra creşterii 
economice a fost neglijabil.”  

Azi într-o ţară în care marea majoritatea cetăţenilor cred ca mergem într-o 
direcţie greşită şi că guvernul nu poate oferi soluţii riscurile sunt foarte 
mari. Vocea fiecărui membru al UGIR-1903,  vocea noastră, vocea celui 
mai legitim grup de interese al economiei româneşti, trebuie să fie 
ascultată.  

În ultima lună la Cluj - Napoca, Piatra Neamţ, Braşov, Bistriţa, Sfântu 
Gheorghe, Craiova, Slobozia, Deva, Hunedoara, Alba Iulia, Vaslui, 
Focşani, împreuna cu dumneavoastră, membrii UGIR-1903, am analizat 
situaţia economică, am căutat soluţii problemelor cu care ne confruntăm şi 
putem spune că ceea ce propunem azi sunt soluţiile dumneavostră pentru 
ieşirea României din criză şi relansare economică. 
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Soluţiile pe care le propunem azi sunt simple. Ele necesită însă coerenţă, 
decizie, acţiune imediată, calităţi pe care guvernul nu a dovedit încă că le 
are. Ajutat de noi sunt însă convins că le va dovedi!  

Privim de multe ori cu respect şi chiar cu încredere în trecut; ne gândim le 
ceea ce înaintăşii noştri Slăvescu, Auschnitt, Malaxa, Mociorniţa au facut 
într-o perioadă la fel de grea pentru România; criza din anii '30 nu a trecut 
de la sine! Marile personalităţi ale economiei româneşti de atunci au oferit 
soluţiile ieşirii din criză, soluţiile dezvoltării economice şi sociale a ţării şi 
au facut ca în 10 ani România sa atinga cel mai înalt nivel de dezvoltare din 
istorie (desigur prin comparaţie cu celelalte ţări europene). Aceasta este azi 
misiunea noastră, aceasta este ceea ce aşteaptă azi de la noi românii, 
aceasta este datoria noastră. 

 

Dr. Ing. Ioan Cezar CORÂCI 
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M e s s a g e  f r o m  t h e  
P r e s i d e n t  
of the General Confederation of 
Romanian Industrial Employers 

The General Meeting of UGIR1903 represents an important moment, a 
moment of balance, an insight into future, a moment which requires a 
decision. 

We find ourselves in a critical moment of history; the mankind is on the 
verge to outcome the most devastating financial crisis after the 30s with 
terrible costs for the population of the entire planet. Although there is a 
positive forecast of the economic evolution with a possible growth at 
global level in the year 2010 of 3,9% (1,0% in the Euro zone), we need to 
be aware of the fact that the upturn will have different rhythms, with 
considerable differences between the various countries in the world or 
between the member states of the European Union; already in the 
European Union, some economies show feeble signs of recovery of the 
economic growth, and for others the hardest time did not elapse yet, 
Romania being, unfortunately in this category. The crisis in Romania was 
imported from the European Union, which was an advantage, but the 
75% of the export directed to the member states of the European Union 
soon turned into a trap. Even if, the downfall of the intra-community 
trade made the Romanian entrepreneurs be deprived rapidly of orders, 
surely the upturn of the great economic powers in the European Union 
will not drag along the same effect on the Romanian economy. 

A terrible competition on the market has already started; will the 
companies in Romania, seriously struck by the crisis, impoverished of 
resources, with no liquidities, without the possibility to invest rapidly in 
the growth of competition resist it? A pessimistic scenario shows that we 
could witness a continuation of the crisis in Romania for another 1-2 years 
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and that the big opportunities of the economic upturn at global or 
community level could be lost by Romania. What is to be done? What can 
UGIR-1903 do? What should we all do the employers’ associations, the 
trade unions, and the government? Here are some important measures 
that the general meeting of UGIR 1903 of today must give, this is what 
you need to determine today, this is the difficult mission we have to face. 
Here, now, you establish the future of Romania. 

UGIR-1903, which represents today 15% of the employees of Romania, 
20% of the GDP, 35% of the industrial production, 65% of the industry 
of services of general public interest, will request by means of your 
decision to the Government of Romania to implement the supporting and 
relaunching program of the Romanian economy, and to the social 
partners, trade unions, to support this program. The government needs to 
understand that the electoral campaign finished, that the time of empty 
words is gone, and that only determined and immediate actions may save 
Romania. To quote Marina Preda, “the time is no longer patient with us”, 
the economy is no longer patient, the citizens of Romania lost their 
patience, and we don’t have patience anymore. 

We remind you that, ever since the general meeting from the month of 
July 2009, UGIR-1903 showed the government that the upturn strategy of 
the Romanian economy needs to start from the real situation of the 
economy of the country, from the real situation of industry and services, 
from the real situation of big, middle sized or small trading companies, 
namely the lack of orders and the lack of liquidities. 

We need immediate public investments in fields with a multiplying effect, 
full of economic content, of real public investments, financed today, now, 
by a real public-private partnership (based on an adequate legislation, 
promised for a long time by the government), by the stimulation of private 
investments which create an added value and new jobs. 

We need the immediate clearance (under the sanction of usual delay 
penalties) by the central and local public authorities of the debts towards 
suppliers, the immediate clearance by the agricultural producers of all 
subventions, the immediate payment of the outstanding amounts that the 
state owes to companies for the VAT, the forbiddance by law of the 
possibility of the state to use the money of the companies by not 
reimbursing the VAT under different motives or of other debts and the 
institution of the equal treatment between the economic agent and the 
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state (equal delay penalties and which enter into effect after equal time 
periods). The state owes us 1,5 billion Euro again, which makes the 
economy be deprived of liquidities, making the economic agents have no 
capital. 

We have drawn the attention for many occasions to the government that 
the employers’ association is the only one which can offer solutions in 
order to stop the downfall, to diminish the economic and social costs of 
the crisis and to relaunch the Romanian economy. The government, the 
political forces in Romania, did not realize the necessity and importance of 
a real and constructive dialogue, with the authorized representatives of the 
business environment in Romania and the social dialogue was most of the 
times an image exercise for the government officials.  

Nevertheless, we have to admit, the lack of unity and some times of 
coherence in the public discourse of employers’ association was one of the 
causes that made our voice not be heard by government. 

At the beginning of the year 2009 we participated at the elaboration of the 
anti-crisis measurements plan, document which, if it had outcome the 
phase of political declarations and had transformed in real budgeted 
measures, would have turned the situation of the Romanian economy at 
the end of 2009 be much better, preventing us from having a decrease of 
7,1% of the GDP, of the industrial production of 5,5% or 710,000 
unemployed. True enough, nobody could have foreseen the amplitude of 
the economic crisis at global level and in Romania; nevertheless, this is not 
an excuse for the total lack of measures which was also stated by the 
report of the European Bank for Reconstruction and Development from 
which I quote: “The idea was to allot the greatest part, of over 10 billion 
Euro for infrastructure projects. Up to now, the “stimuli” were rather 
imaginary than real; few projects were commenced, and their effect upon 
the economic growth was insignificant” 

Nowadays, in a country where the majority of citizens believe we are 
heading towards a wrong direction and that the government cannot give 
us solutions, the risks are considerable. The voice of each member of 
UGIR-1903, our voice, the voice of the most legitimate group of the 
Romanian economy needs to be heard.  

In the last month, in Cluj - Napoca, Piatra Neamţ, Braşov, Bistriţa, Sfântu 
Gheorghe, Craiova, Slobozia, Deva, Hunedoara, Alba Iulia, Vaslui, 
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Focşani, together with you, the members of UGIR-1903, we have 
analyzed the economic situation, we searched for solutions to the 
problems we are dealing with, and we can say that what we suggest 
today are your solutions, to help Romania overcome the crisis and for 
economic upturn. 

The solutions we suggest today are simple. Nevertheless, they require 
coherence, decision, immediate action, qualities which the government did 
not prove yet to have. Yet, with our help, I am sure the government will 
prove having these qualities!  

We look many times with respect and even with trust in the past; we think 
of what our predecessors Slăvescu, Auschnitt, Malaxa, Mociorniţa did in 
an equally difficult period for Romania; the crisis from the ‘30s did not 
disappear by itself! The great personalities of the Romanian economy back 
then offered the solutions to outcome the crisis, the solutions of the 
economic and social development of the country and made that within 10 
years Romania reach the highest level of development from our history (of 
course, by comparison with the other European countries). This is our 
mission, this is what the Romanian people expect from us today, and this 
is our duty. 

 

Dr. Ing. Ioan Cezar CORÂCI 
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M e s a j u l  P r e ş e d i n t e l u i  
E x e c u t i v  
al Uniunii Generale a Industriaşilor 
din România - UGIR-1903 

Cum stăm cu dialogul tripartit? În actuala perioadă de 
criză, când aceasta nu dă încă nici un semn de atenuare 
sau de îmblânzire a efectelor sale devastatoare pe plan 
economic şi social, este de datoria UGIR-1903 să-şi 
asume rolul de port - fanion al echipei mixte patronate – 
sindicate în cadrul parteneriatului de dialog cu guvernul. 
Recent, participând la o conferinţa organizată de 
Comisia Europeană şi de Asociaţia Mondiala a Ziariştilor 
referitoare la rolul mass – media în combaterea efectelor crizei şi 
diseminarea celor mai bune practici în domeniu, în prezentarea făcută am 
lansat ideea ca pe durata de manifestare virulenta a crizelor, diferenţele 
dintre ţintele majore urmărite de patronate şi sindicate se estompează până 
la confundare, cei doi parteneri de dialog instituţionalizat devenind aliaţi în 
confruntarea cu guvernele gata să promoveze seturi de masuri fără a face 
în prealabil o evaluare reală şi profundă a efectelor însoţitoare, de multe ori 
mai devastatoare decât cele ale crizei însăşi. Un exemplu semnificativ 
pentru România este reprezentat de modul în care creditele externe de care 
beneficiază România sunt cheltuite cu o nonşalanta ce frizează 
inconştienta pentru plata salariilor şi pensiilor, în loc de a fi alocate 
majoritar demarării de noi investiţii creatoare de locuri de munca. Şi iar mă 
gândesc şi devin din ce în ce mai convins de faptul că, dacă planul de 
combatere a crizei conceput de subsemnatul şi transmis Guvernului de 
UGIR - 1903 în cursul lunii ianuarie 2009 ar fi fost pus în practică prin 
înfiinţarea de câtre patronate şi sindicate a acelei companii naţionale non – 
profit pentru mari construcţii civile care trebuia să preia zilnic şi pe toata 
durata crizei 70% din personalul disponibilizat, şomajul în România ar fi 
fost acum sub 5%, iar moralul celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă 
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după ce au ieşit din perioada în care au beneficiat de ajutor de şomaj – 
unul de om activ, util societăţii şi nu o stare depresivă şi pesimistă 
generalizată, afectând negativ şi ireversibil în majoritatea cazurilor 
comportamentul lor în familie şi în societate. 

Revenind la prezentul în care trăim, trebuie sa recunosc că actualul Guvern 
manifestă o deschidere ieşită din comun pentru promovarea dialogului 
economic şi social tripartit, iar Primul Ministru a alocat o semnificativă 
parte din timpul său de lucru participării directe la astfel de întâlniri 
convocate la iniţiativa sa, a Miniştrilor Şeitan şi Vlădescu sau a Secretarului 
de stat Mocanu. Un mare pas înainte în recunoaşterea rolului jucat de 
patronate şi sindicate pentru ieşirea noastră cat mai rapid din criza şi a 
asanării vieţii economice, sociale şi morale din România. Aspectul negativ 
al acestei stări de fapt este însă constituit de raportul foarte mic intre 
numărul de măsuri transmise de noi şi acceptate în final de guvern şi cel 
total al propunerilor făcute de partenerii de dialog. Sunt conştient însă că şi 
noi am greşit de multe ori, înaintând multe propuneri care erau departe de 
ceea ce trebuie să reprezinte în realitate o măsura anti – criza, majoritatea 
acestora fiind limitate ca impact la zone economice şi sociale restrânse sau 
care abordau probleme specifice cu caracter de ramură sau chiar 
individualizate. 

Patronatele din România şi promovarea imposturii. până când? Ceea 
ce însă nici actualul guvern nu a înţeles din păcate este însă faptul ca 
niciodată nu va putea efectua reformele economice şi sociale de care 
România are atâta nevoie cât timp nu va sprijini legislativ consolidarea 
partenerilor săi de dialog economic şi social – referindu-mă însă în 
continuare strict la patronate. Până la un moment dat, în perioada de 
boom economic ce a durat din 2000 până la mijlocul lui 2008, aplicarea 
principiului „Divide et impera” a fost avantajoasă pentru Executiv, care a 
sprijinit crearea unui număr cât mai mare de patronate aservite cărora le-a 
fost acordat statutul de reprezentativitate naţională fără nici un fel de 
acoperire în realitate. În acest mod, funcţiile de membri ocupate conform 
legii de reprezentanţi ai patronatelor în consiliile de administraţie şi CES-
urile instituţiilor de importanţă naţională au fost repartizate majoritar câtre 
aceste numeroase patronate - căpuşe, eliminându-se pericolul ca realii 
reprezentanţi ai mişcării patronale să-şi poată exprima oficial idei şi opinii 
contrare dirijismului guvernamental. Acesta este principalul motiv pentru 
care, din 1993 – când am depus la Parlament proiectul unei noi legi a 
patronatelor din România – şi până în prezent, toate guvernele care s-au 
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perindat au boicotat promovarea acestei noi legi, preferând actuala 
harababură ce permite continuarea manipulării şi a utilizării patronatelor în 
scopuri politice. Prin statutul sau, UGIR-1903 si-a luat măsurile de 
protecţie necesare pentru evitarea implicării politicului în activitatea sa 
patronală: nici o persoană care deţine o funcţie politică aleasa în cadrul 
unui partid înregistrat oficial nu poate deţine nici o funcţie de conducere 
atât în cadrul structurii confederaţiei, cat şi a federaţiilor şi patronatelor 
membre. No comments! 

Uniunea Europeană a selectat deja adevăratele patronate din 
România. Deşi la ora actuală, în România există înregistrate un număr de 
peste 10 confederaţii patronale cu aşa – zisă reprezentativitate naţională, în 
realitate numai trei dintre acestea îndeplinesc aceasta condiţie imperativă: 
ACPR, CNIMMPR şi – bineînţeles – UGIR-1903. Mai mult decât atât, 
aceste patronate sunt unicele din România care se bucura de recunoaştere 
europeană, fiind membre cu drepturi depline a celor 3 organisme patronale 
europene recunoscute oficial ca parteneri instituţionali ai Comunităţii 
Europene – într-o ordine aleatoare: European Centre of Employers and 
Enterprises with Public Capital and of General Services Providers 
(CEEP), având ca membru confederaţia UGIR – 1903 prin intermediul 
FNPSPR care a aderat în anul 2000, Business Europe – membru ACPR şi 
European Association of Craft, Small and Medium - Sized Enterprises 
(UEAPME) – membru CNIMMPR. 

Ce ar trebui să facă actualul guvern dacă doreşte sincer să se bucure 
de un real sprijin al unor patronate naţionale puternice şi cu 
reprezentativitate reala? După părerea mea, o noua lege a patronatelor, 
eficientă şi simplă de verificat din punct de vedere al respectării legalităţii 
în ceea ce priveşte acordarea reprezentativităţii naţionale în vederea 
eliminării actualilor intruşi şi a prevenirii apariţiei altor organisme la fel de 
fantomatice. În primul rând ea ar trebui să conţină clar şi concis criteriile 
exclusiviste de acordare a reprezentativităţii naţionale ce trebuie îndeplinite 
de confederaţiile patronale ce solicita acest statut – şi anume: 

- apartenenţa la unul dintre organismele patronale europene recunoscute 
de instituţiile Comunitare, în vederea asigurării accesului membrilor săi la 
programe, fonduri şi structuri patronale de decizie la nivelul Uniunii 
Europene; 

- o valoare cumulata a cifrei de afaceri a membrilor săi de min. 15% din 
PIB; 
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- un număr total de salariaţi în cadrul societarilor membre reprezentând 
min. 15% din forţa de muncă activă la nivel naţional; 

- negocierea unui număr de minimum 6 contracte colective de munca de 
ramura la nivel naţional; 

- existenta unei structuri teritoriale având filiale cu sau fără personalitate 
juridica în toate judeţele şi în Municipiul Bucureşti.  

Cum poate Guvernul întări în mod real mişcarea patronala? Dacă 
Executivul doreşte într-adevăr sa aibă ca parteneri de dialog patronate 
puternice în a căror structură să se regăsească toate societăţile cu specific 
de ramura fără excepţie şi care să susţină politica economica de eliminare a 
efectelor crizei şi de promovare a bunăstării şi progresului elaborată de 
Guvern conform viziunii sale adaptată condiţiilor actuale, a platformei 
politice şi a strategiei economice în baza cărora a fost ales prin vot 
popular, legea trebuie să consfinţească dreptul patronatelor la nivel de 
federaţii de a se implica direct din punct de vedere profesional în 
activitatea membrilor săi, abilitându-le sa elibereze certificate de 
conformitate profesională obligatorii pentru participarea societăţilor la 
orice fel de activităţi de producţie, servicii sau achiziţii finanţate din 
fonduri publice la nivel central sau local, indiferent de forma lor de 
organizare sau de structura capitalului social. Pe fondul măsurilor de 
reducere a numărului de personal din structurile guvernamentale, 
propunerea vine în sprijinul politicii Executivului de reducere a 
cheltuielilor salariale la instituţiile bugetare, patronatele prin structurile lor 
profesionale preluând o activitate ce implica în prezent un mare număr de 
personal bugetar cu înalta pregătire profesională. În acest mod, prin 
externalizarea câtre federaţiile patronale de ramură a activităţilor de 
certificare profesională, precum şi a celor de pregătire profesională 
continuă şi de reconversie profesională (in comun cu federaţiile sindicale 
de ramura), bugetele instituţiilor guvernamentale respective vor putea 
suporta reduceri semnificative, degrevând bugetul central de fonduri 
importante. 

După atâtea sugestii, solicitări şi recomandări făcute Executivului, revin la 
viaţa şi activitatea organizaţiei noastre, ţinta mea fiind constituita acum de 
formularea răspunsului la întrebarea: „Care dintre zecile de idei care-mi 
trec acum prin cerebel o consider ca fiind potenţial cea mai 
performantă şi avantajoasă pe termen scurt şi mediu pentru UGIR – 
1903?”. Ei bine, răspunsul meu este simplu şi indubitabil: „Dragi colegi, 
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atacaţi Bruxelles-ul şi luaţi banii Comisiei!” De ce acest răspuns: fiindcă 
bani de la buget pentru investiţii, achiziţii etc. sunt din ce în ce mai puţini, 
iar fonduri europene neaccesate şi pierdute de România – din ce în ce mai 
mari şi mai multe! Ce vă trebuie ca să puteţi aplica pentru ele: 

 o permanentă şi bună informare – conform principiului „Gender 
equality”, un/o tânăr(ă) inginer cu cunoştinţe profesionale acceptabile 
(tehnice + economice) + limba engleză, care să scaneze 12 ore pe zi 
site-urile tuturor DG-urilor Comisiei, să facă fişe pentru toate „Call for 
Tender”, „Request for Proposals”, „Request for Information” afişate 
şi să le distribuie prin secretariat câtre membrii federaţiei funcţie de 
domeniul profesional în cauza; 

 realizarea unei baze de date, preluată majoritar de pe site-ul DG-ului 
respectiv, conţinând societăţi şi instituţii din alte ţări care doresc sa 
participe în cooperare cu parteneri străini la licitaţia respectivă – în 
cazul în care este impusa acceptarea ca aplicanţi doar a unor pool-uri 
multinaţionale (de ex., cazul Programului FP-7), urmată de stabilirea de 
contacte prin mail cu potenţialii parteneri şi negocierea condiţiilor de 
colaborare; 

 cel mai important – înfiinţarea în cadrul structurii profesionale a 
federaţiei a unui colectiv de specialişti în redactarea de proiecte cu 
finanţare europeana. Condiţia de bază aici este formată de trioul: 
profesionişti de excepţie pe domeniul respectiv + cunoştinţe excelente 
de lucru pe calculator + cunoştinţe la nivel superior în ceea ce priveşte 
o limba străina de circulaţie internaţională – limitaţi-vă la engleza şi 
franceza (citit, scris, vorbit) – s-ar putea sa fie necesara susţinerea 
tematicii la Bruxelles sau – Să dea Dumnezeu! – negocierea contractului 
de finanţare. Puteţi sa scrieţi proiectul şi în limba romana – care este 
una dintre limbile oficiale ale Uniunii, dar puteţi sa mă credeţi ca 
practica mi-a demonstrat ca şansele sunt mai mari dacă redactaţi 
documentul într-o limbă cunoscută de toţi funcţionarii Comisiei! În 
cazul utilizării limbii materne, pentru evaluare lucrarea propusă va fi 
oricum tradusă în general în engleza, iar calitatea traducerii suferă de 
multe ori de grave carenţe, mai ales paragrafele cu caracter tehnic. 
Referitor la acest colectiv de specialişti, vă mai ofer un sfat: plătiţi-i 
bine şi vă vor aduce înzecit suma investită! 

Iar acum, vreau, nu vreau, sunt obligat sa mă ocup de persoana mea şi să 
vă răspund la întrebarea: „Domnule Opran, ce ai făcut în ultimii 4 
ani?” - de când am fost nominalizat ca membru al delegaţiei romane (15 
persoane = 5 patronate + 5 sindicate + 5 ONG-isti) la Comitetul 
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Economic şi Social al Uniunii Europene (CESE). Pe scurt, în ordinea 
gradului de importanţă acordat de mine fiecăreia dintre acţiunile 
promovate personal sau la care am participat pe baza de nominalizare, pot 
menţiona : 

 Reabilitarea poziţiei reprezentanţilor României, priviţi iniţial cu 
condescendenţă şi superioritate în principal de câtre colegii din vechile 
ţări membre cunoscute ca EU-17 – prin profesionalism, muncă 
continuă, principialitate , alaturi de valorosii mei colegi Manoliu, 
Varfalvi, Plosceanu si Ana Bontea cu care am format o adevarata 
echipa sudata si profesionista. Solicitarea ca selectarea raportorilor, 
preşedinţilor de comisii de lucru şi a raportorilor CESE la manifestări 
internaţionale sa fie făcuta numai pe baza de CV-uri, propunerea ca 
toate documentele de poziţie redactate în Word sa fie susţinute de 
raportori în fata plenului Adunării Generale ce urmează sa le adopte 
prin vot sub formă de prezentări „Power Point” au produs o adevărata 
revoluţie, profund neplăcuta pentru mulţi dintre reprezentanţii „Vechii 
Europe” care s-au văzut pusi şi în inferioritate datorita faptului că 
majoritatea lor nu îndeplineau condiţiile propuse. 

 Nominalizarea pentru prima dată a unui reprezentant al României ca 
raportor al CESE, urmată apoi de încă alte 6 nominalizări ca raportor, 
6 – ca preşedinte al comisiei de elaborare a documentului de poziţie, 17 
– ca membru al comisie de elaborare şi de 18 ori ca speaker al 
Comitetului la manifestări internaţionale de profil. 

 Iniţierea, conceperea şi prezentarea în cadru public către Comisia 
Europeană a proiectului de educare şi pregatire profesională în 
domeniul operării pe calculator pentru un număr de 300.000 copii de 
etnie Roma dintr-un numar de 7 ţări (dintre care 130.000 în România), 
cu vârste cuprinse între 7 şi 18 ani  

 Tematicile de mare complexitate care mi-au fost încredinţate ca 
raportor al Comitetului: O noua strategie pentru o industrie 
europeana de apărare mai puternica şi mai competitivă; Acordarea 
contractelor publice în domeniul achiziţiilor de tehnică militară şi 
pentru securitatea naţionala; Noi servicii mobile prin satelit pentru 
Uniunea Europeană; Strategia industriei aeronautice europene; 
Contribuţia IT & C la dezvoltarea durabilă a Uniunii Europene; 
Costurile securităţii aeriene; Simplificarea termenilor şi condiţiilor de 
transfer intra – Comunitar a produselor de tehnică militară şi pentru 
securitatea naţionala. 
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 Ca preşedinte de comisie pot menţiona: Internetul de mare viteza; 
Prevenirea terorismului  şi a radicalizării violente; Stadiul dezvoltării 
democraţiei în ţările Caucazului de Sud: Armenia, Azerbaijan şi 
Georgia; Securitatea livrării gazelor naturale câtre Uniunea Europeană; 
Securitatea aeroportuară; Managementul crizelor non – militare. 

 Ca speaker oficial al Comitetului la manifestări internaţionale: 
„Internet gratuit wireless pentru toţi cetăţenii UE – Acoperirea 
întregului teritoriu al UE cu WiMAX până în anul 2012” (IT & C 
Global Forum, Veneţia, nov. 2007); „ROTRAZ: o alternativă 
potenţială la NABUCCO pentru Europa Centrala şi de Est” (Al XI-
lea Forum Economic Euro-Asiatic, iunie 2008, Istanbul, Turcia); 
„Parteneriatul Strategic UE – GUAM: întărind securitatea globală a 
lumii democratice” (A X-a Aniversare a înfiinţării Tratatului GUAM, 
iunie 2008, Baku – Azerbaijan); „Promovarea unei platforme Web 
gratuite pentru promovarea dezbaterilor libere intre cetăţenii 
europeni” (Forumul comun al Preşedinţiei Germane a UE şi a 
Observatorului European al Dezvoltării Durabile, Berlin, iulie 2008); 
„Sistem integrat pentru controlul frontierelor UAE: Studiu de 
fezabilitate” (IDEX 2009 Conference, apr. 2009, Abu Dhabi, UAE); 
„Resuscitând NABUCCO: Comutând itinerarul european al 
gazoductului din Vest spre Nord” (Al XII-lea Forum Economic 
Euro-Asiatic, mai 2009, Istanbul, Turcia); „IT & C pentru un IT & C 
verde: combatant emisia globala de CO2 , inclusiv contribuţia 
proprie a echipamentelor IT & C” (2009 ICT Global Forum, oct. 
2009, Bucureşti); „Euro – Armamentele – un concept romanesc: 
Spre o noua categorie de produse militare destinate Forţei de Apărare 
a Uniunii Europene” (EXPOMIL 2009, nov. 2009, Bucureşti); „e – 
Skills : construind noul e – Citizen” (Forumul comun Comisia 
Europeana – CEPIS, dedicat e – Skills şi aplicaţiilor sale”). 

 Conex, am fost selecţionat pe baza de concurs şi nominalizat ca: 
expert – evaluator al Comisiei Europene – DG Enterprise pentru 
Programul FP-7 Security – componentele „Sisteme integrate de 
securizare a graniţelor şi „Managementul integrat al crizelor”; expert 
al DG Justice, Freedom and Security pentru Programul „Critical 
Infrastructure Protection”; expert al European defence Agency 
pentru domeniile „Systems of Systems” şi „Optical Sensors” 

 In luna septembrie 2009 am fost numit ca reprezentant oficial 
acreditat la Instituţiile Europene al Fondului Internaţional de 
Cooperare şi Parteneriat „Marea Neagra – Marea Caspica”. Sper ca în 
curând să putem semna un acord de cooperare între Fond si UGIR-
1903, precum şi un acord – cadru de cooperare între patronatele 



U G I R - 1 9 0 3  
Un patronat pentru viitorul României 
 

Adunarea Generală  –  29 martie 2010 22 
 

naţionale din cele 9 ţări membre: Romania, Moldova, Ucraina, 
Turcia, Georgia, Azerbaijan, Kazahstan, Kirgyzstan şi Federaţia Rusă.   

Vă stau la dispoziţie pentru orice alte lămuriri şi clarificări şi va aştept oricând cu 
drag la Bruxelles! 
 
 
Marius – Eugen Opran, Preşedinte Executiv „UGIR – 1903” 
Membru al Biroului Executiv – European Economic and Social 
Committee 
Tel.: +32 2 733 0917 / Fax: +32 2 275 5346 / GSM: +32 476 311 447 / 
Marius.Opran@eesc.europa.eu 
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U n i u n e a  G e n e r a l ă  a  
I n d u s t r i a ş i l o r  d i n  
R o m â n i a  –  U G I R - 1 9 0 3  
Pe scurt, la zi 

Cadrul de reprezentare şi de susţinere a intereselor economiei româneşti 
UGIR-1903 constituie una din cele mai mari şi mai importante 
confederaţii patronale din România, organism de reprezentare din punct 
de vedere patronal a economiei româneşti, continuatoare a tradiţiei de 
peste 100 de ani a mişcării patronale din România. 

UGIR-1903 are statut de confederaţie reprezentativă la nivel naţional, 
având ca membrii firme din toate domeniile de activitate, din toate 
judeţele, care însumează 20% din salariaţii României. 

UGIR-1903 este un partener semnificativ în dialogul social şi în sistemul 
relaţiilor industriale din România, ca organizaţie de promovare şi 
reprezentare a intereselor patronale în Consiliul Economic şi Social şi în 
structurile de dialog social la nivel local, regional şi naţional. 

UGIR-1903 participă la reglementarea activităţilor economice şi a relaţiilor 
de muncă şi sociale din România, la susţinerea dezvoltării economice şi 
industriale a ţării noastre în spaţiul european. 

UGIR-1903 ia parte la: 

negocierea şi semnarea Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel 
Naţional şi prin federaţiile şi organizaţiile membre la negocierea şi 
semnarea Contractelor Colective de Muncă la Nivel de Ramură 
economică; 

dialogul social tripartit guvern – sindicate – patronate prin 
reprezentanţii săi din comisiile de dialog social de la fiecare minister, 
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agenţie, autoritate, casa naţională, consiliu precum şi la fiecare 
prefectură şi alte autorităţi la nivel judeţean. 

Structură şi componenţă 

UGIR-1903 are în componenţă peste 60 de patronate de ramură care 
actionează în domenii precum: chimie şi petrochimie, textile, servicii 
publice, industria agroalimentară, construcţii de maşini, gaze naturale, 
confecţii, pielărie, electronică, edituri - poligrafie, sănătate etc. 

UGIR-1903 este structurata la nivel local şi regional avand filiale în toate 
cele 42 de judete ale tarii şi pe cele 8 regiuni de dezvoltare economică. 

UGIR-1903 a incheiat Protocoale de parteneriat cu Agenţiile de 
Dezvoltare Regională pentru a putea participa la accesarea fondurilor 
structurale şi de coeziune în plan regional. 

UGIR-1903 - prezenţă activă a mişcării patronale din România 

Ia parte la gestionare sistemelor naţionale de formare profesională, 
ocuparea forţei de muncă, securitate şi sănătate în muncă, pensii şi 
asigurări sociale etc.; 

Organizează în mod curent dezbateri, seminarii, consultări pentru membrii 
săi, pe marginea unor fenomene şi procese economice şi sociale de 
actualitate; 

Promovează relaţii de parteneriat corecte şi oneste cu Guvernul României, 
administraţia centrală şi locală; 

Dezvoltă relaţii de colaborare cu alte confederaţii reprezentative interesate 
de întărirea mişcării patronale din România. 
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Participare şi preocupări privind formarea profesională 
UGIR-1903 participă în mod curent la formularea cererii privind forţa de 
muncă şi a calificărilor. 

UGIR-1903 ia parte direct la stabilirea standardelor ocupaţionale şi a 
cerinţelor minime pentru furnizorii de educaţie şi formare profesională. 

UGIR-1903 este prezentă prin membrii săi în comitetele sectoriale 
infiinţate în România. 

UGIR-1903 are în structura sa propria Comisie de formare profesională ca 
organism de dezbatere şi soluţionare a problemelor specifice. 

Activitate orientată spre parteneriat, colaborare şi dialog constructiv 
UGIR-1903 a dezvoltat relaţii de colaborare cu instituţii reprezentative din 
mediul economic, administrativ, sindical, politic, academic şi universitar şi 
este membră a numerose instituţii şi organisme naţionale. 

UGIR-1903 are relaţii de colaborare constructivă cu Camera de Comerţ şi 
Industrie a României – CCIR şi cu alte organizaţii ale sistemului cameral şi 
ale mediului de afaceri precum şi parteneriate cu agenţiile de dezvoltare 
regională din România. 

Relatii internaţionale şi activitate externă 

Din punct de vedere istoric, UGIR-1903 a fost organizaţia patronală care a 
reprezentat România în perioada interbelică la Organizaţia Internaţională a 
Muncii. 

UGIR-1903 este reprezentată în Consiliul Economic şi Social European la 
nivelul de Biroului executiv şi raportor în 2 comisii de specialitate. 

UGIR-1903: 

a stabilit contacte şi a semnat un numar semnificativ de acorduri de 
colaborare cu organizaţii patronale similare din peste 20 de ţări; 

este reprezentată în SUA, Spania, Franţa, Belgia; 

organizează în mod curent participarea companiilor româneşti la 
târguri şi manifestări internaţionale cu profil economic. 
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Organizaţii membre cu afiliere internationala 

Federaţia Patronală din Industria Chimică şi Petrochimică – FEPACHIM 
membru al Consiliul European al Industriei Chimice – CEFIC; 

Federaţia Patronală a Industriei Uşoare – FEPAIUS membru al 
organizatiei Europene a industriei uşoare – EURATEX; 

Federaţia Naţională a Patronatelor Serviciilor Publice de Interes General 
din România – FNPSPR membru al Confederaţiei Europene a serviciilor 
publice - CEEP; 

Uniunea Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM membru în 
Alianţa Cooperatistă Internaţională – ACI; 

Federaţia patronală a Industriei alcoolului Băuturilor alcoolice din 
România – GARANT membru în Organizaţia Europeană a Producătorilor 
de Băuturi Alcoolice – CEPS; 

Patronatul Serviciilor de Securitate – PSS – membru al Confederaţiei 
Europene a Serviciilor de Securitate – CoESS; 

Patronatul Optica membru al Consiliul European al Opticii şi Optometriei 
– ECOO. 

Date de contact 

Adresa: Str George Enescu, nr 27-29, sect 1, Bucureşti 

Telefon: 040 21 3100016, 3100021, 3100027, 3135201; 

Fax: 040 21 3100025; 

E-mail: ugir-1903@ugir-1903.ro, office@ugir-190.ro; 

Web: www.ugir-1903.ro. 
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T h e  G e n e r a l  
C o n f e d e r a t i o n  o f  
R o m a n i a n  I n d u s t r i a l  
E m p l o y e r s  –  U G I R - 1 9 0 3  

Current Brief  

The framework for the representation and support of Romanian economy interests 

UGIR-1903 is one of the largest and most important confederations of 
employers in Romania, being a representative employers’ body for the 
Romanian economy that continues a long-lasting tradition of more than 
100 years in the employers’ movement in Romania. 

UGIR-1903 is constituted as a national representative confederation 
including members from all fields of business that account for more than 
20% of employees in Romania.   

UGIR-1903 is a major partner for the social dialogue and industrial 
relationships in Romania and the organization that promotes and 
represents the employers’ interests before the Economic and Social 
Committee and in the local, regional and national social dialogue 
structures. 

UGIR-1903 is involved in regulating the economic business and labour 
and social relationships in Romania, and also in supporting the economic 
and industrial development of our country within the European Area. 

UGIR-1903 takes part in: 

Negotiating and signing the Single Collective Labour Agreement at 
the national level and in negotiating and signing the Collective 
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Labour Agreement at the economic branch level by means of its 
federations and member organizations; 

The tripartite social dialogue between the Government – trade 
unions – employers; unions by its representatives from the social 
dialogue commission in each ministry, agency, authority, national 
house, council and each Prefect’s office and other county authorities.   

Structure and composition 

UGIR-1903 is composed of more than 60 branch unions of employers 
that are active in fields like chemical and petrochemical, textiles, public 
services, food, automotive, natural gas, garments, leather, electronic, 
publishing and printing, health industry, etc. 

UGIR-1903 has local and regional structures with branches in all 42 
counties and 8 economic development regions of Romania. 

UGIR-1903 entered into Partnership Protocols with Regional 
Development Agencies in order to have access to structural and cohesion 
funds at the regional level.  

UGIR-1903 – dynamic presence of the employers’ movement in Romania 

It is involved in the management of professional training, labour 
employment, labour health and security, retirement and social security 
national systems, etc; 

It currently organizes debates, seminars, consultations for its members on 
topics such as current economic and social phenomena and processes; 

It encourages the establishment of fair and honest partnerships with the 
Government of Romania and the Romanian local and central 
administration; 

It develops cooperation with other representative unions concerned about 
strengthening the employer’s movement in Romania. 

Participation and concerns about the professional training 

UGIR-1903 is currently participating in formulating the demand for 
labour force and qualifications  
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UGIR-1903 is directly involved in defining the labour standards and 
minimum requirements for education and professional training service 
providers. 

UGIR-1903 is present through its members in the sectoral committees 
created in Romania. 

UGIR-1903 has its own Professional Training Commission ensuring the 
debate and settlement of specific issues. 

Activity focused on partnership, cooperation and constructive dialogue.  

UGIR-1903 developed cooperation relationships with representative 
institutions of the economic, administrative, union, political, and academic 
and university environment and is a member of various national 
institutions and bodies.   

UGIR-1903 established constructive relationships with the Romanian 
chamber of Commerce and Industry – CCIR, with other organizations of 
the chamber system and business environment and also concluded 
partnerships with Romanian regional development agencies. 

Foreign affairs and activity abroad 

Historically, UGIR-1903 has been the employer’s union that represented 
Romania in the inter-war International Labour Organization. 

UGIR-1903 is represented in the European Economic and Social Council 
at the Executive Office level and is also a rapporteur in 2 specialized 
commissions. 

UGIR-1903 made connections and signed a significant number of 
cooperation agreements with similar employers’ unions from more than 
20 countries; 

It is represented in the USA, Spain, France and Belgium; 

It currently arranges for the participation of Romanian companies to 
international economic fairs and events. 
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Internationally-affiliated member companies 

The Employers’ Federation of Romanian Chemistry and Petrochemistry – 
FEPACHIM – member of the European Chemical industry Council 
(CEFIC); 

The Employers’ Federation of Fabrics and Leather Goods – FEPAIUS – 
member of the European Apparel and Textile Organisation (EURATEX); 

The National Employers’ Federation of Public Services of General 
Interest from Romania – FNPSPR – member of the European Centre of 
Employers and Enterprises providing public services (CEEP); 

National Federation of Handicraft Cooperation from Romania – 
UCECOM – member of the International Co-operative Alliance (ACI); 

The Employers’ Federation of Alcohol, Alcoholic Drinks and Beverages 
from Romania– GARANT – member of the European Spirits 
Organization (CEPS); 

The Employers’ Federation of Security Services – PSS – member of the 
Confederation of European Security Services (CoESS); 

Optica Employers Union – member of the European Council of 
Optometry and Optics (ECOO). 

Contact 

Address: George Enescu, 27-29, sect 1, Bucharest 

Phone: 040 21 3100016, 3100021, 3100027, 3135201; 

Fax: 040 21 3100025; 

E-mail: ugir-1903@ugir-1903.ro, office@ugir-190.ro; 

Web: www.ugir-1903.ro. 
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U n  p a t r o n a t  i s t o r i c  -  
M e d a l i a  j u b i l i a r ă  
pentru contribuţia la construcţia 
instituţiilor şi mecanismelor economiei 
de piaţa şi reluarea activităţii mişcării 
patronale în România 

Colegiului Director a instituit în ianuarie 2008 medalia jubiliară „105 ani de 
mişcare patronală în România” Medalia este destinată decernării acelor 
personalităţi care, prin activitatea politică sau economică, au contribuit la 
realizarea obiectivelor nationale ale Romaniei: integrarea euro-atlantica si 
in Uniunea Europeana, construcţia instituţiilor şi mecanismelor economiei 
de piaţă şi reluarea activităţii mişcării patronale si dezvoltarea acesteia în 
România. 

Medaliile sunt din argint placat cu aur, au valoare numismatică, fiind emise 
în serie limitata şi sunt însoţite de brevete. 
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A  h i s t o r i c  u n i o n  –  
J u b i l e e  M e d a l  
for its contribution to the development 
of market economy institutions and 
mechanisms and for the relaunch of 
employers’ movement in Romania.  

In January 2008, the Managing Board created the Jubilee Medal „105 years 
of employers’ movement in Romania” meant for awarding. This Medal is 
awarded to prominent figures that brought their share to the development 
of market economy institutions and mechanisms and for the relaunch of 
employers’ movement in Romania by their political or economic activity. 

The medals are made of gold-clad silver, have a numismatic value, are 
issued in limited series and are accompanied by patents. 
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Medaliile acordate până în prezent: 

Şefi de stat 
1. M.S. Regele Mihai I al 

României 

2. Ion Iliescu 

3. Emil Constantinescu 

 

Prim Miniştrii României 
1. Petre Roman 

2. Victor Ciorbea 

3. Radu Vasile 

4. Mugur Isărescu 

5. Adrian Năstase 

 

Membri fondatori UGIR-1903 
1. Costin Georgescu 

2. Vasile Gherasim 

3. Ion Hohan 

4. Radu Berceanu 

 

Presedinţi UGIR-1903 
1. Marius Eugen Opran 

2. Ulm Spineanu 

3. Ioan Cezar Coraci  

4. Marcel Diaconu 

5. Ilie Anghel 

6. Ovidiu Tender 

Oameni de afaceri 
1. Viorel Micula 

2. George Constantin 
Păunescu 

3. Constatin Zavarache 

4. Gavril Mureşan 

5. Constantin Stroe 

6. Badea Petre 

7. Irina Socol 

8. Dragoş Bilteanu 

9. Constantin Roibu 

10. Nawaf Salameh 

11. Adrian Porumboiu 

12. Ilie Carabulea 

 

Mass media 
1. Daniel Apostol 

2. Valentin Popescu 
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Medalii acordate în cadrul actualei Adunări Generale din 29 martie 2010 

Membri fondatori UGIR-1903 
1. Marie Rose Mociorniţă 

FU005 

 

Oameni de afaceri 
2. Ioan Nani OA028 

3. Liviu Hagea OA029 

4. Gheorghe Badea OA030 

5. Virgil Boboc OA031 

6. Elena Laslu OA032 

7. Nicolae Popescu OA033 

8. Mircea Vescan OA034 

 

9. Constantin Vasilescu 
OA035 

10. Nicolae Nicolae OA036 

11. Viorel Gafita OA037 

12. Dan Gheorghiu OA038 

13. Mihai Unguraşu, post 
mortem OA039 

14. Panagiotis Vogiatzis 
OA040 

15. Group AMA Asigurări 
România 041 

16. Viorel Manole OA042 

17. Liviu Luca OA043 
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R e z o l u ţ i a  A d u n ă r i i  
G e n e r a l e  a  U G I R - 1 9 0 3  
(proiect) 

Adunarea Generală a Uniunii Generale a Industriaşilor din România – 
UGIR-1903 

constată că: 

România a intrat la sfârşitul anului 2008 într-o puternică criză economică 
internă marcată de reducerea severă a activităţii economice în toate 
sectoarele şi de înrăutăţirea rapidă a tuturor parametrilor economici.. 

Declinul economic al României în anului 2009 a însemnat o contracţie a 
PIB de 7,1% faţă de anul 2008, o diminuare cu aproape 25% a comerţului 
internaţional de bunuri şi servicii şi atingerea valorii ratei şomajului de 
7,8%. Investiţiile în economie s-au redus cu 29,1%, investiţiile străine 
directe sunt doar 50% din cele înregistrate în anul 2008, iar deficitul 
bugetar a atins 7,4% din PIB. Economia românească a pierdut de la 
începutul crizei 550.000 locuri de muncă din care industria prelucrătoare 
cca 220.000. 

România se află încă, la inceputul anului 2010, în plină criză economică 
sfârşitul acesteia neputând fi încă prevăzut. 

Producţia industrială se situează valoric la nivelul anului 2007, comerţul 
internaţional a continuat să se diminueze, comerţul cu ridicata şi cu 
amănuntul a marcat scăderi de 30%, iar volumul lucrărilor de construcţii se 
reduce în continuare. Rata şomajului a atins 8,3% în luna februarie. 

Multe din măsurile anticriză ale programelor guvernului au fost realizate 
parţial, efectele generale ale aplicarii acestuia, până în prezent, fiind reduse. 
Fenomenele şi practicile administrative actuale întăresc perspectiva 
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negativă asupra evoluţiei economiei româneşti în urmatoarea perioadă, 
constituind motive serioase de îngrijorare pentru reprezentanţii mediului 
de afaceri din România. 

consideră că: 

Perioada campaniei electorale a trecut şi este nevoie acum de acţiuni 
hotărâte şi imediate pentru punerea în aplicare a unui program anticriză şi 
de relansare economică. 

Strategia de relansare a economiei  româneşti trebuie să plece de la situaţia 
reală a economiei ţării, de la  situaţia reală a industriei şi serviciilor, de la 
situaţia reală a  întreprinderilor economice mari sau mici şi mijlocii. 
Strategia de relansare economică trebuie să rezolve bolile de acum cronice 
ale agenţilor economici şi anume lipsa de comenzi şi lipsa de lichidităţi. 

Programul anticriză şi de relansare economică trebuie să fie axat pe 
încurajarea investiţiilor, stimularea pieţei şi a activităţii agenţilor economici, 
raţionalizarea cheltuielilor bugetare, păstrarea locurilor de muncă şi crearea 
altora noi. 

stabileşte ca piloni ai programului: 

1. 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; 
Instituirea unui tratament egal între agentul economic şi stat 
(privind regimul penalităţilor de intârziere şi folosirea de către stat 
a banilor agenţilor economici); 

2. 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; 

3. Modernizarea rolului autorităţilor administraţiei publice centrale şi 
locale, în sensul orientării către organizaţii, firme şi cetăţeni şi 
creşterii eficienţei activităţii; 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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4. Simplificarea procedurilor de depunere a proiectelor pentru 
accesare şi a celor de decontare a plăţilor efectuate, îmbunătăţirea 
capacităţii administrative a structurilor implicate în gestionarea 
fondurilor structurale; 

5. Raţionalizarea cheltuielilor bugetare prin reducerea tuturor 
categoriilor de cheltuieli publice; Asigurarea unor venituri bugetare 
mai mari prin măsuri de reducere a evaziunii fiscale în sectorul 
produselor accizabile şi al returnărilor de TVA; 

6. Simplificarea şi revizuirea regimului fiscal privind amortizarea, 
rezervele, recunoaşterea cheltuielilor de afaceri şi impozitarea 
profitului investit; Reducerea fiscalităţii pe forţa de muncă, 
stimularea reconversiei profesionale prin acordarea de facilităţi 
fiscale; 

7. Stimularea procesului de dezvoltare a sectorului IMM prin 
acordarea unor facilităţi fiscale, simplificări administrative pentru 
raportare, crearea unui cadru juridic preferenţial şi adaptat, 
generalizarea sistemului de înregistrare on-line a firmelor, extinderea 
funcţiei ghişeelor unice pentru demararea afacerii, pentru autorizaţii, 
taxe, recrutarea primului angajat. 

8. 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; 

9. 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; 
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S i t u a ţ i a  e c o n o m i c ă  a  
R o m â n i e i  î n  a n u l  2 0 0 9  ş i  
p e r s p e c t i v e l e  a n u l u i  
2 0 1 0  
Scurtă analiză 

Cadrul general al dezvoltării economice a României 

România a parcurs în ultimele decenii o perioadă dificilă din punctul de 
vedere a dezvoltării economice. Fenomenul globalizării, creşterea 
interdependenţelor economico – financiare, delocalizarea producţiei, 
liberalizarea circulaţiei bunurilor, serviciilor şi a forţei de muncă, au 
constituit pentru România atât oportunităţi de dezvoltare economică cât şi 
vulnerabilităţi. 

Evoluţia PIB şi a Producţiei Industriale 1990 - 2009 

0
20

40
60
80

100
120

140
160

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

PIB pe locuitor - index, 2005=100, preturi PPC 2005

Productia Industriala - index, 2005=100

 
Sursa: UNECE Statistical Division Database, compiled from national and international (CIS, 
EUROSTAT, IMF, OECD) official sources 
 

„Mai întâi o scrutare severă a realităţii; apoi o cercetare 
amănunţită şi calmă a soluţiilor; în sfârşit o realizare metodică 

şi de continuitate a remediilor găsite”. 
Victor Slăvescu Soluţii la criza economică - 1930 
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De mai multe decenii România pierde constant competiţia pentru 
dezvoltare economică şi competitivitate3, iar ponderea ei în economia 
mondială este tot mai mică4. 

Deşi dispune de suficiente resurse, România nu reuşeşte să găsească 
modalităţile potrivite de valorificare, ratează oportunităţile şi este mereu în 
„calea crizelor”. 

Anul 2009 - Evoluţie economică negativă 

Declanşarea crizei economice şi financiare globale la sfârşitul anului 2008 a 
găsit ţara noastră vulnerabilă, astfel că România a intrat într-o puternică 
criză economică internă marcată de reducerea severă a activităţii 
economice în toate sectoarele şi de înrăutăţirea rapidă a tuturor 
parametrilor economici. 

Evolutie economica 2005-2009 
 2005 2006 2007 2008 2009 
Produsul Intern Brut (%) 4,2 7,9 6,3 7,1 -7,1 
Productia industriala (%) -3,1 9,3 10,3 2,7 -5,5 
Investitii in economie (%) 10,8 19,7 20,9 17,1 -29,1 
Comert cu amanuntul (%) 16,2 19,1 20,4 20,7 -10,3 
Comert cu autovehicule (%) 27 35,9 70,8 9,7 -37,3 
Servicii pentru populatie (%) 11,9 28,2 9,6 2,3 -15,8 
Export (mil EUR) 22255 25850 29549 33725 29036 
Import (mil EUR) 30061 37609 47371 52834 35790 
Investitii directe (mil EUR) 5237 8723 7047 9308 4766 
Nr salariati (mii) 4590 4667 4885 4806 4595 
Nr someri inregistrati (mii) 523 460,5 367,8 403,4 709,4 
Rata somajului (%) 5,9 5,2 4,1 4,4 7,8 
Castigul salarial mediu net (%) 23,7 16,8 21 22,9 7,7 
Indicele Preturilor de Consum (%) 9,1 6,6 4,9 7,9 5,6 
Cursul de schimb mediu 
(RON/EUR) 

3,6234 3,5245 3,3373 3,6827 4,2373 

Rata medie a dobanzilor la credite 
(%) 

21,04 14,83 13,32 15,07 17,3 

Creditul intern total (mil lei) 63103 95924 157751 215261 246398 

                                                 
3 România a scăzut 9 locuri în ierarhia competitivităţii mondiale (World Competitiveness Yearbook 2009), ajungund 

pe locul 54 din 57 economii analizate pe baza a 329 criterii de către International Institute for Management 
Development IMD – Elveţia. 

4 În 1980 România reprezenta 0,66% din economia mondială, iar în 2009 doar 0,40%. 
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Creditul intern neguvernamental 
(mil lei) 

59806 92379 148181 198056 199882 

Datoria externa pe TML (mil 
EUR) 

24642 28622 38711 51761 64208 

Soldul bugetului general 
consolidat (mil lei) 

-2268 -5651 -9448 -24655 -36401 

Sursa: date BNR 

România la inceputul anului 2010 

România se află încă, la inceputul anului 2010, în plină criză economică 
sfârşitul acesteia neputând fi încă prevăzut. 

Declinul economic al României în anului 2009 a însemnat o contracţie a 
PIB de 7,1% faţă de anul 2008, o diminuare cu aproape 25% a comerţului 
internaţional de bunuri şi servicii şi atingerea valorii ratei şomajului de 
7,8%. Investiţiile în economie s-au redus cu 29,1%, investiţiile străine 
directe sunt doar 50% din cele înregistrate în anul 2008, iar deficitul 
bugetar a atins 7,4% din PIB. 

Indicii evoluţiei unor sectoare economice în 2009 şi ianuarie 2010 (luna 
corespunzătoare din anul precedent = 100%) 
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Primele rezultate ale anului 2010 nu evidenţiează depăşirea crizei 
economice. Chiar daca, producţia industrială a înregistrat creşteri faţă de 
perioada similara din anul precedent, valoric, aceasta se situează la nivelul 
anului 2007. În cadrul industriei prelucrătoare, ramurile industriale cu cele 
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mai importante scăderi au fost: industria metalurgică, materiale de 
construcţii, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte  şi fabricarea 
calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice. 

Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul a marcat scăderi importante cifra de 
afaceri în acest sector fiind în luna ianuarie 2010 cu 30% mai mica decât în 
anul precedent. Comerţul cu autovehicule a înregistrat în luna ianuarie 
2010 o reducere de peste 40% faţă de luna ianuarie 2009. 

Volumul lucrărilor de construcţii, în luna ianuarie 2010, comparativ cu 
luna ianuarie 2009 a scăzut cu 12,6%. Pe elemente de structură, scăderi s-
au înregistrat la lucrările de construcţii noi (-30,9%) şi la lucrările de 
reparaţii capitale (-28,4%). Pe tipuri de construcţii, volumul lucrărilor de 
construcţii a scăzut la clădirile rezidenţiale (-42,3%) şi la clădirile 
nerezidenţiale (-28,1%). 

Exporturile, importurile şi soldul în perioada ianuarie 2009 – ianuarie 2010 
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Faţă de luna decembrie 2009, exporturile din luna ianuarie 2010 au scăzut 
cu 3,5% la valori exprimate în lei (1,5% la valori exprimate în euro), iar 
importurile au scăzut cu 17,1% la valori exprimate în lei (15,5% la valori 
exprimate în euro). Deficitul comercial FOB-CIF în luna ianuarie 2010 a 
fost de 1783,1 milioane lei (426,8 milioane euro), mai mic cu 1103,8 
milioane lei (265,8 milioane euro) decât în luna ianuarie 2009. 
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Economia românească a pierdut de la începutul crizei 550.000 locuri de 
muncă din care industria prelucrătoare cca 220.000. Această cifra înseamnă 
peste 16% din efectivul iniţial de salariaţi, cele mai afectate sectoare fiind 
industria uşoară, industria chimică, industria metalurgică, materiale de 
construcţii, construcţii de maşini şi fabricarea mobilei. 

Rata şomajului înregistrat în luna februarie a fost de 8,3%, faţă de 8,1% în 
luna ianuarie 2010 şi 4,9% în aceeaşi lună a anului 2009. Numărul total al 
şomerilor înregistrati a fost de 762.375 de persoane. 

Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, câştigul salarial mediu 
nominal net a crescut cu 5,2%. Câştigul salarial mediu net pe economie în 
luna ianuarie 2010 a fost de 1426 lei, cu 5,2% mai mult decât în anul 
precedent, iar pe total industrie prelucrătoare de 1155 lei. În administraţia 
publică câştigul mediu salarial net în luna ianuarie 2010 a fost de 2204 lei, 
cu 9,8% mai mult decât în anul precedent. 

Execuţia bugetară în prima luna a anului 2010 înregistrează o diminuarea a 
veniturilor totale cu 6,8% şi o majorare a cheltuielilor cu 4,6% faţă de 
perioada similară din 2009. Veniturile s-au diminuat în principal pe seama 
reducerii încasărilor din TVA şi a reducerii veniturilor nefiscale şi reflectă 
încetinirea activităţii economice generale. Cheltuielile au crescut în special 
datorită amplificării cheltuielilor cu asistenţa socială cu 17,7%. 

Perspectiva evoluţiei economice 

Criza economică globală este departe de a-şi epuiza efectele negative peste 
tot în lume activitatea economică încetinând drastic. Guvernele ţărilor 
afectate au aplicat programe de susţinere a propriilor firme, de reducere a 
taxării, au luat măsuri de susţinere a unor industrii şi s-au străduit să reducă 
cheltuielile publice. 

România nu a putut sau nu a ştiut să aplice asemenea măsuri. Ca urmare, 
economia îşi continuă trendul descendent, iar situaţia generală se agravează 
de la lună, la lună. Multe din măsurile anticriză ale programelor guvernului 
au fost realizate parţial, efectele generale ale aplicarii acestuia, până în 
prezent, fiind reduse. 

„Stimulii” incluşi în programul cu fonduri de 13 miliarde euro anunţat de 
Guvernul României în februarie 2009 pentru sprijinirea economiei au fost 
până în prezent „mai mult imaginari decât reali”, iar efectul programului 
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asupra creşterii economice a ţării a fost neglijabil, întrucat au fost lansate 
puţine proiecte, spune un raport  al Băncii Europene pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare. 

„Marile investiţii publice” sunt doar declaraţii5, programul „rabla” nu a 
avut efectul scontat6, reabilitarea termica a cladirilor întâmpina serioase 
probleme de implementare7, taxarea firmelor a crescut în loc să scadă, 
accesarea fondurilor comunitare este încă departe de aşteptări, iar 
neimpozitarea profitului reinvestit este fără impact semnificativ8. Doar 
măsurile cu caracter social au fost implementate, dar aplicarea lor în lunile 
următoare rămâne incertă dintr-un buget cu tot mai puţine resurse. 

Anul 2010 se anunţă deosebit de dificil, iar primele doua trimestre vor fi 
problematice. Creşterea economică poate reveni spre finalul anului, dar va 
fi foarte firavă. Se aşteaptă ca sistemul bancar să işi reia treptat creditarea. 
Execuţia bugetară în 2010 va suporta rigorile supravegherii FMI pentru 
încadrarea în cifra de deficit bugetar angajată de 5,9% din PIB.  

Datele statistice şi informaţiile din economia reală, fenomenele şi practicile 
administrative actuale întăresc perspectiva negativă asupra evoluţiei 
economiei româneşti în urmatoarea perioadă, constituind motive serioase 
de îngrijorare pentru reprezentanţii mediului de afaceri din România. 

                                                 
5 Guvernul susţine că a alocat cea mai mare sumă de dupa 1990 pentru infrastructură, dar piaţa cimentului a scazut 

anul trecut cu 30%, iar a utilajelor de construcţii cu 70%. 
6 Anul 2009 nu s-au epuizat fondurile alocate, iar în 2010 programul nu sprijinit în mod real sectorul auto astfel că, în 

luna februarie, înmatricularile de autoturisme noi din România s-au prabuşit cu 63%, marcând cel mai puternic 
declin din întreaga Europă. 

7 În 2009 au fost alocate 90 mil. euro, dar au fost folosite doar 40 de milioane de euro, pentru cca 700 de blocuri 
(25.000 de apartamente). 

8 Banii rămaşi în companii - 4 mil. euro in 2009, 80 mil. euro estimări pentru 2010 - reprezintă sub 3% din totalul 
impozitului pe profit plătit de companii în 2010. 
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P r o g r a m u l  U G I R - 1 9 0 3  
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, 
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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; 

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; 
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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 

1. 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; 

2. Simplificarea şi revizuirea regimului fiscal privind amortizarea, 
rezervele, recunoaşterea cheltuielilor de afaceri şi impozitarea 
profitului investit; 

3. 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; 

4. 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; 

5. 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;  
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 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.  

6. Intensificarea acţiunilor de implementare a societăţii 
informaţionale în toate sectoarele de activitate economico-
industrială; 

7. Accelerarea acţiunilor de dezvoltare şi modernizare a tuturor 
categoriilor de infrastructuri naţionale: transporturi, comunicaţii, 
informaţionale, de comunicaţii, supravegherea mediului şi a 
teritoriului etc.; 

8. Dezvoltarea sistemului de protecţia a mediului înconjurător, 
întărirea capacităţii instituţionale de gestionare a problematicii 
protecţiei mediului, alinierea treptată la practicile UE în domeniu; 

9. Promovarea unei politici active de dezvoltare a infrastructurii 
calităţii şi evaluarea conformităţii, realizarea compatibilităţii 
instituţionale şi legislative în domeniu cu UE; 

10. Stimularea procesului investiţional care vizează modernizarea, 
retehnologizarea sau realizarea de noi capacităţi de producţie în 
România; 

11. 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; 

12. 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; 

13. 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 
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impozabil cu 20% a cheltuielilor eligibile pentru aceste activitati; 
aplicarea metodei de amortizare accelerată în cazul echipamentelor 
tehnice achiziţionate de IMM-uri pentru procesul de fabricaţie a 
noilor produse. 

14. 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; 

15. Promovarea cooperării economice şi industriale, dezvoltarea de noi 
instrumente de cooperare, stimularea cooperării tehnologice între 
centrele de cercetare din mediul universitar şi zona producţiei; 

16. 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; 

17. Modernizarea rolului autorităţilor administraţiei publice centrale şi 
locale, în sensul orientării către organizaţii, firme şi cetăţeni şi 
creşterii eficienţei activităţii; 

18. Încurajarea colectivităţilor locale de a încheia parteneriate de 
dezvoltare regională; 

19. Reproiectarea (prin CEC Bank, Eximbank sau alte societăţi 
bancare private) a sistemului de creditare pentru asigurarea 
cofinanţării proiectelor întreprinderilor mici şi mijlocii; 

20. 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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I n f o r m a r e  a s u p r a  
a c t i v i t ă ţ i i  
c o n f e d e r a ţ i e i  
ianuarie – decembrie  2009 

Acţiuni şi măsuri pentru limitarea efectelor crizei economice în România 

 Formularea de măsuri anticriză pe baza propunerilor primite din 
partea membrilor; 

 Participare la întâlnirile comisiilor de lucru ale ministerelor 
privind proiectul de buget pe anul 2009 şi planul de măsuri 
anticriză; 

 Întâlnire cu reprezentanţii misiunii de evaluare în România a 
FMI şi UE; 

 Realizarea de analize şi evaluări şi formularea de puncte de 
vedere în problematica măsurilor anticriză; 

 Participarea la consultări cu membrii UGIR-1903, cu alte 
confederaţii patronale, cu sindicate, cu instituţiile administraţiei 
publice în cadrul formal şi informal pentru identificarea 
măsurilor anticriză cele mai potrivite; 

 Luări de poziţie în mass-media de specialitate, interviuri, emisiuni 
şi comunicate de presă privind problematica crizei economice, 
colaborarea cu guvernul, împrumutul de la FMI, rectificarea 
bugetară, măsurile fiscale. 
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Dezvoltarea şi îmbunatăţirea capacităţii de reprezentare 

Dineu cu ocazia aniversării a 106 ani de mişcare patronală  

Organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale a UGIR-1903 – iulie 2009 

 Mesajul conducerii Confederaţiei; 

 Înmânare medalii jubiliare; 

 Programul economic al UGIR-1903 – De la criză la relansare 
economică 

Participare şi Reprezentare în structurile de dialog social: 

 Participare la şedinţele şi activităţile CES; 

 Participare prin reprezentant propriu la CES European; 

 Asigurarea participării reprezentanţilor UGIR-1903 în toate 
structurile de dialog social; 

 Informarea permanentă asupra ordinei de zi a comisiilor de 
dialog social la nivel central; 

 Organizarea întâlnirii asistenţilor judiciari desemnaţi de  UGIR-
1903. 

 Organizarea întâlnirii liderilor din organizaţiile judeţene UGIR-
1903. 

Întâlnirile comisiilor de specialitate ale UGIR-1903: 

 Comisia pentru Coordonarea Dialogului Social a UGIR-1903; 

 Comisia pentru Gestionarea Patrimoniului UGIR-1903 

Înfiinţarea/afilierea de noi organizaţii la UGIR-1903: 

 Patronatul Energiilor Regenerabile RENERG; 

 Asociaţia patronala BIOCOMBUSTIBIL; 

 Asociaţia Antreprenorilor de Peisagistica din România AAPR; 

 Asociaţia Producătorilor de Îngheţată din România APIR; 
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 Federaţia Naţionala a Patronatelor Medicilor de Familie 
FNPMF; 

Activităţi cu caracter patronal 

Încheierea şi punerea în aplicare a parteneriatelor încheiate cu instituţii de interes 
pentru membrii UGIR-1903: 

 Reînnoirea Protocolului de colaborare cu CONPIROM 

 Institutul Naţional pentru Studiul Amenajării şi Folosirii 
Izvoarelor de Energie – IRE 

 Reorganizarea organizaţiilor judeţene: Alba, Bucureşti, 
Hunedoara, Constanta.  

Organizarea de evenimente, dezbateri pe teme diverse de interes patronal sau privind 
impactul unor măsuri legislative asupra mediului de afaceri: 

 Dezbatere pe tema: „Valorificarea surselor regenerabile de 
energie din România”; 

 Masa Rotunda „Lecţii din reforma sistemului electroenergetic”; 

 Forumul de afaceri România-Belarus; 

 Evenimentul aniversar - 106 ani de mişcare patronală. 

 Monitorizarea permanentă a presei naţionale economice 

 Actualizarea constantă a bazei de date a membrilor Confederaţiei 

 Actualizarea şi dezvoltarea site-ului UGIR-1903 

 Acordarea de sprijin mutual organizaţiilor membre (pentru 
crearea de noi structuri tip federativ) 

Elaborarea de analize şi evaluări cu caracter economic 

 Programul economic al UGIR-1903 - De la criză la relansare 
economică; 

 Productivitate, costuri cu forţă de muncă, salarii; 

 Conjunctura economica - 2009; 
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 Date statistice lunare – Sinteza; 

 Programele şi măsurile anticriză ale guvernului - Evaluare; 

 România în pragul unui nou an – Situaţia actuală şi perspective 
economice în 2010. 

Participarea UGIR-1903 în proiecte finanţate din Fondul Social European 

 Sistem integrat de asistenţă pentru îmbunătăţirea accesului pe 
piaţa muncii pe baza calificării – QualyMatch - (UGIR-1903 
solicitant) 

 Calificări practice/ Training la locul de munca şi crearea unei 
reţele de cooperare internaţională pentru asociaţii industriale 
(UGIR-1903 solicitant) 

 Identificarea, adaptarea şi asigurarea competenţelor formative 
conform cerinţelor pieţei muncii ( UGIR-1903 – partener) 

 Europa Accesibilă – (UGIR-1903 – partener ) 

 Academia de Antreprenoriat bazat pe cunoaştere (AAC) – 
UGIR-1903 solicitant 

Îmbunătăţirea vizibilităţii şi promovarea imaginii UGIR-1903 

Asigurarea prezentei constante în spaţiul public: 

 Conferinţe de presa organizate la Palatul UGIR-1903; 

 Comunicate de presă; 

 Interviuri, articole, participarea la emisiuni TV pe teme 
economice. (peste 200 apariţii în presa scrisa şi peste 60 de 
apariţii pe posturile TV) 

Materiale informative şi promoţionale, dezvoltarea şi promovarea brandului UGIR-
1903: 

 Realizarea în primul trimestru a Ziarului UGIR-1903Realizarea 
broşurii „Din istoria Uniunii Generale a Industriaşilor din 
România”. 
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 Realizarea broşurii suport a Adunării Generale a UGIR-1903 

 Realizarea Agende şi calendare pentru anul 2010 

Prezenţa şi activităţile UGIR-1903 pe plan internaţional; 

Dezvoltarea relaţiilor cu confederaţii patronale din alte ţări şi activitatea în 
organizaţii internaţionale 

 Participare la cea de a 98-a conferinţă anuală a Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii (ILO) – dl. Ioan Cezar Corâci; 

 Participare la cea de a 8-a Reuniune Regională Europeană a 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO) – dl. Ioan Cezar 
Corâci; 

 Participare constanta la CES european - dl. Marius Opran, 
membru al biroului executiv, raportor al Consiliului. 

Organizare şi participare la misiunile economice şi în cadrul vizitelor oficiale 

 R.P.CHINA  27 Martie - 05 Aprilie 

 ITALIA 15 - 19 iunie 

 REPUBLICA COREEA şi R.P.CHINA 10 - 18 octombrie 

 INDIA şi VIETNAM  28 octombrie - 02 noiembrie 

 TURCIA – ISTANBUL 16 - 20 noiembrie 2009 




