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Alianţa Confederaţiilor Patronale din România (ACPR), a organizat vineri, 16 ianuarie
a.c., Conferinţa Naţională cu tema “Priorităţi şi măsuri concrete anticriză”.
ARACO, membru fondator al ACPR, a fost reprezentată de dl. preşedinte Laurenţiu
Plosceanu şi de reprezentanţi ai 21 de firme de construcţii, din toate filialele asociaţiei.
La Conferinţa Naţională a ACPR au participat preşedintele României - domnul Traian Băsescu,
preşedintele Senatului - domnul Mircea Geoană, ministrul Economiei - domnul Adriean Videanu,
ministrul Educaţiei - doamna Ecaterina Andronescu şi reprezentanţii întreprinzătorilor, care au
identificat cele mai eficiente măsuri pentru mediul economic, social şi politic din România, în
condiţiile crizei mondiale.
Domnul George Constantin Păunescu - preşedintele ACPR a arătat, în cuvântul său din
deschiderea reuniunii, că pentru ieşirea din criză este necesară relansarea circuitului economic, iar
Guvernul ar trebui să cheltuiască mai mult în folosul ţării. Pentru relansarea consumului industrial
ajutorul statului va trebui utilizat la maximum posibil în conformitate cu măsurile luate de Uniunea
Europeană. Trebuie acordat un sprijin major investitorilor, inclusiv prin măsuri fiscale cum ar fi anularea impozitului pe profitul reinvestit, dar în acelaşi timp trebuie păstrată imaginea de ţară atractivă pentru investiţii străine şi în acest sens ar fi necesară negocierea unui acord cu FMI.
De asemenea, preşedintele ACPR a precizat că se impune atacarea imediată a investiţiilor în
infrastructură, cu tot ce presupune această acţiune în privinţa finanţării şi problemelor legate de
începerea efectivă a lucrărilor.
Vorbitorul a subliniat că în perioada actuală se impune introducerea reglementării ca plata
TVA să se facă la data încasării facturilor, şi nu la data emiterii lor, pentru ca societăţile comerciale
să nu mai crediteze bugetul de stat pe o perioadă incertă.
Preşedintele ACPR a arătat că trebuie găsită o soluţie pentru reducerea dobânzilor bancare
la credite şi uşurarea acordării acestora, domeniu în care BNR ar trebui să aibă un rol important;
este extrem de importantă reluarea creditului imobiliar cu garantarea unei dobânzi rezonabile, dar
şi aplicarea unui sistem prin care, în cazul incapacităţii de plată pentru o perioadă, contractul să fie
întrerupt, plătindu-se chirie pentru spaţiul respectiv, existând posibilitatea reluării contractului atunci
când situaţia creditatului revine la normal.
Preşedintele Traian Băsescu a menţionată că în opinia sa “urgenţa zero” a momentului o
reprezintă plata datoriilor pe care instituţiile statului le au pentru lucrări executate şi facturate în anul
2008, care se ridică la cca. 1,1 miliarde Euro. Domnia sa a precizat că aceste datorii, dar şi încă aproximativ un miliard Euro pentru lucrări realizate dar nefacturate, vor fi achitate de Guvern până la jumătatea lunii martie şi în acest fel activitatea agenţilor economici va fi deblocată.
În ceea ce priveşte formarea bugetului pentru anul 2009, Şeful Statului a mai arătat că în timp
ce Guvernul constată că poate accepta maximum un deficit de 2% (cca. 3 miliarde Euro), solicitările
făcute de ministere pentru derularea angajamentelor asumate ar determina un deficit de 9%.
“Ultimul lucru pe care îl va face România, va fi să se împrumute la FMI”, a spus preşedintele,

precizând că deficitul de cont curent va putea fi finanţat, dacă va fi cazul, prin împrumut european.
Domnia sa a precizat că economia României nu mai poate fi aşezată în matricea Fondului, dar
putem coopera cu Banca Mondială sau cu Banca Europeană de Investiţii.
În anul 2009 România are la dispoziţie 5,9 miliarde Euro din fonduri structurale de la Uniunea
Europeană pe care va trebui să-i folosească pentru proiecte fezabile şi credibile, a menţionat
Preşedintele, arătând că banii nerambursabili sunt sursa reală de mişcare a României în această
perioadă de criză. Totodată s-a arătat nemulţumit că din avansurile alocate României de 1,85 miliarde Euro au fost folosiţi în 2008 numai 200 de milioane, din cauza birocraţiei şi centra-lizării excesive a aparatului de stat.
“Angajamentul meu a fost că, luni (19.01.2009), Guvernul României va transmite Comisiei
Europene noua formă propusă de Guvern pentru achiziţii publice. Responsabilul de proiect este
domnul ministru Puşcaş. Legea trebuie să respecte standardele europene şi să fie profund debirocratizată. În acest moment, există dechiderea ca UE să renunţe la foarte multe condiţii forţate din
lege, să se vină pe o lege simplă. Deja am reuşit ca timpul de 87 de zile cât era anterior pentru
aprobarea proiectelor să fie redus la maximum 30 de zile. Acum trebuie să ne preocupăm să avem
o procedură rapidă şi la intern” a mai spus domnul Băsescu.
Şeful Statului a reamintit patronatelor că din banii alocaţi de Uniunea Europeană, 3,6 miliarde
Euro sunt pentru calificarea forţei de muncă. Astfel firmele mari ar putea veni cu proiecte concrete
de reconversie, pentru calificare şi recalificarea forţei de muncă, pentru a nu se mai arăta apoi
nemulţumite de slaba calificare a personalului.
Un alt subiect vizat de Preşedinte a fost eliminarea legilor speciale pentru diferite categorii
profesionale în care nu se contribuie la bugetul asigurărilor sociale.
Preşedintele Senatului domnul Mircea Geoană a arătat în cuvântul său că, în condiţiile în
care creditarea economiei reale este practic paralizată, o soluţie ar putea fi capitalizarea agresivă
a CEC, care ar putea fi transformată într-o bancă pentru IMM şi pentru cofinanţare.
În privinţa soluţiilor pentru stimularea consumului, preşedintele Senatului a declarat că, în viziunea sa, o soluţie o reprezintă continuarea creşterii salariilor şi pensiilor mici fără de care aceste
persoane vor fi excluse în continuare din circuitul economic.
Domnia sa a mai spus că trebuie reluată relaţia cu BM şi BERD, care s-ar putea constitui, în
momente mai dificile, în finanţatori ai proiectelor româneşti.
Băncile cu capital românesc - EXIM BANK şi CEC - ar trebui stimulate prin capitalizare să devină garant pentru economia reală.
Ministrul Economiei, domnul Adriean Videanu a apreciat că problema cea mai importantă a
momentului este crearea de noi locuri de muncă, printr-o politică de reindustrializare.
România trebuie să realizeze cât mai repede investiţii în sectorul energetic pentru asigurarea
securităţii energetice a ţării şi pentru a nu pierde centrale importante precum cele pe huilă de la
Paroşeni şi de la Deva, pe lignit sau hidrocentralele în care nu s-a mai investit nimic în ultimii ani.
“În zona hidro, funcţionăm cu investiţii de acum 30 de ani. În momentul de faţă, România valorifică doar 48% din potenţialul hidro pe care îl are. Analizăm foarte atent repornirea unor mine
non-energetice. Vom analiza fiecare mină cu astfel de resurse şi în câteva luni vrem să venim cu
această iniţiativă.”
Printre resursele non-energetice extrase din mine se numără minereurile metalifere, argilele
şi agregatele utilizate în domeniul construcţiilor.
Ministrul a mai spus că România trebuie să îşi crească ratingul de ţară pentru a avea acces

