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Scrisoare  Deschisa 

 

Catre, 

Presedintia Romaniei – Dlui. Presedinte Klaus Iohannis 

Senatul Romaniei – Dlui. Presedinte Calin Popescu Tariceanu 

Camera Deputatilor – Dlui. Presedinte Liviu Dragnea 

Guvernul Romaniei – Dlui. Prim Ministru Sorin Grindeanu 

 

Confederatia Patronala din Industrie si Agricultura, Constructii si Servicii din Romania - 
CONPIROM infiintata in 1992, cu reprezentativitate la nivel national, care reuneste 21 organizatii afiliate 
(din domeniile: constructii de masini, electrotehnica, electronica si automatizari, mobila, constructii, 
sticlarie, industrie ciment si materiale de constructii, celuloza si hartie, metalurgie feroasă si neferoasă si 
produse refractare, forestiera, agricultura, ingrasaminte chimice), indeplinind criteriile de eligibilitate 
conform Legii 62/2011, 

va supune atentiei preocuparea majora pentru evolutia situatiei din tara, aceasta avand influenta 
semnificativa, pe multiple planuri, asupra mediului de afaceri, relatiilor comerciale internationale ale 
Romaniei si in general asupra tuturor activitatilor economico - sociale. 

Putem usor observa ca, in prezent, ritmul activitatii noastre este direct influentat de faptul ca: 
- institutiile guvernamentale lucreaza mai putin,  
- ministrii nu si-au intrat complet in atributii 
- functionarii amana aprobari, decizii, etc, 
- importante programe nationale si internationale nu sunt demarate  
- partenerii externi sunt in incertitudine, 
- angajatii nostri, divizati in opinii sau derutati, lucreaza cu un randament redus, 
- s-a creat o confuzie generala in legatura cu ceea ce se intampla in realitate, cu adevaratele 

motivatii, prioritati sau interese ale factorilor economico - sociali, 
- s-a creat o confuzie majora in ceea ce priveste rolul institutiilor, rolul functionarilor publici, 
- s-a creat o segregare, o discriminare pe criterii de varsta, pe tipuri de angajator (strain sau 

roman, etc) 
- se neglijeaza schimbarile majore la nivel international (implicatiile posibilelor evolutii ale UE, ale 

instalarii unei noi administratii in SUA, ale crizelor financiare - de materii prime, hrana, energetice, 
resurse umane calificate, etc). 

Dupa consultari cu membrii Confederatiei, s-a hotarat sa ne implicam activ pentru a stopa actualele 
tendinte de destabilizare generala.  

Dorim sa ajutam, sa ridicam dezbaterea publica la alt nivel. 
Dorim ca, dezbaterile noastre sa medieze un punct de vedere comun, profund, al mediului de afaceri. 

Pentru ca angajatii nostri sa nu mai fie dezorientati si antagonizati, influentati de situatii confuze, ne 
propunem sa cream un mediu specific de dezbateri in cadrul patronatelor, asociatiilor profesionale, pana la 



nivelul managerilor executivi si chiar al angajatilor, sa ajutam la intelegerea a ceea ce se intampla si a 
implicatiilor unor posibile decizii. 

De asemenea dorim sa subliniem in mod deosebit atentia pe care trebuie sa o acordam abordarii 
relatiilor cu partenerii nostri straini si un tratament echilibrat in relatiile cu capitalul autohton in fata 
autoritatilor statului. 
Globalizarea este o realitate si noi trebuie sa actionam in contextul real al situatiei internationale. 
Ca membri UE, NATO si ONU, ca furnizori si/sau clienti, trebuie sa ne comportam cu demnitate, ca 
parteneri si aliati. 
Noi, comunitatea de afaceri, am putea imbunatati mult acest climat, prin functionarea 
corespunzatoare a dialogului social tripartit. 
Fata de cele de mai sus solicitam ferm tuturor factorilor politici si administrativi sa actioneze urgent 
in sensul normalizarii situatiei, in primul rand prin pozitii oficiale conciliante si prin evitarea incurajarii 
exceselor, in scopul instalarii unui simt civic ridicat, responsabil, obiectiv si nu emotiv. 
Ne asteptam ca luarea noastra de pozitie sa contribuie la normalizarea rapida a situatiei actuale.  

Dorim sa atentionam asupra faptului ca exista pericolul ca, si in mediul de afaceri si in dialogul social, sa 
apara falii periculoase pentru societatea romaneasca, care sa nu poata fi controlate. 
 

In numele membrilor Consiliului de Conducere CONPIROM , 

 

Federatiile membre CONPIROM 
 

Asociatia Producatorilor de Mobila din Romania - APMR 
Asociatia Profesionala Patronatul Roman din Industria Electrotehnica - APREL 
Asociaţia Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică şi Mecatronică - 
APROMECA 
Asociatia Patronala a Forestierilor din Romania - ASFOR 
Federatia Patronala din Industria Constructiilor de Masini - FEPACM 
Federatia Patronatelor Agricole din Romania - FPAR 
Federaţia Patronală a Şcolilor de Conducatori auto si a Formatorilor din domeniul transporturilor rutiere din 
Romania - FPSSPR 
Federatia Patronala Metalurgia - METALURGIA 
Federatia Patronala a Producatorilor din Chimie – METACHIM 
Asociatia Patronala a Constructorilor - PATROCONS 
Federatia Patronala din Industria Materialelor de Constructii - PATROMAT 
Patronatul Medicinei Integrative - PMI 
Federatia Patronala si Profesionala - RECOMAT  
Patronatul Industriei de Celuloza si Hartie - ROMPAP 
Organizatia Patronala din Industria Sticlei si Ceramicii Fine - STICEF 
Patronatul Bijutierilor din Romania - RBRo 
Asociatia Firmelor Bihorene - AFBh 
Federatia Judeteana a Patronatelor Mici si Mijlocii din Judetul Iasi - FJPIMM Iasi  
Asociatia Industriei Feroviare - AIF 
Federatia Serviciilor de Securitate – FSS 
Liga Intreprinzatorilor din Romania - LIR 


