
1. MĂSURI PENTRU SUSŢINEREA CREŞTERII ECONOMICE  
 

a. Măsuri vizând sprijinirea activităţii întreprinderilor şi 
protejarea producţiei autohtone 

 
- Revizuirea, modificarea şi simplificarea pe fond a OUG nr.34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, precum şi a 
Ordinului comun al MEF, MT şi MDLPL nr. 915/2008 privind condiţiile de 
încheiere a contractelor de lucrări;  (ARACO, CONPIROM, UGIR 1903) 

Actuala legislaţie este complicată, confuză, nearmonizată cu legislaţia 
europeană, contradictorie, cu proceduri inutile, discriminatorie, nerelevantă în 
clarificarea rapidă a litigiilor, cu condiţii de participare la licitaţii nerelevante, 
creând totodată posibilitatea accederii la lucrări a unor societăţi care nu-şi pot dovedi 
capabilitatea tehnică de execuţie. 

Este strict necesar şi determinant, pentru dovedirea capabilităţii tehnice, 
economice şi de execuţie a construcţiilor de calitate, organizarea procesului de 
certificare a calificării profesionale pe categorii de lucrări a societăţilor de 
construcţii. 

Accesul la licitaţii să fie admis numai societăţilor care prezintă certificatul de 
calificare aferent structurii lucrărilor obiectivului respectiv de investiţii. 

Caietele de sarcini să conţină prevederi permisive şi producătorilor autohtoni, 
bazate exclusiv pe performanţele produsului, să nu fie centrate prioritar pe condiţii 
speciale care să conducă la un furnizor extern agreat. Elaborarea unui cadru 
legislativ complet şi solid privind achiziţiile publice şi concesiunile, contractele de 
parteneriat public privat, în situaţiile în care lucrările ce urmează a fi executate nu 
urmăresc obţinerea unui profit;  

- Adoptarea programelor sectoriale şi regionale de pregătire, 
finanţare şi execuţie a lucrărilor de construcţii-investiţii publice, în limita 
fondurilor ce pot fi asigurate anual şi multianual; (ARACO) 

Lucrările de complexitate şi anvergură să fie divizate pe segmente funcţionale 
în vederea atribuirii pentru execuţie mai multor asociaţii sau firme de construcţii 
pentru o execuţie simultană şi mai rapidă. 

În programele de pregătire multianuale să se aibă în vedere următoarele 
nominalizări a unor lucrări de mare complexitate cum ar fi: realizarea blocurilor 3, 4 
şi 5 de la CNE Cernavodă, hidrocentralele de la Turnu Măgurele şi Islaz, Podurile 
Dunărene ş.a. 

-  Măsurile de sprijin pe termen scurt trebuie să fie elaborate astfel încât să 
sprijine dezvoltarea economiei pe termen mediu şi lung, contribuind la 
îmbunătătirea eficienţei energetice, implementarea cerinţelor de mediu, 
creşterea investiţiilor în cercetare-dezvoltare şi inovare. De asemenea ar 
trebui avut în vedere crearea premiselor pentru creşterea productivităţii în 
sectoarele economiei fără ca acest obiectiv să depindă exclusiv de utilizarea 
forţei de muncă; (BNS) 
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- Valorificarea resurselor minerale utile pentru dezvoltarea industriei 
materialelor de construcţii; (ARACO) 

- Adoptarea, prin Ministerul Finanţelor Publice, a normelor de 
alimentare a bugetelor instituţiilor centrale şi locale pentru finanţarea lucrărilor 
de construcţii în funcţie de data facturării acestora de către constructori, în 
scopul evitării blocajelor financiare; (ARACO) 

- Susţinerea activităţii în companiile de importanţă deosebită, ce 
asigură peste 1000 locuri de muncă sau care furnizează produse de masă 
necesare economiei (petrol, produse petroliere şi gaze naturale, ciment, oţel şi 
materiale neferoase, îngrăşăminte chimice, autovehicule) aflate temporar în dificultate 
datorită crizei economice mondiale, prin acces la creditare, transformarea datoriilor 
în obligaţiuni sau acţiuni, cu plata de dobânzi sau răscumpărare în termen de 12 luni 
ş.a.). Utilizarea facilităţii ce se va aproba la nivelul UE, de a nu se mai 
notifica la nivelul CE ajutoarele de stat de până la 1,5-2 milioane 
euro;(CNPR) 

- Asigurarea creditării în condiţii de competitivitate a costurilor 
financiare, a activităţii agenţilor economici, în conformitate cu specificul 
activităţii acestora; (CNPR)  

- Implicarea Eximbank pentru garantarea finanţării unor lucrări cu 
durată tehnologică mare (nave maritime, utilaje complexe ş.a.); (CNPR, 
CARTEL-ALFA) 

- Susţinerea implicării companiilor puternice în programe de 
cercetare-dezvoltare şi punerea în fabricaţie de produse noi; (CNPR, 
CARTEL-ALFA) 

- Creşterea calităţii locurilor de muncă, creşterea productivităţii 
muncii şi a nivelului de salarizare, proces ce se realizează cu finanţare din 
bugetul de stat, concomitent cu procesul de modernizare tehnologică. 
Formularea unor proiecte cum ar fi ,,România digitală” sau ,,România 
alimentară”; (CNPR) 

- Stimularea reducerii accentuate a intensităţii energetice la nivelul de 
vârf al celei mai eficiente tehnologii specifice unui sector de activitate; 
(CNPR, CARTEL-ALFA) 

- Alocarea prin bugetul de stat pe anul 2009 a unor fonduri mai mari 
pentru investiţiile de capital, a.î. aceste investiţii să determine o cerere 
semnificativă de materii prime, materiale şi produse din industria autohtonă; 
(CONPIROM) 

- Instituirea unor reglementări protecţioniste (netarifare sau impuse 
prin  caiete de sarcini) care să împiedice sau să limiteze importul de materii 
prime, materiale şi produse de slabă calitate, sub cerinţele UE ori la preţuri 
de dumping; (CONPIROM) 

- Promovarea unor reglementări care să descurajeze importul de 
autoturisme second hand care, pe lângă faptul că sunt poluante, îngustează 
piaţa autoturismelor noi, indigene; (CONPIROM) 
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- Extinderea programului „Rabla“ şi la persoane juridice; 
(CONPIROM)  

- Anularea restricţiei de cofinanţare de la bugetul de stat şi  fonduri 
UE a sectorului industriei navale, cu pondere în producţia industrială şi 
exportul românesc; (CONPIROM) 

- Acordarea de sprijin pentru firmele româneşti în vederea dotării cu 
echipamente şi achiziţii de materiale prin subvenţii la credite şi garanţii de 
stat ale acestor credite; (CONPIROM) 

- Acordarea de credite cu dobândă subvenţionată pentru producţia de 
energie electrică, în general, şi regenerabilă, în special. Nominalizarea în 
codul CAEN a tuturor surselor regenerabile producătoare de energie. (ex. lipsesc 
Brichetele); (CONPIROM) 

- Revederea contractelor de asigurare a combustibililor şi energiei, 
astfel încât să se prevadă clauze asiguratorii din partea furnizorilor sau 
intermediarului în cazul întreruperii livrării din alte cauze decât cele din 
forţă majoră; (CONPIROM) 

- Pachet de măsuri care să stimuleze achiziţia de bunuri şi servicii 
realizate în cea mai mare parte în România; (UGIR-1903) 

- Achiziţionarea de bunuri de larg consum pentru instituţiile statului, 
numai de la producătorii români (excluderea intermediarilor); (UGIR-1903) 

- Sprijin prin instituţiile statului pentru o concurenţă reală şi loială a 
produselor româneşti în piaţa locală (verificarea intrărilor de produse din 
import, din punct de vedere calitativ şi cantitativ, şi impunerea, printr-un ordin al 
ministrului sănătăţii, a obligativităţii ca marfa să fie însoţită de un certificat de 
calitate EKO-TEX, standard 100 – nu conţine substanţe cancerigene); (UGIR-
1903) 

- Sprijin instituţional pentru promovarea produselor româneşti la 
export pe alte pieţe decât UE; (UGIR-1903) 

- Îmbunătăţirea legii contractelor prin preluarea modelului altor ţări din 
UE, în care se stabilesc termene (25-30 zile) pentru plata facturilor între 
furnizori şi client; (UGIR-1903) 

- Modificarea Legii Concurenţei şi reforma Consiliului Concurenţei; 
(UGIR-1903) 

- Guvernul României să propună de urgenţă Parlamentului, un Proiect de 
Lege a modernizării economiei, conform modelului francez, care să vizeze 
printre altele, reducerea preţurilor practicate de marile lanţuri de magazine; 
(UGIR-1903) 

- Impunerea Codului de bune practici hipermarketurilor, printr-o 
hotărâre de guvern sau lege; (UGIR-1903) 

- Înfiinţarea unui departament în cadrul Ministerului Economiei care 
să aibă ca unică sarcină promovarea valorificării resurselor regenerabile de 
orice fel; (UGIR-1903) 
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- Sprijinirea coagulării producătorilor de energie regenerabilă, în 
sensul de a se crea un dispecerat central pentru dirijarea producţiei fiecărui 
producător la utilizatorul final, răspunderea asupra cantităţii şi calităţii 
produsului revenind fiecărui producător individual; (UGIR-1903) 

- Crearea unui sistem integrat de sprijinire de către stat, prin măsuri 
fiscale, administrative şi financiare, a activităţii agenţilor economici; 
(UGIR-1903) 

- Reeşalonarea unor debite faţă de stat în funcţie de urgenţă, 
prioritatea şi vechimea acestor debite, (UGIR-1903) 

- Modificarea regulamentului privind acordarea ajutoarelor de stat 
pentru agenţii economici cu capital de stat şi privat; (UGIR-1903) 

- Aplicarea unitară şi nediferenţiată a OMSF nr. 612/2002 şi a OMSP 
nr.1803/2008, astfel încât să fie eliminate discrepanţele majore şi 
neconcurenţiale între medicamentele autohtone şi cele de import, fapt ce va avea 
un impact pozitiv asupra stării de sănătate a populaţiei; (UGIR-1903) 
 - Adoptarea unei ordonanţe de urgenţă, prin care să se acorde 
oricărui lucrător posibilitatea contestării includerii unui agent economic, 
prin utilizarea procedurii Ordonanţei preşedinţiale, prevăzute de art. 581 
din Codul de procedură civilă; (UGIR-1903) 

- Creşterea puterii de cumpărare a populaţiei, cu venituri sub medie, în 
scopul stimulării consumului şi orientării acestuia către produse interne; 
(CNSLR-FRĂŢIA) 

- Stimularea dezvoltării sectoarelor economice cu activitate în 
economia reală, inclusiv prin utilizarea de mijloace fiscale; (CNSLR-
FRĂŢIA) 

- Identificarea unui set de măsuri pentru asigurarea accesului la 
finanţare pentru derularea ciclului de producţie pentru companiile ce au 
contracte încheiate pe termen mediu şi lung; (BNS) 

- Stabilirea, împreună cu partenerii sociali, a unui pachet de măsuri 
pentru sprijinirea industriei de automobile, asumate de Guvern şi care să fie 
promovate la nivel european în vederea obţinerii de sprijin pentru aceste 
sectoare de activitate; (BNS) 

- Evaluarea, bugetarea şi lansarea în execuţie, pe baza unui calendar de 
4 ani, a lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor şi a construcţiei unor 
locuinţe sociale destinate exclusiv închirierii; (BNS) 

- Evitarea din partea statului a unor măsuri de natură să afecteze 
cash flow-ul companiilor private. Autorităţile publice trebuie să asigure plata 
facturilor pentru serviciile şi bunurile furnizate de sectorul privat fără a 
provoca constrângeri de lichiditate în mediul privat. De asemenea ar trebui 
revizuit modul în care se face ramburarea TVA şi a impozitelor plătite 
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suplimentare astfel încât  să fie îmbunătăţit fluxul financiar al operatorilor 
economici; (BNS) 

- Finalizarea procedurilor pentru demararea activităţii Companiei 
Naţionale de Energie; (BNS) 

- Restructurarea financiară şi reorganizarea activităţii Companiei 
Naţionale a Huilei (BNS) 

- Dezvoltarea spiritului de unitate naţionala în situaţii de  criză, prin 
informare continuă, acorduri şi convenţii  la orice nivel, promovarea produselor 
româneşti, încurajarea consumului autohton prin creşterea competitivităţii şi 
calităţii acestor produse; (CSN MERIDIAN) 

- Stabilirea anului 1990 ca an de referinţă în vederea reducerii 
emisiilor de carbon; (CARTEL-ALFA) 

- Facilitarea activităţii de creditare prin revigorarea şi eficientizarea 
fondurilor de garantare, inclusiv a garanţiilor guvernamentale (ARB); 

- Susţinerea unităţilor care prin profilul lor de activitate realizează 
produse ecologice şi de protecţie a mediului înconjurător (ex.: iniţiativa 
pentru producerea şi utilizarea automobilelor electrice ca şi în Portugalia sau cu 
consum foarte redus); (CNPR, CARTEL-ALFA) 
 

b. Măsuri pentru menţinerea/crearea de locuri de muncă 
 

- Reorganizarea sistemului de învăţământ profesional - arte şi 
meserii, pentru calificarea muncitorilor, maiştrilor şi tehnicienilor; 
(ARACO) 

- Pentru locurile de muncă noi, efectiv create, în fiecare unitate 
administrativ- teritorială (judeţ, municipiu, oraş, comună), să se constituie un 
fond la dispoziţia administraţiei locale prin reţinerea, timp de 1-2 ani, a 
unui procent de 75% din taxele şi impozitele aplicate angajatorului şi 
angajatului, fond destinat exclusiv realizării de lucrări de interes public 
solicitate de mediul de afaceri; (CNPR, CARTEL-ALFA) 

- Oferirea unei compensaţii băneşti (1000-1500 euro), o singură dată, 
la acceptarea unui loc de muncă, precum şi pentru persoanele care acceptă 
un loc de muncă la distanţa de peste 300 KM de locul de reşedinţă şi 
lucrează minim 1 an de zile. Acordarea unui sprijin financiar de 1000 
euro/după un an de activitate; (CNPR, CARTEL-ALFA) 

- Activarea Legii maistrului (care a fost abrogată) pentru 
îmbunătăţirea organizării şi conducerii procesului de producţie de către un 
personal instruit şi recunoscut, cu diplomă. În urma abrogării acestei legi, 
muncitorii nu au mai fost interesaţi de finalizarea studiilor de perfecţionare ca 
maistru, prin care îşi dezvoltă abilităţile de organizare a locului de muncă,  precum şi 
lucrul în echipă, abilităţile de formator de oameni, abilităţile tehnice, viziunea de 
ansamblu, tehnicile de evaluare a activităţii, delegarea atribuţiilor; (CONPIROM) 
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- Modificarea legislaţiei privind regimul de muncă al străinilor, prin 
prelungirea valabilităţii autorizaţiei de muncă pentru străini la trei ani – 
aşa cum prevede un proiect de ordonanţă aflat în dezbatere pe site-ul Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, simplificarea formalităţilor necesare în cazul 
prelungirii autorizaţiei de muncă, precum şi reducerea taxelor; (CONPIROM) 

- Modificarea Codului Muncii privind procedura de concediere 
colectivă, angajare şi concediere; (UGIR-1903) 

- Măsuri de stimulare a angajatorilor, pentru încadrarea în muncă a 
şomerilor şi crearea de noi locuri de muncă, prin scutiri de taxe şi impozite; 
(CNIPMMR) 

- Sistem modern de formare profesională şi continuă, bazat pe 
implicarea partenerilor sociali, în toate fazele acestui proces; (CNSLR-
FRĂŢIA) 

- Stimul financiar acordat programelor de formare şi reconversie 
profesională, iniţiate şi derulate de partenerii sociali; (CNSLR-FRĂŢIA) 

o cofinanţarea programelor finanţate din fondurile structurale 
europene; 

o diversificarea formelor de stimul financiar acordat din fondul de 
şomaj, pentru programele de formare profesională; 

o stimularea  mobilităţii forţei de muncă;  
o implicarea activă a autorităţilor locale; 
o strategia de dezvoltare a sectoarelor economice creatoare de locuri 

de muncă, cu valoare adăugată mare;  
- Păstrarea locurilor de muncă de calitate şi în sectoare economice cu 

valoare adăugată mare şi care au perspective de dezvoltare pe termen mediu şi 
lung; (BNS) 

- Sprijinirea politicii de ocupare trebuie să fie prioritate, utilizând cu 
prioritate resursele Fondului Social European. Se impune însă o revizuire a 
documentelor cadru ce stau la baza stabilirii priorităţilor la finanţarea proiectelor 
din FSE; (BNS) 

- Formarea profesională şi asigurarea accesului la diverse forme de 
pregătire profesionale care să facilizeze accesul pe piaţa muncii  la ocuparea 
unor locuri de muncă de calitate; (BNS)  

- Identificarea de măsuri care să sprijine mobilitatea internă în piaţa 
muncii; (BNS) 

- Creşterea eficienţei controlului în piaţa muncii prin identificarea şi 
promovarea unui set de măsuri care să conducă la eliminarea posibilităţii ca 
relaţii de muncă ”deghizate” să fie gestionate prin utilizarea unor tipuri de 
contracte, altele decât cele de mucă; (BNS) 

- Creşterea investiţiilor în educaţie şi formare profesională şi 
promovarea unor măsuri care să conducă la creşterea interesului în rândul 
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lucrătorilor pentru formare profesională continuă şi la creşterea adaptabilităţii 
acestora; (BNS) 

- Sprijinirea prin ajutoare de stat conform reglementărilor  
organismelor europene în această perioadă de criză, reactivării 
exploatărilor miniere de minerale şi metale (cupru, aur, argint etc.), pentru 
crearea de noi locuri de muncă. În contextul creşterii continue a necesarului de 
minerale la nivel european şi global, în domenii precum transporturile, 
comunicaţiile, apărare, sănătate, educaţie, cercetare, etc., se impune elaborarea 
de către guvern a unei strategii  în acest domeniu, ca parte componentă a 
Strategiei de Dezvoltare Durabilă, respectand pilonii de baza: economic, social 
şi de mediu; (CSN MERIDIAN) 

- Menţinerea unei stabilităţi fiscale, care să dea predictibilitatea  
investitorilor pentru crearea şi menţinerea locurilor de muncă; (CSN 
MERIDIAN) 

- Asigurarea gratuităţii pentru 1 an de zile pentru abonamentul pe cale 
ferată sau transport auto autorizat, pentru lucrătorii care au un loc de munca la 
distanţa cuprinsă între 20-150 Km de locul de reşedinţă, pentru perioada 2009; 
(CARTEL-ALFA) 

- Mărirea ajutorului de şomaj la 75% din venitul salarial stabilit la 
contribuţia medie reaşezată pentru şomaj, nu mai puţin de 75% din salariul 
minim garantat pe economie şi nu mai mult de 75% din salariul mediu pe 
economie la data plăţii; (CARTEL-ALFA) 

- Susţinerea cu 50% a formării profesionale continue realizată pentru 
angajaţi, conform planurilor aprobate de către comitetele sectoriale; (CARTEL-
ALFA) 

- Modificarea cadrului legal de reglementare a activităţii Inspecţiei Muncii 
şi restructurarea instituţiei de maniera, a.î. aceasta să devină un instrument 
eficace în combaterea muncii la negru şi a încălcărilor cadrului legal privind 
condiţiile de muncă, de către angajatori; (CARTEL-ALFA) 

- Modificarea cadrului legal care reglementează riscul profesional, a.î. 
acesta să devină un instrument al partenerilor sociali (angajator-angajat), pentru 
ameliorarea şi/sau eradicarea riscului profesional; (CARTEL-ALFA) 

- Susţinerea prin măsuri fiscale a persoanelor care lucrează la domiciliu 
(plata parţială a cotei de şomaj şi asigurări sociale cu asigurarea beneficiilor 
pentru contribuţie 100%); (CARTEL-ALFA, CNPR) 
 

c. Măsuri vizând dezvoltarea infrastructurii 
 

- Revizuirea pe fond şi simplificarea Legii exproprierii pentru cauză 
de utilitate publică, nr. 33/1994, în sensul declarării traseelor de infrastructură 
rutieră de importanţă majoră cu executare imediată; (ARACO, CONPIROM) 
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- Punerea în aplicare şi finalizarea de urgenţă a programelor de 
investiţii în infrastructura care au o puternică componentă de finanţare din 
fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene; (UGIR-1903) 

-Asigurarea cu prioritate a fondurilor necesare pentru finanţarea 
proiectelor viabile de investiţii în infrastructura; (BNS) 

- Acordarea unei atenţii deosebite stabilirii domeniilor prioritare şi 
punerii în aplicare a politicilor publice de sprijinire a sectoarelor economice; 
(BNS) 

- Identificarea, evaluarea, adoptarea şi operaţionalizarea măsurilor ce 
vor permite realizarea a minim 1000 km infrastructură rutieră; realizarea şi 
publicarea listei lucrărilor de interes public, ce urmează a fi concesionate pentru 
a fi executate de către mediul privat, stabilirea calendarului de concesionare. 
Dintre măsurile de importanţă majoră: legea exproprierii pentru interes 
public; licitarea execuţiilor pe tronsoane de 30-40 km; stabilirea de preţuri ferme 
de execuţie, indexabile maxim cu valoarea inflaţiei; (BNS) 
 

d. Măsuri vizând stimularea şi atragerea investiţiilor 
 

- Simplificarea documentaţiei tehnico-economice şi de urbanism 
pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi de finanţare a 
acestora;  

În prezent, durata aprobării acestor documentaţii, deci a pregătirii 
investiţiilor, este mai mare decât durata de execuţie a lucrărilor. 

Este necesar a se revizui şi simplifica Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea lucrărilor de construcţii precum şi Legea nr. 10/1995 a calităţii în 
construcţii şi HG şi OM de aplicare a prevederilor acestei legi şi cu precădere a 
acelora care privesc conţinutul documentaţiei tehnico-economice şi de urbanism 
aferente investiţiilor publice. (ARACO) 
  - Legiferarea eliminării impozitului pe profitul reinvestit pentru 
execuţia construcţiilor civile, industriale, agroindustriale şi a infrastructurii 
localităţilor,  amplasate în România; (ARACO) 

- Investiţii bugetare în unităţile 3 şi 4 Cernavodă; (CONPIROM) 
  - Investiţii în sectorul hidroenergetic pt. 600 MW; (CONPIROM) 

- Subvenţii pentru investitorii privaţi în domeniul energiei 
regenerabile şi  combustibililor regenerabili; (CONPIROM) 

- Înfiinţarea unei bănci de investiţii cu capital românesc pentru 
susţinerea investiţiilor în industria românească; (UGIR-1903) 
 - Generalizarea neimpozitării profitului reinvestit şi a dividentelor 
reinvestite; (CNIPMMR) 

- Îmbunătaţirea cadrului legal privind stimularea investiţiilor; 
(CNIPMMR) 
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- Asigurarea finanţării investiţiilor de stat, în infrastructură şi proiecte 
de dezvoltare (ex. energie alternativă) şi accelerarea realizării acestora; 
(CNSLR-FRĂŢIA) 
 - Stimularea investiţiilor private în dezvoltarea de noi capacităţi de 
producţie în industria alimentară; (BNS) 

- Asigurarea sprijinului necesar în vederea creşterii investiţiilor în special 
prin utilizarea judicioasă a fondurilor europene; (BNS) 

- Impozit „zero” pe profitul reinvestit în dezvoltarea capacităţilor de 
producţie sau în tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse; (CARTEL-
ALFA) 

- Dirijarea investiţiilor spre tehnologii performante şi dezvoltarea 
continuă a întreprinderilor, prin acordarea de facilităţi fiscale la reinvestiţia 
profitului. (CARTEL-ALFA) 
 

e. Măsuri vizând susţinerea dezvoltării IMM-urilor şi asigurarea 
competitivităţii produselor 
 

- Program special pentru sprijinirea dezvoltării şi funcţionării IMM-
urilor, facilitarea accesului la credite şi la accesarea prin proiecte a 
fondurilor structurale şi de coeziune; (UGIR-1903) 

- Anularea modificării HG nr.1247/2005, prin care se exclud IMM-
urile de la accesarea a trei programe de finanţare pentru proiectele de 
creştere a competitivităţii, pe motiv că pot accesa fonduri structurale POS. Din 
păcate, accesarea fondurilor structurale este mult mai dificilă pentru IMM-uri şi, 
de accea, solicităm revenirea la prevederile iniţiale ale HG nr. 1247/2005; 
(UGIR-1903) 
 - Îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la credite bancare; (UGIR-
1903) 

- Creditarea IMM-urilor, prin EXIMBANK, a exporturilor şi a 
investiţiilor la jumătate din dobânda băncilor comerciale; (UGIR-1903) 

- Sprijin prin fonduri guvernamentale (fonduri de risc), pentru 
creditarea exportatorilor şi a IMM-urilor cu împrumuturi de 100 – 300000 
euro, cu dobândă zero, pe o perioadă de 2-3 ani pentru firmele care au fost 
profitabile (ca în Grecia), sau fond naţional de sprijin al economiei (ca în 
Franţa); (UGIR-1903) 

- Crearea Fondului de Contra- garantare a Creditelor; (CNIPMMR) 
-  Majorarea sumelor alocate FNGCIMM; (CNIPMMR) 
- Realizarea sistematică de evaluări de impact pentru fiecare nou act 

normativ, cu implicarea partenerilor sociali, precum şi a analizelor cost- 
beneficiu asupra IMM-urilor, pentru proiectele de legi şi actele normative 
care produc efecte asupra acestora, inclusiv realizarea de evaluări de impact 
ex-post a dispoziţiilor legale, realizate de organizaţiile patronale reprezentative; 
(CNIPMMR) 



 10

 - Alocarea a minim 0,5% din PIB pentru programe destinate 
înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor, sume ce reprezintă un fond de investiţii 
cu efecte de antrenare a economiei; (CNIPMMR) 
 - Creşterea accesului IMM-urilor la achiziţiile publice, prin 
simplificarea procedurilor şi creşterea transparenţei procedurii cumpărării 
directe; (CNIPMMR , BNS) 
 - Adoptarea de măsuri anticriză specifice pentru IMM-uri; 
(CNIPMMR) 

- Adoptarea unei legi pentru asigurarea obligativităţii aplicării 
principiului „Gândiţi mai întâi la scară mică:prioritate pentru IMM-uri”; 
(CNIPMMR) 

- Elaborarea unui „Plan naţional de acţiuni cu privire la 
implementarea „Small Business Act”- adoptat de UE în decembrie 2008, în 
strâns parteneriat cu părţile implicate din sectorul economic şi social (în 
special organizaţiile patronale şi organizaţiile reprezentative pentru IMM-uri); 
(CNIPMMR) 

- Stabilirea, potrivit practicii europene, a unui reprezentant pentru 
IMM-uri (SME Envoy) la nivel naţional, pentru gestionarea procesului de 
aplicare a SBAE, pentru monitorizarea aplicării principiului SBAE şi a 
măsurilor anticriză specifice pentru IMM-uri; (CNIPMMR) 

- Simplificarea procedurilor de acces la schemele de ajutor de stat 
pentru întreprinderile mici şi mijlocii; (BNS) 

- Creşterea contribuţiei CEC şi Eximbank la finanţarea IMM-urilor; 
(CSN MERIDIAN) 

 
f. Măsuri vizând sprijinirea relansării agriculturii şi a dezvoltării 

rurale 
 

- Introducerea subvenţiei pe produs (complementară) şi stabilirea 
prin lege  a termenelor de acordare a subvenţiilor; (CONPIROM) 
   - Îngheţarea imediată a legilor restituţiei, pe cale administrativă, 
printr-un termen de încheiere a restituirilor; (CONPIROM) 
 - Stabilirea prin lege a obligativităţii întocmirii cărţii funciare pentru 
terenurile agricole si interzicerea vânzării fără acest document; (CONPIROM) 
 - Revederea sistemului de asigurări astfel încât calamităţile (secetă, 
îngheţ etc.) să fie introduse la plată în regim  privat. Acest lucru înseamnă 
confirmarea lor de către o autoritate de specialitate neutră recunoscută de ambele 
părţi, ca de ex. Institutul Naţional de Metrologie; (CONPIROM) 
   - Instituirea obligativităţii de a se lucra - în asociaţii -  terenurile 
agricole destinate  pentru cultura mare; (CONPIROM) 
  - In vederea eficientizării activităţii forţei de muncă în agricultură şi 
a controlului veniturilor acestora să se introducă impozitarea simbolică a 



 11

veniturilor din agricultură la persoane fizice şi juridice,  a.î. prin acest 
mecanism să poată fi urmărite fiscal; (CONPIROM) 
 - Revederea legislativă şi reglementarea păşunatului în zonele de 
câmpie pentru crescătorii de oi; (CONPIROM) 

- Stabilirea unui set de măsuri pentru dezvoltarea sectorului agricol, 
dezvoltarea capacităţii de prelucrare şi valorificarea producţiei agricole 
indigene; (UGIR-1903) 

- Finanţarea unor politici agricole prin susţinerea financiară directă a 
fermierilor în vederea dezvoltării sectorului agricol şi asigurării siguranţei 
alimentare a populaţiei pentru 2009; (UGIR-1903) 

- Organizarea de cursuri de formare profesională în meseriile 
deficitare în mediul rural; (CNIPMMR) 

- Sprijinirea modernizării agriculturii şi dezvoltării rurale prin 
folosirea eficientă a fondurilor europene. Evaluarea, bugetarea şi 
operaţionalizarea programului de măsuri pentru susţinerea agriculturii, inclusiv 
stabilirea unui pachet de măsuri fiscale care să determine stimularea utilizării 
terenului agricol; (BNS) 

- Subvenţionarea lucrărilor agricole pentru proprietarii de terenuri mai 
mici, ţinând seama de specificul românesc privind divizarea terenurilor agricole 
şi ponderea agriculturii de subzistenţă la nivel naţional; (CSN MERIDIAN) 

- Extinderea Programului antigrindină, investiţii în domeniul irigaţiilor, 
reîmpădurirea zonelor distruse. (CSN MERIDIAN) 
 

g. Măsuri fiscale 
 

- Reglementarea termenului privind recuperarea TVA pentru 
exportatori în limita legală de 30 zile, fără condiţia verificării situaţiei, care 
de regulă amână plata luni de zile, cu efecte negative asupra deblocării 
financiare şi accesului la fonduri nerambursabile de la buget şi UE; (CONPIROM, 
CARTEL-ALFA, CNPR) 
   - Revederea legislaţiei privind fiscalitatea, prin restrângerea numărului 
de obligaţii fiscale şi fiscalizarea în primul rând a circulaţiei bunurilor mobile şi 
imobile şi mai puţin pe muncă; (CONPIROM) 
 - Modificarea legislaţiei privind rambursarea TVA (în conformitate cu 
OMEF nr.107/2007); (UGIR-1903) 

- Eliminarea virării taxelor de mediu la fondul centralizat şi 
constituirea unui fond de mediu la nivelul companiilor, pentru rezolvarea 
condiţiilor de mediu al companiei; (UGIR-1903) 

- Diminuarea contribuţiilor, taxelor şi impozitelor pe salarii; (UGIR-
1903) 

- Plata impozitului pe profit anual; (UGIR-1903) 
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 - Plata TVA la data încasării c/v bunurilor livrate/serviciilor 
prestate/lucrărilor executate; (CNIPMMR, ARACO) 
 - Accizarea şi neimpozitarea suplimentară a carburanţilor, 
diferenţiate pe cei din producţie internă şi import; (CNIPMMR) 

- Reducerea semnificativă şi în regim de urgenţă a parafiscalităţii 
(500 de taxe nefiscale, fără taxele nefiscale ale autorităţilor publice locale); 
(CNIPMMR, UGIR-1903) 

- Promovarea unei politici fiscale şi bugetare prudente şi identificarea 
unor instrumente fiscale care să conducă la corectarea unor deficienţe ale 
pieţelor, vizând totodată: restructurarea poverii fiscale, reducerea evaziunii 
fiscale, lărgirea bazei de impozitare pentru categorii sociale şi tipuri de venituri 
neimpozitate suficient, introducerea bugetelor multianuale; (BNS) 

 - Menţinerea taxei de primă înmatriculare şi punerea ei de acord cu 
politicile şi practicile europene; (BNS) 

 - Accizarea mai accentuată a produselor de lux; (CSN MERIDIAN) 
- Emiterea unui act normativ care să prevadă suprataxarea profitului 

realizat în mod speculativ de producătorii şi de distribuitorii de gaze naturale şi 
energie electrică; (CARTEL-ALFA) 

- TVA  „zero” pentru construcţia locuinţelor sociale; (CARTEL-ALFA) 
- Aplicarea pentru o perioadă limitată a unor nivele reduse de TVA 

pentru lucrări ca locuinţele sociale, reabilitarea termică a clădirilor, instalaţii de 
producere a energiilor alternative ş.a.; (ARACO) 

- Suprataxarea profitului speculativ bancar datorită practicării unor 
dobânzi şi comisioane monopoliste; (CARTEL-ALFA) 

- Introducerea unui sistem de taxare a transportului feroviar pe 
tonă/Km şi eliminarea accizelor pentru transport rutier la combustibilul utilizat 
în transportul feroviar; (CARTEL-ALFA) 

- Reconsiderarea fiscalităţii prin comasarea/reducerea numărului de taxe 
sau diminuarea volumului acestora; (CONPIROM) 

- Modificarea legislaţiei privind declararea veniturilor de către 
fiecare cetăţean, astfel încât să fie pus în situaţia de a justifca standardul de 
viaţă pe care îl afişează; (CONPIROM) 

- Susţinerea prin măsuri fiscale a companiilor ce pun în fabricaţie 
produse rezultate din cercetarea proprie; (CNPR, CARTEL-ALFA) 

- Instituirea unei cote de impozitare forfetare zero pentru afaceri de 
până la 200000 euro şi a unui impozit forfetar redus pentru afaceri de până 
la 500000 euro/an; (CNPR)  

- Acordarea de stimulente de natură fiscală pentru firme care să 
contribuie la reducerea poverii fiscale şi îmbunătăţirea condiţiilor de 
funcţionare a acestora; (UGIR-1903) 

- Stimulente fiscale pentru creditarea întreprinderilor şi activităţilor 
comerciale din economia reală; (CNSLR-FRĂŢIA) 
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- Reglementarea şi stimularea fiscală a creditărilor pentru producţie; 
(CARTEL-ALFA) 

    - Reducerea TVA la produse de strictă necesitate pentru consumul 
populaţiei, în vederea menţinerii consumului şi a creşterii economisirii pentru 
achiziţionarea de produse de folosinţă îndelungată. (CARTEL-ALFA) 

 
 

2. MĂSURI PRIVIND ASIGURAREA SURSELOR DE FINANŢARE 
A DEZVOLTĂRII ECONOMICE 

 
a. Măsuri vizând absorbţia fondurilor europene 
 

- Revizuirea mecanismelor de acordare a fondurilor europene- 
respectiv a ghidului solicitantului, prin eliminarea unor cerinţe care 
îngreunează şi întârzie elaborarea proiectelor, pararel cu asumarea pe 
proprie răspundere a beneficiarului; (CONPIROM) 

- Finanţarea urgentă de la bugetul de stat a diferenţei dintre costurile 
finanţării creditate, prevăzute in proiectele pentru fondurile structurale 
aprobate si costurile actuale (pentru menţinerea eligibilităţii, fezabilităţii si 
rentabilităţii); (CNIPMMR) 

-  Simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor structurale si 
creşterea accesului la servicii de consultanţă în acest domeniu, prin 
vouchere consultanţa; (CNIPMMR) 

- Simplificarea şi comprimarea procedurilor de alocare a fondurilor 
structurale, aplicând recomandările UE; (CNIPMMR) 
 - Crearea unui Fond de rezervă pentru cofinanţarea proiectelor din 
fondurile europene, care apoi va fi restituit; (CSN MERIDIAN) 

- Stabilirea unui plan de măsuri din partea instituţiilor de credit şi a 
agenţiilor guvernamentale pentru accelerarea absorbţiei fondurilor europene. 
(ARB) 
 

b. Măsuri vizând asigurarea finanţării unor programe şi proiecte 
în parteneriat public-privat 

 
- Revizuirea legislaţiei şi concentrarea eforturilor pentru crearea 

condiţiilor de pregătire, finanţare şi execuţie în parteneriat public privat a 
lucrărilor de construcţii-investiţii; (ARACO) 

- Regândirea politicii promovate de Guvern în ceea ce priveşte 
administrarea pachetelor minoritare deţinute în acest moment de stat şi 
utilizarea prerogativelor alocate de legislaţia în vigoare acţionarilor 
minoritari pentru a determina o politică a acestor companii care să 
promoveze şi  interesele statului şi ale economiei româneşti ; (BNS) 
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-  Acordarea unor garanţii de stat pentru continuarea unor obiective 
de investiţii private - de interes general - pentru producţie, a căror finanţare în 
condiţiile actuale ar fi neeconomică. (CONPIROM) 

 
 

3. MĂSURI PRIVIND SALARIZAREA, PENSIILE ŞI PROTECŢIA 
SOCIALĂ 

 
a. Măsuri vizând asigurarea unei salarizări şi a unui sistem de 

pensii echitabile 
 

- Modificarea Legii privind cumulul de funcţii. Interzicerea 
cumulului de funcţii ale bugetarilor la firme private; (CONPIROM) 

- Desfiinţarea legilor speciale care creează discriminări între diferitele 
categorii socio- profesionale; (CONPIROM) 

- Diminuarea discrepanţelor şi inechităţilor veniturilor salariale, 
inclusiv prin adoptarea unor politici fiscale coerente şi stimulative; (CNSLR-
FRĂŢIA, BNS) 

-  Adoptarea unei Legi a salarizării unice în sistemul bugetar, în 
scopul creării unui sistem salarial echitabil şi stimulativ; aplicarea graduală a 
modificărilor în sistemul de salarizare; (CNSLR-FRĂŢIA, CNIPMMR, BNS) 

- Diminuarea la maxim a tuturor formelor de plată discreţionare 
existente în sistemul bugetar; (CNSLR-FRĂŢIA) 

-  Reintroducerea coşului minim de consum, ca instrument principal 
de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor salariale şi politicilor de 
protecţie socială; (CNSLR-FRĂŢIA, BNS) 

- Promovarea unei politici viabile pentru persoanele încadrate în 
muncă, cu un nivel foarte scăzut al veniturilor; (BNS) 

- Reglementarea sistemului de salarizare a personalului din Agenţia 
Română pentru Salvarea vieţii pe mare (aflată în subordinea Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii); (BNS) 

- Abrogarea HG nr.1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice 
pentru evaluarea personalului artistic, tehnic şi administrativ de specialitate din 
instituţiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază; 
(BNS) 

-  Modificarea Legii pensiilor, în sensul unificării tuturor sistemelor de pensii, 
calculul pensiilor să se facă după acelaşi mecanism pentru toţi contribuabilii, 
reglementarea condiţiilor de reducere a vârstei standard de pensionare; pensia de 
serviciu să fie reglementată ca drept al tuturor lucrătorilor din sistemul public 
fără discriminare; (CARTEL-ALFA) 
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- Menţinerea actualei legislaţii privind valoarea punctului de pensie. 
(CNSLR-FRĂŢIA) 
 

b. Măsuri vizând asigurarea protecţiei sociale 
 

- Stabilirea prin lege a implicării active a primarilor în îndrumarea  
persoanelor apte de muncă benefeciare de ajutor social din unităţile administrativ-
teritoriale pe care le conduc spre angajatorii pentru care lipsa forţei de muncă a 
devenit o reală problemă. Încheierea în acest sens a  unor  protocoale de colaborare 
cu unităţile cu deficit de forţă de muncă (raza de 75 - 80 de km), în vederea angajării 
acestor persoane şi a diminuării plăţii din bugetul primăriei a ajutoarelor sociale;  
(CONPIROM) 

- Modificarea Legii nr. 76/2002 (Legea şomajului) şi a Legii 416/2001  
în sensul unei mai mari implicări a ANOFM în dirijarea şi recalificarea forţei 
de muncă în domenii în care datele statistice indică deficit cu posibilitatea ca 
angajatorul interesat de respectiva forţă de muncă să suporte cheltuielile cu 
formarea profesională a acestora (eventuala reconversie şi calificare la locul de 
muncă ; (CONPIROM) 

- Condiţionarea acordării indemnizaţiei de şomaj pentru persoana care 
la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sale sau 
nivelului studiilor, situat la o distantă de cel mult 70 de km de locuinţă de domiciliu 
sau refuză să participe la servicii de formare profesională; (CONPIROM) 

- Modificarea legislaţiei privind plata concediilor medicale (în sensul 
plăţii acestora integral de Casa de Sănătate şi nu de angajator); (UGIR-1903) 

- Exonerarea angajatorului de la plata sumelor pentru persoanele cu 
handicap, dacă nu au posibilitatea să angajeze astfel de persoane, în baza 
confirmării AJOFM; (UGIR-1903) 

- Îngheţarea tarifelor la utilităţi şi scăderea lor în condiţia consumului 
pentru industrie; (UGIR-1903) 

- Stoparea întreruperii nejustificate a activităţii agenţilor economici; 
(UGIR-1903) 

- Condiţionarea primirii ajutoarelor sociale de realizarea anumitor 
activităţi de interes public; (CNIPMMR) 
 - Măsuri pentru creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă (informarea şi consilierea profesională, medierea 
muncii, formarea profesională, consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei 
activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, stimularea mobilităţii 
forţei de muncă); (CNIPMMR) 

- Adoptarea unui set de măsuri care să favorizeze reinserţia în activitate 
a persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă cu vârstă de până la 54 
ani şi oferirea a două locuri de muncă corespunzătoare pregătirii; 
Suspendarea timp de 6 luni a ajutorului în cazul refuzării a două locuri de 
muncă (cursuri de formare adecvate persoanei); (CARTEL-ALFA, CNPR);  
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- Pentru întreprinderi cu mai mult de 500 angajaţi, persoanele 
disponibilizate vor fi indemnizate cu indemnizaţie reprezentând 80% din 
salariul brut avut la data disponibilizării, pe durate diferite de la 6-12 luni;  
(CARTEL-ALFA, CNPR) 

- Implicarea autorităţilor şi instituţiilor competente, în monitorizarea 
şi îmbunătăţirea nivelului de sănătate şi securitate în muncă; (CNSLR-
FRĂŢIA) 

- Sprijin acordat investitorilor pentru creşterea nivelului de sănătate 
şi securitate în muncă; (CNSLR-FRĂŢIA) 

- Activarea şi eficientizarea sistemului de asigurări pentru accidente 
de muncă şi îmbolnăviri profesionale; (CNSLR-FRĂŢIA) 

- Înlocuirea măsurilor pasive de asistenţă socială – acordarea de sume 
băneşti – cu măsuri active – creşterea capacităţii instituţionale de asistenţă 
pentru nou-născuţi, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi, etc.; (CNSLR-
FRĂŢIA) 

- Asigurarea fondurilor necesare pentru echilibrarea fondurilor de 
asigurări sociale şi asistenţă socială, inclusiv prin modificarea politicii 
fiscale – impozitarea suplimentară a produselor de lux, întărirea disciplinei 
fiscale, etc.; (CNSLR-FRĂŢIA) 

- Întărirea rolului instituţiilor de control al preţurilor pentru utilităţi, 
aflate în administrarea statului şi revizuirea modului de formare a 
preţurilor; (CNSLR-FRĂŢIA) 

- Revizuirea politicii şi priorităţilor în domeniul constituirii şi 
utilizării fondului de şomaj, urmărind creşterea resurselor alocate din fondul de 
şomaj pentru promovarea măsurilor active de ocupare, concomitent cu creşterea 
şi monitorizarea fiecărui tip de măsură de ocupare; (BNS) 

- Sprijinirea angajatorilor pentru investiţii în creşterea sănătăţii şi 
securităţii la locul de muncă prin stabilirea ca prioritate în utilizarea 
resurselor FSE; (BNS) 

- Regândirea politicii în domeniul accidentelor de muncă şi bolilor 
profesionale şi utilizarea fondului constituit în acest sens conform 
obiectivelor stabilite în legislaţia în vigoare din acest domeniu; (BNS) 

- Eliminarea inechităţilor din sistemele de securitate socială; (BNS) 
- Sprijinirea puterii de cumpărare a populaţiei prin măsuri care să 

îmbunătăţească modul de funcţionare al pieţelor şi care să conducă la o reducere 
a preţurilor în special la produsele de bază; (BNS) 

- Identificarea unor măsuri de sprijin şi asigurarea asistenţei 
financiare pentru categoriile sociale vulnerabile; (BNS) 
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- Revizuirea modului de formare a preţurilor la utilităţi şi respectarea 
cadrului legal cu privire la definirea consumatorilor vulnerabili şi stabilirea unor 
măsuri de sprijin pentru aceştia; (BNS) 

- Găsirea unor soluţii de ajutorare a populaţiei sărace; (CSN 
MERIDIAN) 

- Susţinerea reducerii consumurilor energetice de către populaţie, 
prin crearea unui Fond la nivel naţional care să contribuie la realizarea 
izolării termice a clădirilor; (CSN MERIDIAN) 

- Respectarea Acordului social încheiat în anul 2008, privind 
creşterea salariului minim garantat, care până în 2014 să fie de 0.5 din 
salariul mediu pe economie; (CARTEL-ALFA, CSN MERIDIAN, CNSLR 
FRĂŢIA; BNS) 

- Protecţie socială acordată salariaţilor afectaţi strict de criza 
financiară (sector apărare, minier cu ramificaţii, auto şi orizontală,) prin 
subvenţia somajului tehnic; (CSN MERIDIAN) 

- Crearea unor mese rotunde (ministerul muncii-patronate-sindicate) 
paritare cu structurile tripartite din Italia şi Spania, pentru a studia şi realiza 
modalităţile cele mai adecvate de reinserţie a cetăţenilor români care doresc să 
se întoarcă în România; (CARTEL-ALFA) 

 - Salariaţii care vor fi disponibilizaţi din întreprinderile cu capital de 
stat sau privat, în urma concedierilor colective, să beneficieze de aceleaşi 
măsuri de protecţie socială prevăzute în OUG nr.116/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale. 
Amendarea de urgenţă a Legii nr.67/2000 pentru completarea anexei nr. 2 la 
Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale; (CARTEL-ALFA) 

- Reglementarea legislativă a situaţiei în care cu toate eforturile unităţilor 
nu se pot asigura condiţii normale de muncă şi prelungirea aplicării condiţiilor 
deosebite până la rezolvarea acesteia; (CARTEL-ALFA) 

- Menţinerea Acordurilor Sociale încheiate de către investitori cu 
organizaţiile sindicale din întreprinderile ce urmează a fi privatizate şi, totodată, 
obligativitatea încheierii acestui tip de acorduri şi în cazul vânzării de active şi al 
externalizării; (CARTEL-ALFA) 

- Elaborarea unui studiu de impact de către Guvern referitor la creşterea 
preţurilor la gazele naturale şi la energie electrică; prin care să se identifice  
soluţiile pentru reducerea preţurilor acestora, atât la consumatorii casnici, cât şi 
la cei industriali; (CARTEL-ALFA) 

- Interzicerea practicării funcţiilor bancare de către persoanele fizice 
implicate în acţiuni speculative. (CARTEL-ALFA) 
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4. MĂSURI PENTRU REDUCEREA CHELTUIELILOR BUGETARE 
ŞI A BIROCRAŢIEI 

 
a. Măsuri vizând diminuarea cheltuielilor bugetare şi alocarea 

eficientă a fondurilor 
 

- Reducerea cu 50% a personalului din instituţiile bugetare; 
(CONPIROM) 

- Reducerea la jumătate a instituţiilor „auto finanţate“- agenţii- care 
au legătură cu bugetul statului. Veniturile să fie sub incidenţa curţii de conturi. 
Bugetul de venituri şi cheltuieli să fie aprobat de o instituţie superioară; 
(CONPIROM) 

- Reducerea cheltuielilor bugetare, limitarea salariilor in sectorul 
public care sunt practic susţinute de sectorul privat al economiei. Acestea 
creează o presiune suplimentară asupra salariilor din firme care nu pot fi 
susţinute de o activitate economică a acestora tot mai redusă; (UGIR-1903) 

- Reducerea cheltuielilor bugetare, prin reducerea agenţiilor si a 
numărului de  funcţionari, în scopul utilizării economiilor  la capitalizarea 
EXIMBANK; (UGIR-1903) 

- Limitarea angajarii persoanelor pensionate pentru limita de vârsta 
şi interzicerea, cât timp acestea se află în activitate, să poată cumula pensia cu 
salariul, urmând ca pe perioada de activitate să beneficieze numai de 
salariu; (UGIR-1903) 

- Introducerea unor excepţii în ceea ce priveşte categoriile de persoane 
cărora li se aplică interdicţia cumulării pensiei cu salariul obţinut în baza 
unei relaţii de muncă cu o instituţie a statului – persoanele care activează în 
instituţiile de cultură şi persoanele din învăţământ din mediul rural; (BNS) 

- Diminuarea şi/sau eşalonarea pe perioade mai îndelungate a 
cheltuielilor bugetare promise care sunt supradimensionate şi/sau nu 
generează efecte de antrenare în economie (despăgubiri pentru proprietăţi 
pierdute; pensii; salarii); (CNIPMMR) 
     -  Plafonarea anumitor categorii de cheltuieli sociale (ajutoare sociale; pensii; 
indemnizaţii); (CNIPMMR) 

- Bugetul ar trebui construit pe premise şi ţinte realiste, iar execuţia 
bugetului trebuie gândită în termeni de prudenţialitate şi împreună cu 
aplicarea unui mecanism care să deblocheze creditarea; (BNS) 

- Bugetul de stat pentru anul 2009 să fie întocmit pornind de la 
susţinerea măsurilor anticriză, în mod realist, prin susţinerea investiţiilor 
bugetare în acele domenii care conduc la păstrarea locurilor de muncă sau 
reorientare profesională; (CSN MERIDIAN) 



 19

-Reducerea cheltuielilor bugetare prin redimensionarea organigramelor 
instituţiilor publice centrale şi locale. (CSN MERIDIAN) 

 
b. Simplificarea procedurilor administrative şi reducerea 

birocraţiei  
 

- Reducerea şi simplificarea procedurilor, autorizaţiilor, avizelor, 
ghişeu unic, plata unică (exista un nr. de 545 de autorizaţii, avize, licenţe şi 
permise necesare desfăşurării activităţii agenţilor economici şi un nr. de 8 
declaraţii pentru fiecare salariat pe care angajatorii trebuie să le depună lunar; 
(CNIPMMR) 

- Realizarea unui sistem informaţional şi a inventarului complet al 
taxelor nefiscale şi al avizelor, autorităţilor şi licenţelor, care să constituie 
suportul de aplicare şi de simplificare a procedurilor administrative privind 
înfiiţarea şi funcţionarea întreprinderilor; (CNIPMMR) 

- Adoptarea de măsuri în materie de reducere a procedurilor 
birocratice şi mai ales în ceea ce priveşte principiul „o singură dată” pentru 
toate formalităţiile administrative; (CNIPMMR) 

- Reducerea birocraţiei şi a sarcinilor administrative pentru accesarea 
fondurilor europene trebuie să constituie o prioritate; (BNS) 
 - Simplificarea procedurilor birocratice instituite în scopul combaterii 
corupţiei, care în fapt favorizează sau generează corupţie, prin creşterea 
răspunderii factorilor de decizie semnatari, concomitent cu reducerea numărului 
acestora şi a termenelor de pronunţare pentru fiecare în parte.(ex. Licitaţii, 
atribuiri, autorizaţii sau avize diverse etc.);(CONPIROM) 
 - Modificarea legislaţiei privind raportările la nivel local şi naţional la 
Ministerul Muncii (ex.Lista salariaţilor pe suport hărtie şi electronic 
lunar).(UGIR- 1903) 
 
 

5. MĂSURI VIZÂND MAJORAREA VENITURILOR BUGETARE 
 

 - Creşterea gradului de colectare a veniturilor bugetare prin externalizarea 
controlului colectării taxelor şi impozitelor şi externalizarea colectării unor taxe 
şi impozite. (CNIPMMR) 

-Înăsprirea sancţiunilor prevăzute de Legea pentru combaterea evaziunii 
fiscale. (BNS) 
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6. MĂSURI PRIVIND DOMENIUL BANCAR 
 

a. Măsuri care presupun o decizie a BNR 
 

- Intervenţia Băncii Naţionale, pentru imbunătaţirea politicii de creditare 
a băncilor comerciale; (UGIR-1903) 

- Relansarea procesului de creditare, cu sporirea controlului asupra 
dobânzilor mascate practicate de unele bănci; (CSN MERIDIAN) 

- Scăderea nivelului dobânzii BNR. Realizarea unui buget de stat pe 2009 
cu un deficit de 2,8%, diferenţa faţă de deficitul iniţial să fie folosit pentru 
crearea resurselor financiare din partea statului; (CARTEL-ALFA) 

- Fluidizarea creditării atât a segmentului retail cât şi corporate, în limite 
rezonabile; (ARB) 

- Modificarea Regulamentului BNR 11/2008 astfel încât să se permită 
reluarea creditului ipotecar/imobiliar, finalizarea obiectivelor începute 
(ansambluri rezidenţiale) şi dezvoltarea altora; (ARB) 

- Reducerea de către BNR a rezervei minime obligatorii în RON; (ARB) 
- Reducerea de către BNR a dobânzii de intervenţie; (ARB)  
- Garantarea de către BNR a decontărilor pentru plasamentele 

interbancare; (ARB) 
- Considerarea titlurilor de stat şi a obligaţiunilor emise în RON de 

municipalităţi, ca sume pentru acoperirea rezervei minime obligatorii în RON; 
(ARB) 

- Acceptarea titlurilor şi a obligaţiunilor în valută emise de state din UE 
ca şi sume pentru acoperirea rezervei minime obligatorii în valută; (ARB) 

- Eliberarea treptată a rezervei minime obligatorii în valută şi înlocuirea 
acesteia cu titluri de stat; (ARB) 

- Anularea reorganizarii prin HG a Fondului de Garantare, pentru a 
putea acţiona imediat la garantarea creditelor. (UGIR 1903). 
 

b. Măsuri care presupun o decizie a MFP 
 

- Modificarea Legii de funcţionare a consiliului de garantare în numele 
statului şi Eximbank, în sensul extinderii acestor garanţii pentru producătorii de 
bunuri exportabile; (CONPIRIM) 

- Reglementarea strictă a creditărilor la nivele acceptabile pentru 
populaţie, fără a se specula. Limitarea profitului şi comisioanelor bancare 
practicate pentru produsele financiar-bancare; (CARTEL-ALFA) 

- Accent pus şi măsuri îndreptate (inclusiv fiscale) spre stimularea 
economisirii de către persoanele fizice şi juridice, care să conducă la 
restabilirea încrederii în sistemul bancar; (ARB) 

- Trecerea sumelor aflate la dispoziţia administraţiilor locale sau a altor 
entităţi de stat din conturile acestora deschise la Trezoreria Statului în conturi 



 21

deschise la bănci, pentru a spori lichiditatea sistemului bancar. În acelaşi sens 
ar acţiona şi accelerarea licitaţiilor pentru fondurile europene. (ARB)  

 
c. Măsuri care presupun o decizie a Guvernului 

 
- Introducerea de către Guvern a unui sistem de garantare/finanţare 

suplimentară/subvenţionare dobândă în ceea ce priveşte  creditarea pentru 
IMM-uri; (ARB) 

- Lansarea unui amplu program naţional pentru lucrări în infrastructură 
care să permită relansarea economică şi absorbţia forţei de muncă 
disponibile;(ARB) 

- Majorarea fondurilor alocate de către stat prin instrumente specifice 
(prin garanţii Eximbank) a unei părţi din riscul de credit de la bănci în cazul 
finanţării unor proiecte importante; (ARB) 

- Punerea în aplicare prin emiterea urgentă a normelor metodologice de 
aplicare, a HG nr. 672/9.07.2008 privind înfiinţarea Fondului de Garantare în 
acoperirea certificatelor de depozit pentru produsele agricole; (ARB) 

- Elaborarea unui Plan B destinat să soluţioneze efectele unei posibile noi 
crize economico-financiare care ar putea urma celei din prezent vizând 
capacitatea României de a face faţă obligaţiilor de plată externe asumate de 
companii şi de bănci; (ARB) 

- Alocarea de către Guvern a unui fond destinat salvării (dacă va fi cazul) 
a băncilor din România indiferent de natura capitalului pentru a se evita, în caz 
de necesitate, un risc sistemic. (ARB) 
 
 

7. ALTE MĂSURI  
 

a. Măsuri care vizează dialogul social 
 

- Asigurarea unui cadru instituţional de dialog social între patronate şi 
sindicate, în scopul adoptării unor programe comune, de stimulare a ocupării şi 
reinserţie a şomerilor pe piaţa forţei de muncă; (CNSLR-FRĂŢIA) 

- Asigurarea cadrului instituţional necesar pentru ca dialogul social 
bipartit şi tripartit să redevină instrumentul principal de consultare şi negociere 
între partenerii sociali, privind evoluţiile din domeniul social şi economic; 
(CNSLR-FRĂŢIA) 

- Asigurarea unui cadru legal, prin care să fie create premisele necesare 
dezvoltării capacităţilor de dialog la nivelul partenerilor sociali, sindicate şi 
patronate; (CNSLR-FRĂŢIA) 

- Lărgirea cadrului de desfăşurare a dialogului social şi eficientizarea 
acestuia, prin implicarea efectivă a autorităţilor locale în procesul de consultare 
şi negociere; (CNSLR-FRĂŢIA) 
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 b. Măsuri în domeniul legislativ 
 
- Finalizarea în cel mai scurt timp posibil, maxim trim. I 2009, a 

proiectelor de revizuire a legilor contractului colectiv, sindicatelor şi 
patronatelor şi a conflictelor de muncă, pentru a ne putea încadra în prevederile 
Memorandumului încheiat de Guvernul României, confederaţiile sindicale şi 
patronale şi Misiunea de Asistenţă Tehnică a OIM din 16.05.2008 şi a 
Calendarului de activităţi convenit la Geneva în 11 iunie 2008; (BNS, CNSLR 
FRĂŢIA) 

- Revizuirea unor legi în scopul îmbunătăţirii funcţionării unor instituţii:  
• Legea Inspecţiei Muncii; (CNSLR-FRĂŢIA) 
• Legea Tribunalelor muncii; (CARTEL-ALFA, CNSLR-FRĂŢIA) 
• Legea de funcţionare a comitetelor sectoriale; (CNSLR-FRĂŢIA) 
• Legea pensiilor, în scopul unificării tuturor sistemelor de pensii; 

(CNSLR-FRĂŢIA) 
• Legea Consiliului Economic şi Social; (CARTEL-ALFA, 

CNSLR-FRĂŢIA) 
- Ratificarea de urgenţă a reglementărilor organismelor internaţionale - 

O.I.M., Consiliul Europei - prin care România să se înscrie deplin în cadrul 
modelului social-european şi să adopte ca principiu de bază în relaţiile de 
muncă, conceptul de muncă decentă; (CNSLR-FRĂŢIA) 

- Reluarea procesului de evaluare a activităţii completurilor specializate 
în litigii de muncă şi asigurări sociale, în vederea înfiinţării Tribunalelor Muncii 
ca entităţi distincte în sistemul judiciar românesc, cu reguli, competenţe şi 
proceduri precizate în mod exhaustiv. În context, definirea clară a locului şi 
rolului asistenţilor judiciari ca personal asimilat magistraţilor, cu strictă 
specializare şi evoluţie în carieră şi rol activ în actul de justiţie; (BNS) 

- Abrogarea OUG nr.79/2008 privind măsuri economico – financiare la 
nivelul unor agenţi economici, tratând astfel unitar agenţii economici, indiferent 
de natura capitalului acestora;(BNS) 

- Ratificarea de urgenţă a Convenţiilor OIM: C158/1980 privind 
concedierile colective, C173/1992 privind protecţia salariaţilor concediaţi, 
C121/1964 privind accidentele de munca şi maladiile profesionale, C130/1969 
privind serviciile medicale şi indemni-zatiile de boala, C094/1949 privind 
clauzele de muncă (contractele publice), C096/1949 privind birourile de 
plasament plătite (revizuită), C097/1949 privind muncitorii migranţi (revizuită), 
C102/1958 (complet) privind securitatea socială, C121/1964 privind prestaţiile 
în caz de accidente de muncă şi maladiile profesionale, C140/1974 privind 
concediul pentru educaţie plătit, C143/1975 privind muncitorii migranţi 
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(dispoziţii complementare), C150/1978 asupra administrării muncii, C151/1978 
privind relaţiile de muncă în funcţiile publice, C155/1981 privind sănătatea şi 
securitatea muncitorilor, C161/1985 privind serviciile de sănătate în muncă, 
C175/1994 privind munca cu timp parţial, C177/1996 privind munca la 
domiciliu, C181/1997 privind agenţii de angajare privaţi; (CARTEL-ALFA) 

- Apariţia de urgenţă a legii parteneriatului public privat. (CARTEL-
ALFA) 
 

c. Alte măsuri  
 

- Îngheţarea procesului de privatizare a producătorilor de energie (10 
ani); (CONPIROM) 

- Naţionalizarea pentru 10 ani a tuturor resurselor naturale şi prevederea 
de la buget a unor fonduri pentru reabilitatea acestora şi introducerea în circuitul 
socio-medical a acestor unităţi care valorifică resursele naturale; (CONPIROM) 

 - Adoptarea de măsuri pentru dezvoltarea acţiunilor de sprijin în 
domenii precum: transferul de întreprinderi (chestiuni juridice şi fiscale), 
legislaţia privind falimentul, pentru a se acorda „o altă şansă”); (CNIPMMR) 

 - Continuarea procesului de integrare a României în Uniunea 
Europeană şi adoptarea Strategiei de Convergenţă, în scopul integrării României, 
în zona Euro, începând cu anul 2014; (CNSLR-FRAŢIA) 

- Iniţierea de negocieri cu potenţiali finanţatori internaţionali (UE, BCE, 
BEI, FMI) în scopul asigurării, în caz de necesitate, a unor resurse financiare 
necesare asigurării stabilităţii sistemului financiar din România şi posibila 
îmbunătăţire a rating-ului de ţară; (BNS) 

- Suspendarea procesului de privatizare pentru obictivele economice 
de interes general şi local, până la crearea unei conjucturi financiare globale 
favorabile şi evitarea operaţiunilor speculative; (CSN MERIDIAN) 

- Aprobarea prin lege a Strategiei de Dezvoltare Durabilă până în 2030; 
(CARTEL-ALFA) 

- Unificarea criteriilor în ceea ce priveşte vânzarea acţiunilor pe piaţa 
de capital care să asigure informaţii şi garanţii pentru investitorii în domeniu, 
pentru bursa acţiunilor şi piaţa alternativă şi a criteriilor de listare 
unitare;(CONPIROM) 

- Întărirea capacităţii sistemului bancar de a asigura creditarea 
activităţii curente şi de investiţii pentru firmele din România. Creşterea 
capitalizării EximBank şi CEC. (UGIR-1903) 
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8. MĂSURI ANTI-CRIZĂ IMPLEMENTATE DE EXIMBANK 
 

 
I.  Pentru a veni în sprijinul agenţilor economici care resimt efectele actualei 

crize economice, EximBank a decis şi aplicat începând cu luna decembrie 2008 
următoarele măsuri: 

1. reducerea cu 50% a următoarelor comisioane aplicabile produselor de 
garantare, asigurare şi finanţare din oferta băncii: 

• comisionul de acordare a finanţărilor pentru proiecte prioritare, creditelor 
de investiţii,  liniilor de credit, creditelor de export; 

• comisionul de utilizare a finanţărilor pe bază de creanţe comerciale 
(factoring); 

• comisionul de analiză a garanţiilor de export; 
• comisionul de analiză a finanţărilor cu dobândă subvenţionată; 
• comisionul de analiză şi emitere a garanţiilor pentru IMM, a garanţiilor 

pentru domenii prioritare şi a garanţiei pentru companii; 
2. anularea comisioanelor de înregistrare a cererilor pentru poliţe de 

asigurare, finanţări pe baza creanţelor comerciale, scrisori de garanţie 
bancară, garanţii de export;  

3. „îngheţarea” dobânzilor la  credite în lei la nivelul de la sfârşitul lunii 
septembrie 2008; 

4. extinderea obiectului garanţiei pentru IMM, garanţiei pentru credite de 
export şi garanţiei pentru companii, în sensul garantării şi a creditelor 
acordate sub forma liniei de credit; 

5. lansarea unui nou produs: creditului de investiţii flexibil, care este 
acoperit cu garanţii colaterale pentru minim 50% din sumă. Valoarea  
maximă a creditului este 1.000.000 euro, în echivalent lei, pe o perioadă de 
până la 10 ani. Dobânda creditului este redusă cu 5 p.p. faţă de dobânda 
pieţei şi rămâne fixă pe toată perioada de creditare. Finanţarea acoperă 
cheltuieli pentru realizarea investiţiei, inclusiv o componentă de capital de 
lucru. 

 
II. Pe lângă aceste măsuri, EximBank oferă produse pentru 

susţinerea/dezvoltarea  activităţii agenţilor economici, inclusiv a celor nou 
înfiinţaţi.   

Finanţările cu dobândă  subvenţionată se acordă în lei, cu o dobândă 
redusă cu 5 p.p. faţă de dobânda pieţei, pe termen scurt pentru activitate curentă 
(capital de lucru) şi pe temen mediu sau lung pentru investiţii, astfel: 

� IMM-urile pot beneficia de aceste finanţări până la  echiv. 300.000 EUR 
pentru capital de lucru şi până la echiv. 1.500.000 EUR pentru investiţii. 
Rata dobânzii aplicabilă în prezent unui credit de investiţii pentru un IMM 
aflat în categoria A de performanţă financiară este 10,5%;   

� Pentru stimularea începerii de afaceri noi, respectiv pentru IMM start-up 
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cu mai putin  2 ani de la înfiinţare, se acordă  Microcredite până la echiv. 
35.000 EUR şi 5 ani, fără garanţii materiale din partea firmei sau 
asociaţilor; 

� Creditul pentru femei antreprenor se acordă IMM-urilor în care peste 
50% din capitalul social este deţinut de femei, sau femeia asociat/acţionar 
este şi administrator; creditul se poate acorda până la echiv. 100.000 EUR 
şi 5 ani, fără garanţii materiale, doar cu un bilet la ordin avalizat de 
asociat/administrator; 

� Companiile care au proiecte de investiţii pentru domenii prioritare 
(cercetare-dezvoltare, ocuparea personalului, infrastructură, utilităţi, 
protecţia mediului) pot beneficia de finanţare până la echiv. 1.500.000 
EUR pe maxim 10 ani. 

 
 Compensaţia de dobândă  se acordă ca măsură de sprijin de natura 
ajutorului de stat de minimis, oferind compensarea cu până la 50% a 
dobânzilor plătite de operatorii economici la creditele în monedă naţională. 
Produsul se acordă Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pentru credite de investiţii,  
precum şi altor operatori economici (inclusiv Întreprinderi Mici şi Mijlocii) 
pentru creditele pentru cercetare-dezvoltare, protecţia mediului, dezvoltare 
regională, ocuparea şi formarea de personal. Compensaţia de dobândă permite 
firmelor să-şi diminueze cheltuielile cu dobânda la credite şi stimulează 
utilizarea creditelor în lei pentru modernizarea şi dezvoltarea activităţii, în 
scopul creşterii competitivităţii lor.  

Garanţiile de export emise de EXIMBANK susţin exportatorii români 
pentru derularea tranzacţiilor internaţionale şi participarea la licitaţii 
internaţionale, deschizând accesul acestora spre piaţa externă. Garanţiile au ca 
scop completarea necesarului de garanţii reale/personale constituite de 
exportatori pentru creditele contractate în scopul finanţării producţiei sau a 
serviciilor destinate exportului, a operaţiunilor legate de efectuarea exportului, 
inclusiv plata TVA de recuperat aferent exportului efectuat. 

Garanţia pentru IMM - este destinată a facilita accesul  la finanţare al 
IMM-urilor şi are ca scop completarea necesarului de garanţii reale/personale 
constituite de IMM-uri pentru creditele contractate în scopul finanţării 
dezvoltării si modernizării activităţii acestora. Garanţia acoperă maximum 80 % 
din valoarea creditului (principalului) în lei/valută, acordat unui IMM. În acest 
fel IMM-urile îşi pot folosi mai eficient timpul şi resursele pentru realizarea unor 
produse cu competitivitate sporită.  

Asigurările de export emise de EXIMBANK acoperă riscurile comerciale 
şi politice aferente exporturilor cu plata la termen, riscuri asociate 
cumpărătorului extern sau ţării lui, atât pe termen scurt cât şi pe termen mediu şi 
lung.  Prin preluarea unei părţi din riscurile aferente tranzacţiilor de export pe 
aceste pieţe, statul român oferă siguranţa că, indiferent de situaţia financiară a 
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partenerului extern sau de situaţia ţării de destinaţie a exportului, cea mai mare 
parte din veniturile rezultate în urma tranzacţiilor vor fi încasate de exportator. 

III.   Totodată, informăm mediul de afaceri asupra aplicării începând cu 
luna ianuarie 2009, a mecanismului de stabilizare a ratei de dobândă la 
creditele de export pe termen mediu şi lung, ca măsură de susţinere oficială a 
exportatorilor români, permisă în cadrul Acordului OECD. Condiţiile de 
funcţionare a mecanismului au fost negociate în cursul anului 2008 de 
EximBank  cu DG Trade şi aprobate de Comitetul Interministerial.  

Implementarea Mecanismului reprezintă iniţiativa EximBank în contextul 
măsurilor de politică economică direcţionate spre creşterea competitivităţii 
exporturilor româneşti, de a se alinia practicilor instituţiilor de tip ECA şi a 
facilita accesul exportatorilor români la condiţii de finanţare similare celor 
existente în ţările membre ale OECD.   

Băncile comerciale, în baza Acordului încheiat cu EximBank: 
� finanţează contractele de export la rată fixă de dobândă CIRR 

(comunicată de OECD);  
� primesc/plătesc diferenţa dintre această rată de dobândă şi rata variabilă a 

dobânzii de piaţă (EURIBOR/LIBOR+marjă). 
Exportatorii români beneficiază de: 

� condiţii similare de finanţare cu cele oferite exportatorilor din statele 
membre U.E şi OECD; 

� soluţii eficiente de finanţare prin  susţinerea oficială, încă din faza de 
negociere a contractelor comerciale. 
Având în vedere ponderea scăzută a exporturilor pe termen mediu şi lung 

în totalul exporturilor româneşti, EximBank îşi propune, prin intermediul 
Mecanismului: 

� să impulsioneze piaţa creditelor de export pe termen mediu şi lung, prin 
crearea de parteneriate cu băncile comerciale implicate în acest tip de 
operaţiuni; 

� să ofere exportatorilor români soluţii eficiente de finanţare, prin susţinerea 
acestora încă din faza de negociere a contractelor comerciale. 
Riscurile aferente tranzacţiei de export sunt acoperite prin poliţa de 

asigurare a riscului de neplată în cazul creditului furnizor sau prin poliţa de 
asigurare a creditului cumpărător, când finanţarea este acordată importatorului. 
IV. EximBank pregăteşte o notificare către Comisia Europeană pentru o schemă 
de garanţii care se adresează întreprinderilor care au avut de suferit din cauza 
crizei economice, dar care nu erau în dificultate la 1 iulie 2008. Mecanismul se 
încadrează în condiţiile Comunicării Comisiei Europene privind Cadrul 
temporar privind măsuri de ajutor de stat  pentru sprijinul accesului la finanţare 
în condiţiile crizei economice şi financiare (publicată în J.O.din 17 dec. 2008).   
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