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Aderarea Confederaţiei Patronale Concordia şi a UNPCPR ridică la nouă numărul 

membrilor Alianţei Confederaţiilor Patronale din România 

George Constantin Păunescu este preşedintele Alianţei 

Toate organizaţiile patronale membre au de-acum o voce comună în dialogul cu 

sindicatele şi cu Guvernul 

Marţi a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Alianţei Confederaţiilor Patronale din 

România (ACPR), în cadrul căreia Uniunea Naţională a Patronatelor cu Capital Privat din 

România (UNPCPR) şi Confederaţia Patronală Concordia au aderat la Alianţă. Astfel, 

numărul membrilor ACPR a fost extins la 9, iar procesul de coagulare a organizaţiilor 

patronale continuă. Totodată, copreşedinţii ACPR l-au desemnat în continuare pe domnul 

George Constantin Păunescu preşedintele Alianţei Confederaţiilor Patronale din România, pe 

un mandat de 2 ani, şi au adoptat planul de acţiune pe următoarea perioadă, unde vor fi 

prezentate guvernanţilor strategii sectoriale. 

Scopul Alianţei este realizarea unui organism comun al patronatelor, cu statut şi regulament 

de funcţionare propriu, pentru reprezentarea unitară a mişcării patronale la nivel naţional şi 

internaţional, precum şi pentru obţinerea integrării economiei naţionale româneşti, în condiţii 

cât mai profitabile, în mecanismele economice europene şi mondiale.  

În plus, ACPR este singura organizaţie patronală din România afiliată şi recunoscută de 

Business Europe. ''Astăzi (marţi nr.), prin adeziunea Confederaţiei Concordia şi a UNPCPR se 

face un pas important în coagularea mişcării patronatelor din România şi exprimarea unei 

părţi unitare faţă de exprimarea strigentă a economiei. ACPR, ca unic membru al Business 

Europe, îşi exprimă totala deschidere şi invită organizaţiile patronale să ni se alăture efortului 

nostru, pentru că am convingerea că toţi avem un scop comun în a dezvolta economia 

românească. În plus, fiecare organizaţie membră a ACPR îşi păstrează independenţa sub 

principiul identităţii'', a declarat George Constantin Păunescu, preşedintele Alianţei 

Confederaţiilor Patronale din România. 

Mai mult decât atât, George Constantin Păunescu a reamintit că este foarte important pentru 

economia autohtonă ca Guvernul să ţină cont în continuare de programul care a fost iniţiat 

împreună cu mediul de afaceri. ''Noi nu am solicitat decât să ne menţinem ceea ce am promis, 



dacă am pornit la drum cu un program, păi trebuie să continuăm cu el, nu să-l schimbăm 

mereu. Dacă în ianuarie declaram că România se va confrunta cu o criză financiară, astăzi 

rectific ceea ce am spus atunci, ca urmare a împrumutului pe care l-am luat de la FMI. 

România poate susţine economia şi poate trece cu bine peste criză cu suportul financiar de la 

FMI, cu o gestiune responsabilă, dar mai ales cu programul iniţiat cu ajutorul 

întreprinzătorilor'', a subliniat preşedintele Alianţei. 

Costache (CES): ACPR este cea mai importantă alianţă din România 

Preşedinţii organizaţiilor patronale membre ale Alianţei Confederaţiilor Patronale din 

România  s-au arătat foarte mulţumiţi de Adunarea Generală de marţi, şi salută iniţiativa celor 

două organizaţii care au aderat la ACPR. ''Mi se pare foarte important că la cele 7 organizaţii 

s-au mai adăugat încă două, şi anume: Uniunea Naţională a Patronatelor cu Capital Privat din 

România, care se ocupă în principal cu agricultura, şi Confederaţia Patronală Concordia, care 

are în domeniul ei de activitate gazele. Prin aceste două noi aderări, ACPR este cea mai 

importantă Alianţă din România, care se preocupă de problemele întreprinzătorilor'', a 

declarat, pentru Curierul Naţional, Florian Costache - PNR, preşedintele Comitetului 

Economic Social (CES). În plus, acesta ne-a mai spus că în cadrul conferinţei Adunării 

Generale a ACPR s-au aprobat raportul de activitate a Alianţei pe 2008, cât şi rapoartele de 

activitate a fiecărei organizaţii. ''S-a adoptat şi planul de acţiune pe anul 2009 şi nu numai, 

care implică atât demersuri naţionale cât şi internaţionale. În plus, am căzut de acord ca 

Alianţa să fie mai incisivă, iar la adunările dialogului social să fie trimişi pe lângă specialişti 

şi patroni, pentru că aceştia cunosc cel mai bine problemele cu care se confruntă'', a adăugat 

Florian Costache. 

Plosceanu (ARACO): Statul trebuie să plătească pentru faptele sale 

Totodată, Laurenţiu Plosceanu, preşedintele Asociaţiei Române a Antreprenorilor de 

Construcţii (ARACO), s-a arătat foarte încrezător în măsurile ce vor fi luate în continuare de 

Alianţă. ''Este salutar faptul că ne-am extins numărul de membri la 9 organizaţii, dar şi faptul 

că am decis în unanimitate ca domnul George Constantin Păunescu să conducă în continuare 

ACPR. În plus, sunt foarte încrezător în ceea ce va face Alianţa în perioada următoare, dar şi 

în măsurile ce au fost propuse pe termen scurt'', a declarat, pentru Curierul Naţional, 

Laurenţiu Plosceanu. Mai mult decât atât, preşedintele ARACO ne-a menţionat că în cadrul 

Adunării Generale s-a decis atacarea în contencios a ordonanţei privind modificarea Codului 

Fiscal. ''Alianţa este alături de noi şi vom ataca în contencios ordonanţa de urgenţă care 



introduce impozitul forfetar aplicat firmelor, dar şi faptul că statul nu şi-a achitat nici până 

acum datoriile către furnizori. Decizia a fost luată în cadrul adunării generale de marţi, în mod 

unanim, la propunerea Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din 

România (CNIPMMR). Astfel, propunerea reflectă dezacordul membrilor Alianţei faţă de 

prevederile ordonanţei şi efectivele negative ale acesteia asupra mediului de afaceri'', a 

subliniat Plosceanu, adăugând că atitudinea Guvernului în dialogul social nu mai poate fi 

acceptată de patronate şi că acesta trebuie să plătească pentru faptele sale. 

Nicolescu (CNIPMMR): S-au perfecţionat acţiunile specifice ale fiecărei organizaţii 

''Adunarea Generală a Alianţei Confederaţiilor Patronale din România a fost o acţiune a celei 

mai puternice alianţe din ţară, unde s-au consfinţit trei lucruri extrem de importante, şi anume: 

aderarea celor două organizaţii patronale puternice la ACPR, ceea ce dovedeşte puterea 

Alianţei, dar şi poziţia ei în România; perfecţionarea managementului la nivelul Alianţei, 

unde s-a găsit o formulă a unui management de top prin desemnarea în funcţia de preşedinte a 

domnului George Constantin Păunescu; cât şi punctarea mai bine a principalelor acţiuni ce 

vor fi urmate atât pe dimensiunea internă, cât şi externă'', a declarat pentru Curierul Naţional, 

Ovidiu Nicolescu, preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii 

din România (CNIPMMR). În plus, acesta a mai menţionat faptul că ''în cadrul Adunării, s-au 

perfecţionat acţiunile specifice ale fiecărei confederaţii patronale, ţinând cont de problemele şi 

de nevoile lor''. ''Acum ACPR poate supune atenţiei în cadrul dialogului social problemele 

fiecărei ramuri a economiei'', a subliniat Ovidiu Nicolescu. 

Mihalache (UGIR): Alianţa va lua atitudine asupra impozitului forfetar 

Dragoş Mihalache, prim-vicepreşedintele Uniunii Generale a Industriaşilor din România 

(UGIR), ne-a declarat, de asemenea, că este foarte mulţumit de faptul că toţi copreşedinţii 

Alianţei au decis în unanimitate ca domnul George Constantin Păunescu să fie în continuare 

preşedintele ACPR. ''Alegerea domnului George Constantin Păunescu ca preşedinte al 

Alianţei a fost cea mai bună hotărâre a Adunării, iar, totodată, a mai fost desemnat şi Florian 

Costache ca preşedinte al Comitetului Economic Social. Totodată, a fost propus planul de 

acţiune pe anul curent, dar şi faptul că ACPR va lua atitudine, evaziv deocamdată, asupra 

deciziei Guvernului privind impozitul forfetar. Vor avea loc unele discuţii cu Guvernul unde 

îi vom supune atenţiei părerile întreprinzătorilor despre impozit, dar şi efectele negative ale 

acestuia'', a declarat, pentru Curierul Naţional, Dragoş Mihalache. 

Olteanu (UNPCPR): Cu cât suntem mai mulţi, cu atât mai bine 



Pe de altă parte, preşedintele Uniunii Naţionale a Patronatelor cu Capital Privat din România 

(UNPCPR), Costel Olteanu, a subliniat faptul că această aderare este un pas important atât 

pentru organizaţia pe care o conduce, cât şi pentru celelalte organizaţii, deja membre ale 

ACPR. ''E un pas bun pentru fiecare federaţie, dar mai ales pentru UNPCPR, pentru că s-a 

alăturat celei mai puternice alianţe patronale. Cu cât suntem mai mulţi, cu atât mai bine, vor fi 

mai multe idei. Toate organizaţiile membre ACPR vor fi reprezentate la nivel naţional de o 

voce unitară, nu se vor mai bate 9 inşi pentru acelaşi lucru, ci unul singur,  care e cel mai 

puternic. Prin astfel de aderări vom ajunge la o coagulare a tuturor organizaţiilor patronale din 

România într-o voce unitară'', a declarat, pentru Curierul Naţional, Costel Olteanu. În plus, 

acesta ne-a mai spus că toţi cei prezenţi la Adunarea Generală au fost de acord că ideea 

Consiliului Naţional al IMM, de a acţiona în contencios    ordonanţa privind impozitul 

forfetar, este absolut necesară economiei. 

Bojan (Concordia): ACPR poate spune acum că acoperă toate domeniile de activitate 

De aceeaşi părere este şi Octavian Bojan, secretarul general al Confederaţiei Patronale 

Concordia, care ne-a spus că, după numai 2 ani de activitate, organizaţia pe care o reprezintă 

''şi-a găsit locul aşteptat şi meritat''. ''Prin această aderare punem spune că ne-am găsit locul 

mult aşteptat, şi că ACPR are nevoie de noi, cum şi noi avem nevoie de ACPR. Cred că în 

acest moment Alianţa poate susţine că acoperă toate domeniile de activitate, şi că poate lua 

cele mai bune măsuri ţinând cont de părerile specialiştilor din fiecare arie. Trebuie ca fiecare 

să muncească extrem de serios pe domeniul său şi, cel mai important, trebuie să ne organizăm 

cu toţii pentru a găsi măsurile cele mai bune'', a declarat, pentru Curierul Naţional, Octavian 

Bojan. De asemenea, secretarul general al Confederaţiei Patronale Concordia a afirmat că 

trebuie reluat serios dialogul social şi acele măsuri anticriză care au fost propuse de patronate 

şi de care Guvernul a cam început să uite. ''Cred că, dacă noi, întreprinzătorii, suntem uniţi 

atunci Guvernul este obligat să ţină cont şi de părerea noastră şi să se consulte cu noi despre 

eventualele măsuri ce ne afectează în mod direct'', a subliniat Octavian Bojan, indignat de 

faptul că Guvernul nu mai pune preţ pe dialogul social. 
 


