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Stimată Doamnă,
Stimate Domn,
Vă transmitem concluziile care s-au desprins din întalnirea cu mediul de afaceri din
domeniul industriei ușoare care a avut loc joi, 7 aprilie 2016 la sediul Camerei de Comerț și
Industrie Neamț :
Consultarea Camerei de Comerț și Industrie privind problematica mediului de
afaceri în realitatea comunității nemțene

INDUSTRIA UȘOARĂ
La sediul Camerei de Comerț și Industrie Neamț a avut loc, în data de 7 aprilie 2016,
reuniunea firmelor din domeniul industriei ușoare pentru a identifica problemele cu care se
confruntă acestea dar și soluțiile care se întrevăd. La întâlnire au participat un număr de
27 societăți și clusterul ASTRICO ca reprezentant a 28 de entități.
Problemele identificate, au fost următoarele:
a. PROBLEME DE LEGISLAȚIE, GENERALE :
- există o ruptură între producători și instituțiile guvernamentale
- nu mai funcționează triumviratul de dialog social: patronate, guvern, sindicate.
- primarii comunelor nu doresc atragerea de investiții care pot crea locuri de muncă
pentru localnici. Persoanele care trăiesc din ajutorul minim garantat acordat de
primării sunt dependenți de primar, inclusiv politic; dacă ar fi angajații ar deveni
independenți din punct de vedere financiar și nu ar mai conta din punct de vedere
electoral
- măsurile sociale sunt exagerate încurajând nemunca
- ponderea mare a utilităților în prețul de producție în comparație cu ponderea pe care
acestea o au în articolele produse în alte țări
- participarea la târgurile internaționale finanțate de guvernul României este greu de
accesat
- întreprinderile mijlocii administrate din punct de vedere fiscal de ANAF Iași au timp
și costuri suplimentare pentru rezolvarea problemelor fiscale; lipsa unui program
informatic operațional care să permită transmiterea și primirea on-line, în timp optim,
a documentelor fiscale solicitate

-

-

nu este clarificată modalitatea de intocmire a dosarului prețurilor de transfer
există pe piață multă marfă intrată în România fără documente astfel încât se
găsesc în magazine articole care sunt mai ieftine decât valoarea materiei prime
încorporate în produs, aceasta fiind principala sursă de concurență neloială
nu există metode de stimulare a agenților cu comportament fiscal corect

b. PROBLEME DE INFRASTRUCTURA
-

programul transportului local și județean nu este adaptat nevoilor agenților
economici
drumul către Izvoare este foarte stricat
infrastructura aduce costuri suplimentare de 4% raportat la valoarea unui camion
până la ieșirea din țară

c. PROBLEME LEGATE DE FORȚA DE MUNCĂ, SALARIZARE ȘI PREGĂTIRE
PROFESIONALĂ
-

-

există în această ramură a economiei o puternică migrație a forței de muncă spre
vestul României
legislația permite angajaților să plece fără preaviz, în timp ce angajatorul nu poate
încheia contractul de muncă fără respectarea dreptului de preaviz
în litigiile de munca, de regulă, angajatul are câștig de cauză, angajatorul nefiind
protejat sub nici o formă de legislația în vigoare
creșterea salariului minim implică creșterea salariilor tuturor angajaților iar această
creștere nu este corelată cu productivitatea muncii fiind o măsură de politică socială
pe banii angajatorilor
productivitatea muncii este afectată de nivelul scăzut de calificare al angajaților
lipsa cursurilor de calificare în domeniile necesare industriei ușoare: textiliști,
mecanici de întreținere, ale meserii specifice acestei industrii
cursurile organizate de AJOFM sunt rupte de nevoile industriei prelucrătoare, se
califică bucătari și ospătari în loc de meserii necesare acestei ramuri
nu există modalități concrete de fidelizare a elevilor care vin în practică la firmele de
producție
copiii nu mai sunt orientați de către părinți spre o meserie
PROPUNERI ALE FIRMELOR DIN INDUSTRIA UȘOARĂ :

-

dezvoltarea activității triumviratului: patronate, guvern, sindicate în CES și alte
forme de dialog; mesajul producătorilor trebuie să fie dus la nivelul deciziei politice
identificarea amplasamentelor cu potențial de dezvoltare a unor parcuri industriale
întărirea patronatelor de ramură, a Camerei de Comerț județene și a Camerei
Naționale prin atragerea de membri, cu precădere tineri. Asocierea producătorilor
din industria textilă poate fi o soluție pentru gestionarea unor probleme privind:
promovarea, pătrunderea produselor pe noi piețe, participarea la târgurile
internaționale, pregătirea profesională

-

-

-

-

-

-

modernizarea căii ferate Bacău - Bicaz
transportul local și județean trebuie adaptat nevoilor agenților economici
repararea drumului către Izvoare și a celorlalte drumuri cu probleme din județ,
modernizarea drumurilor naționale Piatra Neamț-Bacău, Roman - Piatra Neamț,
Piatra Neamț - Bicaz - Borca, Târgu Neamț - Poiana Teiului
realizarea tronsonului de autostradă Roman - Târgu Mureș pentru a facilita
transportul mărfurilor din regiune către granița de vest a țării
ajutorul social să fie acordat doar în anumite condiții, să nu fie la dispoziția
primarilor și să fie acordat doar dacă persoana respectivă dovedește că și-a căutat
un loc de muncă
ajutorul de șomaj pentru absolvenți să fie acordat doar celor care se prezintă la
unul sau mai multe locuri de muncă și sunt respinși
dezvoltarea învățământului profesional cu implicarea firmelor producătoare, cu
elemente de învățământ de tip dual
pentru firmele care si-au plătit la timp taxele și impozitele în decursul unui an fiscal,
primele acordate salariaților la sfârșitul de an să nu fie impozitate, fiind o soluție de
stimulare si fidelizare a angajaților
amenzile nu mai trebuie să fie un scop în sine al organelor de control și să fie
dezvoltată componenta de îndrumare pentru a facilita desfășurarea activității
firmelor în condiții de legalitate
prelungirea perioadei de reevaluare a clădirilor de la 3 la 10 ani și renunțarea de a
se impune anumite metode de evaluare
interzicerea prin lege a aplicării de cote de impozit mai mari decât minimul legal
(1% din valoare) pentru primăriile care nu au asigurat utilitățile necesare agentului
economic: apă, canalizare, drumuri
simplificarea documentațiilor pentru avizare și stabilirea unor criterii minime
rezonabile și clare pentru funcționarea unităților productive
este necesară conlucrarea ministerelor muncii și învățământului pentru adaptarea
pregătirii profesionale la specificul industrial al zonei
produsele confiscate de ANAF trebuie distruse, altfel prin vânzarea lor se
perpetuează concurența neloială
creșterea salariului minim să fie strict legată de creșterea productivității muncii
introducerea unui sistem de control în vamă asupra cantități, valorii reale și a
calității produselor textile
introducerea cotei 0 de TVA la exportul prin comision sau prin intermediul unui
agent din Romania
rambursarea TVA în maxim 30 de zile
eficientizarea programelor de finanțare pentru cercetare – dezvoltare în domeniul
producției
simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor europene și guvernamentale
scăderea la 5 milioane de euro a pragului pentru facilități fiscale acordate de guvern
pentru investiții mari
alocarea a minimum 500.000.000 euro anual pentru programele de ajutor de stat,
pentru creșterea competitivității și promovarea pe piețele externe a produselor
românești

-

inițierea unor dezbateri la nivel județean pentru a se aborda o strategie comună de
acordare de facilități de către autoritățile locale
inființarea unui departament pentru investitori/agenți economici la nivelul Consiliului
Județean și la nivelul municipiilor
organizarea unor târguri destinate exclusiv producătorilor din industria nemțeană
Mihai APOPII
PREȘEDINTE CCI Neamț

