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STRATEGIA DE REINDUSTRIALIZARE A ROMANIEI – CONSULTARI CU INDUSTRIILE 
 INDUSTRIILE TEXTILE, CONFECTII, PIELARIE 
 

Fabricarea produselor textile. Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte. 

Tăbăcirea şi finisarea pieilor: fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, 

harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 

 

Consultările din 9 aprilie 2013 cu reprezentanţii industriei textile şi pielărie şi 
chestionarele transmise de către aceştia relevă  orientarea spre creşterea 
competitivităţii acestei industrii, cu o viziune clară privind creşterea complexităţii 
produselor, valorificarea potenţialului de inovare şi creaţie românesc. Recomandările 
făcute conturează direcţiile principale pentru o acţiune concertată a autorităţilor 
publice care să favorizeze o dezvoltare susţinută a acestui domeniu. Competitivitatea 
bazată pe salarii mici este considerată ca nesustenabilă pe termen mediu şi lung. 

Contextul european 

Din analiza potentialului celor trei ramuri ale industriei romanesti in context european 
se constata, in primul rand, ca avantajul competitiv se datoreaza in principal nivelului 
redus de salarizare. Daca in clasamentul valorii adaugate/angajat, Romania ocupa 
penultimul loc inaintea Bulgariei (sub 30% din media UE-27), valoarea adaugata 
raportata la total costuri salariale in industrie depaseste media UE pentru productia 
de textile si imbracaminte. Raportat la tara cu cea mai mare valoare adaugata/angajat 
in UE, Romania nu depaseste 12% din performantele acesteia.  

De asemenea, Romania detine o pondere foarte redusa in cifra de afaceri a UE, 
raportat la numarul mare de angajati din aceasta industrie. Acest fapt se datoreaza 
unui lant incomplet de valoare adaugata, din care lipsesc verigile cu cea mai mare 
contributie potentiala.  

Un studiu1 publicat de DG Enterprise and Industry la sfarsitul anului 2012 releva 
faptul ca dintre tarile UE, Romania are cel mai mare potential de export 
nevalorificat in industria textila (C13), aproximativ 15% din intregul potential 
nevalorificat al UE. 
 
Pe termen scurt nivelul scazut de salarizare poate fi considerat un avantaj 
competitiv, desi acest aspect are si un impact negativ asupra competitivitatii 
reale a acestor industrii. Sunt necesare, insa, masuri concertate pentru a 
valorifica potentialul neexploatat si a creste complexitatea produselor pe 
termen mediu si lung. 
                                                                            

1 “The development of productive structures of EU Member States and their international competitiveness” – November 
2012, WIFI – Austrian Institute of Economic Reseach,  Publisher: European Commission, DG Enterprise and Industry 
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C13 Fabricarea produselor textile, 2010 

Nr. Tara 
Nr. 

companii 
Nr. 

angajati 
Cifra de 
afaceri 

Valoare 
Adaugata 

Costuri totale 
cu angajatii 

Valoare 
adaugata/ 

angajat 

Valoare 
adaugata/ 

1EUR 
costuri 

salariale 

    (mii) milioane EUR EUR EUR 

1 Denmark 0.4 3.3 731.5 223.3 161.9 66,856.3 1.38 

2 Netherlands 1.6 12.3 2,391.3 701.0 459.6 57,219.8 1.53 

3 Austria 0.6 9.2 1,388.1 481.5 333.5 52,337.0 1.44 

4 Belgium 1.2 22.5 4,467.1 1,137.2 829.9 50,555.7 1.37 

5 Sweden 2.3 6.2 803.5 310.9 225.2 49,815.7 1.38 

6 Ireland 0.1 1.6 244.5 79.4 57.9 48,533.0 1.37 

7 Germany 3.8 79.7 12,202.9 3,608.5 2,644.2 45,300.5 1.36 

8 Finland 0.8 4.3 543.7 192.6 143.6 44,832.4 1.34 

9 France 5.0 50.0 8,074.5 2,228.8 1,882.1 44,597.4 1.18 

10 Italy 16.5 150.5 22,743.9 5,932.1 4,155.1 39,407.0 1.43 

11 United Kingdom (2) 3.9 59.7 6,186.7 2,200.1 1,291.8 36,869.3 1.70 

12 Spain 6.3 46.0 5,381.4 1,547.2 1,143.7 33,658.2 1.35 

13 EU-27 62.0 662.5 80,000 22,000 15,000 33,208 1.47 

14 Greece (1) 2.2 13.6 1,060.3 399.2 292.8 29,294.8 1.36 

15 Slovenia 0.4 5.3 390.9 124.4 82.4 23,387.9 1.51 

16 Cyprus 0.1 0.5 27.2 10.0 8.0 19,379.8 1.25 

17 Czech Republic 2.7 26.3 1,724.5 468.8 289.9 17,815.6 1.62 

18 Portugal 3.5 45.1 2,877.8 788.0 588.9 17,464.2 1.34 

19 Slovakia 1.2 6.2 290.9 92.0 47.8 14,843.5 1.92 

20 Estonia 0.2 4.4 225.3 58.4 43.1 13,188.8 1.35 

21 Poland 4.5 53.2 2,120.8 670.4 370.9 12,599.1 1.81 

22 Lithuania 0.5 7.1 257.8 77.7 49.6 10,880.8 1.57 

23 Hungary 1.1 8.9 331.1 92.6 63.3 10,349.8 1.46 

24 Latvia 0.3 2.5 77.0 25.4 14.1 10,229.6 1.80 

25 Romania 1.5 28.1 841.6 227.0 125.6 8,087.5 1.81 

  % UE-27 2.42% 4.24% 1.05% 1.03% 0.84% 24.35% 123% 

26 Bulgaria 0.6 12.4 321.4 78.1 43.6 6,273.6 1.79 

27 Luxembourg 0.0 : : : : 
 

 
         
 

(1) 2009. 
       

 

(2) Persoane angajate, 2009. 

 
Sursa: Eurostat (online data code: sbs_na_ind_r2), prelucrari Ministerul Economiei 

 

C14 Fabricarea articolelor de imbracaminte 2010 

Nr.   
Nr. 

companii 
Nr. 

angajati 
Cifra de 
afaceri 

Valoare 
Adaugata 

Costuri 
totale cu 
angajatii 

Valoare 
adaugata/ 

angajat 

Valoare 
adaugata/ 

1EUR costuri 
salariale 

    (mii) milioane EUR EUR EUR 

1 Denmark 0.4 1.6 407.8 110.6 70.6 69,168.2 1.57 

2 Sweden 2.0 1.3 227.2 67.7 40.7 50,334.6 1.66 
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3 Germany 2.9 45.6 8,114.7 2,172.2 1,450.9 47,610.9 1.50 

4 Belgium 1.0 5.0 886.9 220.2 123.8 44,172.5 1.78 

5 France 8.9 51.1 8,718.2 2,057.3 1,756.0 40,223.3 1.17 

6 Austria 0.7 7.9 984.0 295.3 229.3 37,266.5 1.29 

7 Netherlands 1.6 3.7 500.8 132.7 85.4 35,710.4 1.55 

8 Finland 1.1 3.2 305.3 108.1 74.7 34,079.4 1.45 

9 Italy 32.3 226.4 31,413.8 6,883.9 4,787.9 30,407.7 1.44 

10 Spain 9.8 61.1 5,997.4 1,796.0 1,331.5 29,416.1 1.35 

11 United Kingdom 3.4 39.6 3,308.2 1,048.3 532.4 26,498.3 1.97 

12 Ireland 0.1 1.2 105.4 26.6 26.9 22,599.8 0.99 

13 Greece (1) 10.9 29.5 1,733.0 625.9 380.7 21,187.5 1.64 

14 EU-27 129.4 1,059.8 73,000 19,400 13,800 18,305 1.41 

15 Cyprus 0.2 0.8 30.3 12.6 11.1 16,427.6 1.14 

16 Slovenia 0.9 5.8 163.7 79.2 69.8 13,740.5 1.13 

17 Portugal 9.7 93.0 2,951.4 983.2 876.7 10,571.7 1.12 

18 Estonia 0.4 6.7 131.8 57.4 46.7 8,523.9 1.23 

19 Czech Republic 9.6 26.4 626.8 223.6 156.2 8,467.5 1.43 

20 Hungary 3.5 26.1 431.9 195.8 140.3 7,495.0 1.40 

21 Poland 13.8 110.9 1,912.2 799.9 538.1 7,211.5 1.49 

22 Slovakia 4.6 20.5 361.9 142.1 123.3 6,932.7 1.15 

23 Lithuania 1.7 20.4 286.6 121.3 97.6 5,944.0 1.24 

24 Latvia 0.9 10.0 140.5 59.2 42.6 5,924.1 1.39 

25 Romania 4.5 155.5 1,897.1 822.2 584.5 5,287.2 1.41 

  % UE-27 3.46% 14.67% 2.60% 4.24% 4.24% 28.88% 100.06% 

26 Bulgaria 4.5 106.0 994.5 375.6 258.4 3,542.4 1.45 

27 Luxembourg 0.0 : : : :     

 
(1) 2009. 

       
 

Source: Eurostat (online data code: sbs_na_ind_r2), prelucrari Ministerul Economiei 

 

C15 
Tabacirea si finisarea pieilor: fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, 
harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor, 2010 

    
Nr. 

companii 
Nr. 

angajati 
Cifra de 
afaceri 

Valoare 
Adaugata 

Costuri 
totale cu 
angajatii 

Valoare 
adaugata/ 

angajat 

Valoare 
adaugata/ 

1EUR costuri 
salariale 

    (mii) milioane EUR EUR EUR 

1 Ireland 0.0 0.1 28.8 9.5 4.3 66,433.6 2.2 

2 Denmark (1) 0.1 0.3 84.5 21.4 13.2 65,045.6 1.6 

3 Netherlands 0.4 2.0 371.6 110.8 66.5 55,846.8 1.7 

4 Austria 0.2 3.8 699.9 211.7 127.3 55,842.8 1.7 

5 France 2.0 27.0 4,503.0 1,491.1 934.0 55,209.6 1.6 

6 Italy 15.3 135.6 23,718.3 5,855.1 3,397.6 43,187.8 1.7 

7 Finland 0.2 1.8 195.4 77.9 48.8 42,708.3 1.6 

8 Germany 1.1 17.3 2,718.6 719.8 507.5 41,645.5 1.4 

9 Sweden 0.4 1.1 143.6 33.7 34.1 31,912.9 1.0 

10 Spain 4.5 32.8 3,956.8 1,013.4 669.3 30,910.5 1.5 

11 EU-27 36.5 414.1 43,471 11,730 7,283 28,326 1.61 

12 Greece (1) 1.4 4.5 274.4 108.0 68.6 23,846.3 1.6 
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13 Slovenia 0.2 3.5 267.1 56.3 52.3 16,267.0 1.1 

14 Portugal 2.8 42.6 2,123.8 619.1 471.6 14,542.8 1.3 

15 Cyprus 0.0 0.1 4.7 1.3 1.2 13,829.8 1.1 

16 Slovakia 0.4 10.1 484.4 130.3 87.5 12,935.6 1.5 

17 Czech Republic 1.0 6.9 221.7 72.5 56.2 10,537.8 1.3 

18 Hungary 0.6 10.4 394.8 106.7 70.1 10,215.4 1.5 

19 Poland 3.1 26.5 772.8 259.9 152.2 9,812.7 1.7 

20 Estonia 0.1 1.2 27.8 11.8 10.2 9,577.9 1.2 

21 Lithuania 0.1 1.0 22.2 7.0 5.8 6,673.0 1.2 

22 Latvia 0.1 0.4 5.2 2.1 1.4 5,785.1 1.5 

23 Romania 1.6 57.8 895.5 325.2 226.6 5,622.4 1.4 

  %  EU-27 4.30% 13.97% 2.06% 2.77% 3.11% 19.85% 89.10% 

24 Bulgaria 0.5 17.2 141.4 59.7 39.2 3,464.5 1.5 

25 Belgium : : : : :     

26 Luxembourg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     

27 United Kingdom 0.5 : 1,040.6 358.5 182.3   2.0 

 
Sursa: Eurostat (online data code: sbs_na_ind_r2), prelucrari Ministerul Economiei 

  
 

(1) 2009 
        

Industria românească 

Prezentare generală 

Industria de textile  și de articole de îmbrăcăminte este o industrie de tradiţie 
îndelungată, având societăţi care funcţionează de peste 100 de ani (Carpatex SA – 
Brașov, Stofe SA – Buhuși, Textila Oltul SA – Sf. Gheorghe, Ciserom SA Sebeș), fiind 
reprezentată în toate judetele tării, cu pondere însemnată în economia judeţelor 
Timiș, Sibiu, Iași, Mureș și București. 
 
Locul şi rolul sectorului industriei textile la nivel naţional  
În anul 2011 sectorul industriei textile a realizat următoarele ponderi în indicatorii 
macroeconomici: 

• 2,49 % din PIB, din care 0,76 % pentru Textile și 1,73 % pentru Industria de 
Articole de Îmbrăcăminte 

• 3,78 % din producţia industrială 
• 7,88 % din exportul României 
•  6,03 % din importul României 
• 13,76 %  salariaţi din numărul mediu al salariaţilor din industrie 
În sectorul industriei textile funcţionau în anul 2011 un număr de 5.428 

societăţi comerciale. 
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Dinamica principalilor indicatori din sectorul industriei textile 
în perioada 2007-2011 
 

A. Cifra de afaceri 

 CIFRA DE AFACERI (milioane Lei) 

CAEN rev. 1 CAEN rev. 2 

2007 2008 2008 2009 2010 2011 

Produse textile 
Din care: 
IMM 
 
Întreprinderi 
mari 

3932,2 
 

2454,8 
 

1477,4 

3655,1 
 

2256,3 
 

1398,8 

3354 
 

2173,7 
 

1180,3 

3035 
 

2071,2 
 

963,8 

3545 
 

2348,5 
 

1196,5 

3988 
 
2353,4 

 
1634,6 

Articole de 
îmbrăcăminte 
 
Din care: 
IMM 
Întreprinderi 
mari 

 

2293,3 
 

 
3859,6 

 
3433,7 

8652,5 
 
 

4879,8 
 

3772,7 

8946 
 
 

4964 
 

3982 

7819 
 

 
5008 

 
2811 

7991 
 

 
4700,5 

 
3118,5 

8919 
 

 
5546,9 

 
3372,1 

Sursa: INS şi Ministerul Economiei 
 
B. Producţia industrială in perioada 2007 - 2011 

 PRODUCŢIA INDUSTRIALĂ (milioane Lei) 

CAEN rev. 1 CAEN rev. 2 

2007 2008 2008 2009 2010 2011 

Produse textile 3859.6 440 5.4 3662 3228.4 3854.5 4606,6 

Articole de 
îmbrăcăminte 

7159.9 7558.8 8302.1 7101.3 7441.9 8676,7 

Sursa: INS şi Ministerul Economiei 
 

Producţia industrială a sectorului industriei textile a avut un trend crescător până 
în anul 2005, după care a cunoscut scăderi şi creşteri datorate conjuncturii 
internaţionale. În anul 2009, faţă de 2008,  s-a înregistrat o scădere cu 11,8% 
pentru articole textile şi o scădere cu 14,4% pentru articole de îmbrăcăminte. În 
anul 2011 productia a crescut în ambele sectoare fată de anul 2009 cu 42 și 
respectiv 22%. 
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C. Numărul de societăţi comerciale active  în perioada 2007 - 2011 

 CAEN rev. 1 CAEN rev. 2 

2007 2008 2008 2009 2010 2011 

Produse 
textile 
Din care: 
IMM 
Întreprinderi 

mari 

2365 
 
2304 
 
61 

2343 
 

2295 
 

48 

1770 
 

1738 
 

32 

1631 
 

1609 
 

22 

1499 
 

1475 
 

24 

1317 
 

1294 
 

23 

Articole de 
îmbrăcăminte  
Din care: 
IMM 
Întreprinderi 
mari 

5698 
 

 
5523 

 
175 

5410 
 
 

5250 
 

160 

5867 
 

 
5691 

 
176 

5313 
 

 
5189 

 
124 

4480 
 

 
4366 

 
114 

4111 
 
 

4001 
 

110 

Sursa: INS şi Ministerul Economiei 
 

Numărul de societăţi comerciale din subsectorul produse textile cunoaşte o 
situaţie fluctuantă până în anul 2005, după care înregistrează o scădere continuă, 
până în anul 2011. Scăderea numărului de societăţi comerciale în acest subsector 
în anul 2008 se datorează şi trecerii de la CAEN rev. 1 la CAEN rev. 2, când 
tricotajele îmbrăcăminte, tricotajele ciorapi şi ciorapii pantalon au trecut de la 
subsectorul industriei textile la cel de articole de îmbrăcăminte.  
Numărul de societăţi comerciale din subsectorul articolelor de îmbrăcăminte a 
înregistrat o creştere până în anul 2005, ponderea fiind deţinută de societăţile 
comerciale cu statut de microîntreprinderi. În perioada 2005-2008 are loc o 
scădere a numărului de societăţi comerciale, scădere care s-a accentuat în anul 
2010 când multe societăţi s-au închis, printre cauzele principale aflându-se criza 
economică; scăderea numărului de societăti comerciale s-a înregistrat și în anul 
2011. 
 

D. Valoarea exporturilor în perioada 2007 - 2011 

 

VALOAREA EXPORTURILOR (milioane EURO) 

CAEN rev. 1 CAEN rev. 2 

2007 2008 2008 2009 2010 2011 

Produse 
textile 

1052 1009 615 633 754 893 

Articole de 
îmbrăcăminte 

2880 2533 2818 2244 2382 
 

2679 

Sursa: INS şi Ministerul Economiei 
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Exportul realizat de subsectorul produselor textile are un trend crescător până în 
anul 2007, urmat de o mică scădere (4%) în anul 2008. În perioada 2008-2011 se 
înregistrează o creştere cu 45%. 
Pentru articole de îmbrăcăminte, exportul are o valoare crescătoare până în anul 
2005, după care, odată cu aprobarea admiterii Chinei în OMC, are un trend 
descrescător, datorită delocalizării unor capacităţi de producţie a partenerilor 
tradiţionali către Asia. În anul 2010 se constată o uşoară creştere a exportului 
(4,7% faţă de 2009), atât ca urmare a reluării legăturilor comerciale cu partenerii 
tradiţionali, cât şi datorită poziţiei geografice a României faţă de aceşti parteneri, 
creștere care s-a continuat și în anul 2011 (12,4%). 

E. Numărul mediu al salariaţilor în perioada 2007 - 2011 

 NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR (mii persoane) 

CAEN rev. 1 CAEN rev. 2 

2007 2008 2008 2009 2010 2011 

Produse 
textile 
Din care: 
 IMM 
Întreprinderi 
mari 

58 
 
 

27,9 
30,1 

54 
 
 

21,8 
32,2 

35 
 
 

19,5 
15,5 

24.7 
 
 

15,6 
9,1 

27.7 
 
 

17,4 
10,3 

28,8 
 
 

18,1 
10,7 

Articole de 
îmbrăcăminte 
Din care: 
IMM 
Întreprinderi 
mari 

215 
 

115,5 
99,5 

193 
 

95,0 
98,0 

211 
 

120,1 
90,9 

141.2 
 

77,1 
64,1 

154.5 
 

98,1 
56,4 

159,8 
 

103,7 
56,1 

Sursa: INS şi Ministerul Economiei 
 

În subsectorul produse textile, numărul mediu al salariaţilor a scăzut an de an 
datorită, pe de o parte, închiderii societăţilor comerciale şi, pe de altă parte, 
achiziţionării de utilaje performante, automatizate, asistate de calculator.  
Subsectorul articole de îmbrăcăminte prezintă o creştere până în anul 2003, după 
care se înregistrează o scădere continuă până în 2009. Scăderea accentuată din 
anul 2009 are drept cauză închiderea, provocată de criza economică, a multor 
societăţi comerciale din sector. În anii 2010 și 2011 numărul salariatilor a început 
din nou să crească, mai ales în sectorul articolelor de îmbrăcăminte. 
 
Productia in sectorul pielarie si incaltaminte a inregistrat un declin semnificativ 
incepand cu anul 2008. In 2010 a fost reluat trendul ascendent, insa nu a depasit 
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68% din nivelul atins in 2005. Productivitatea muncii a avut un avans mai 
important, dar este inca sub nivelul mediu al EU, desi nivelul de salarizare este 
foarte scazut in acest sector.  
 
 

Indicator 2008 2009 2010 

Productia industriala  
(mil.RON preturi curente) 

3296,8 3120,5 3556,9 

Ponderea in total productie industriala - % 0,9 0,9 1 

Indicele productiei industriale (2005=100) 82,7 65,1 67,9 

Indicele productivitatii muncii pe un 
angajat (2005=100) 

94,3 96,3 107,9 

Sursa : INS, anuarul statistic 2011 
 

Pe lantul de valoare adaugata au disparut aproape complet activitatile legate de 
procesarea primara a pieilor crude. Pielea animalelor sacrificate in Romania ia 
calea exportului si este importata in forma tabacita, la preturi mult mai mari. 
 

Analiza fenomenului de procesare activă  ( lohn) 

 
În contextul globalizării, analiza trebuie să plece de la concretizarea sferei de 
cuprindere a operaţiunilor de outsourcing, care se referă, în general, la 
procurarea de inputuri materiale sau servicii din afara ţării de  reşedinţă a firmei 
care efectuează operaţiunea.  
 
După unele aprecieri, se consideră că în comerţul mondial, schimbul comercial în 
regim de procesare activă reprezintă circa 40%. Dupa 1989, majoritatea 
companiilor au lucrat în sistemul “lohn”, acestea furnizând doar forţa de muncă şi 
echipamentele, în vreme ce clientul furnizează materiile prime, designul, brandul 
(sau eticheta) şi marketingul.  
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Evolutia lohn-ului în industria textilă și articole de îmbrăcăminte  
 

Indicator UM Mil. $ Mil. Euro 

Anul 2007 2008 2009 2010 2011 

Export 4032 3433 2876 3106 3572 

Import total 3505 3311 2601 2915 3314 

Din care: materii prime pt. 
lohn 

1030 953 1132 1449 1405,6 

Ponderea materiilor 
prime pentru lohn in total 
export, % 

25,55 27,75 39,36 46,65 39,35 

Soldul balantei export-
import 

+527 +122 +275 +191 +258 

 

  

  

În perioada 2007-2008 se constată creșterea semnificativă a exportului de 
produse realizate de operatorii economici români pe baza colectiilor proprii, în 
perioada 2009-2010 ponderea lohn-ului a crescut din nou, urmata de o ușoară 
scădere în 2011. 
Din analiza lanţului valoric în sistemul de lucru în lohn se constată că: 

  cele mai mari valori adăugate sunt în verigile care nu fac parte din lanţul 
naţional , materiile prime, accesoriile, 
marketing/publicitate/branding/vânzător en-gros/distribuitor, care apartin 
beneficiarului extern; 

 cele mai mici influenţe în lantul valorii aparţin verigilor interne: depozitarea  
materiilor prime/produselor finite, asamblare, ambalare, finisare. 
 

 
AVANTAJE: 

 menţinerea locurilor de muncă în sectoarele care produceau şi exportau în 
regim de procesare activă; 

 sectorul a fost în permanenţă în contact cu cerinţele pieţii externe şi cu 
tendinţele de modă privind: designul, coloristica, compoziţia fibroasă, 
modul de prezentare; 

 a creat suport real pentru transfer de tehnologii moderne şi performante;  

 a contribuit la creşterea nivelului de calificare a forţei de muncă şi a 
capacităţii manageriale inclusiv în domeniul marketingului, precum şi a 
competitivităţii, conectarea la standardele de calitate şi control specifice 
pieţelor externe; 
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 a contribuit la creşterea volumului de schimburi cu ţările din Uniunea 
Europeană; 

 prin aportul valutar a contribuit la diminuarea deficitului comercial şi de 
cont curent.  
 
DEZAVANTAJE : 

 ruperea legăturilor de cooperare pe orizontală cu furnizorii de ţesături din 
ţară, care, din lipsă de comenzi chiar pentru producţia posibil de executat, 
şi-au restrâns drastic activitatea şi sursele de finanţare pentru restructurare 
şi modernizare; 

 eforturi financiare şi manageriale reduse şi comode, agreate de manageri 
pentru siguranţa producţiei şi desfacerii; 

 relaţiile cu băncile comerciale se rezumă în principal la încasări şi plăţi de: 
salarii, utilităţi, utilaje, impozite, etc., iar cheltuielile pentru input-uri 
necesare producţiei (materii prime, materiale, accesorii) şi activităţile de 
aprovizionare materială şi desfacere sunt practic inexistente; 

 la un efort fizic şi intelectual similar cu cel depus de lucrătorii în domeniu în 
ţările dezvoltate, salariile primite de lucrătorii români s-au situat la cca. 1/8 
– 1/10; 

 ponderea mare de activitate  în lohn a redus la maxim activitatea proprie 
de creaţie şi a condus la nefolosirea potenţialului tehnico-ingineresc de 
specialitate din România. 

 

Clustere în sectorul industriei textile 

La data elaborării acestui material în România există 4 clustere textile: 

 Clusterul ASTRICO NE, situat în Regiunea Nord-Est; 

 Clusterul ROMANIAN TEXTILE CONCEPT (RTxC), situat în Regiunea 
Bucureşti-Ilfov; 

 Clusterul TRADIŢII MANUFACTURA VIITOR (TMV), situat în Regiunea Sud-Est 

 Clusterul “TRANSILVANIA” TEXTILE&FASHION, situat în Regiunea Centru. 
 

Crearea polului de competitivitate din industria textilă este o iniţiativă recentă 
în acest sector. Constă în principal din membri ai clusterelor din domeniul textil 
Romanian Textile Concept Cluster (Regiunea Bucureşti–Ilfov), TMV – Traditions 
Manufacture Future (Regiunea Sud Est), ASTRICO (Regiunea Nord-Est) şi 
Transilvania Textile &Fashion (Regiunea-Centru). 
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Organizaţiile membre ale polului de competitivitate vor constitui un portofoliu 
de proiecte ce vor adresa trei mari obiective relevante pentru dezvoltarea 
sectorului de textile din ţară: 

1. Extinderea şi eficientizarea productiei, cu accent pe conversia de la 
producţie în sistem lohn către competitivitate prin produs propriu. Vor fi 
avute în vedere atât iniţiative de creştere a competitivităţii prin reducerea 
costurilor (ex. eficientizarea fluxului logistic, scăderea costurilor 
energetice), standardizare, dar şi dezvoltarea de noi nişe de producţie;  

2. Sprijinirea şi dezvoltarea forţei de muncă în domeniu, identificată ca fiind o 
problemă stringentă a firmelor din domeniu; 

3. Reintegrarea lanţului valoric prin prioritizarea investiţiilor în segmente ce 
au cunoscut un declin dramatic în ultimele două decade (ex. producţia de 
materii prime). 

 

Sinteza consultărilor 

Din perspectiva strategică se desprind două direcţii principale : 

1. Trecerea de la lohn la producţia sub marcă proprie, ca o condiţie esenţială 
pentru ameliorarea valorii adăugate în industrie. 

2. Refacerea lanţului de valoare adăugată prin reluarea culturilor de plante 
textile, dezvoltarea industriei lânii şi mătasei, producţia de fire şi fibre 
sintetice. 

a. Cadrul institutional 

Infiintarea unui departament specializat in cadrul Ministerului Economiei  
pentru industriile de textile – confectii si pielarie-incaltaminte. Acest departament sa aiba 
incluisv atributii privind identificarea prioritatilor de cercetare ale acestor industrii. 

Desfiintarea Directiei «Mari contribuabili »  din structura centrala ANAF si preluarea 
 atributiilor acesteia de catre directiile judetene ANAF. Motivatie: birocratie excesiva, 
intarzierea nejustificata a rambursarilor de TVA pentru exportatori. 

Comasarea tuturor Fondurilor de garantare intr-unul singur, indiferent ca e vorba  
de mediul rural sau IMM. 

Infiintarea unui Registru al clusterelor si polilor de competitivitate, in care sa fie inscrise cu 
numar de inregistrare toate clusterele si polii de competitivitate din tara, garantandu-se 
astfel respectarea conditiilor de infiintare si de dezvoltare ale acestor organisme.  

Infiintarea unui “Grup de  lucru” la nivel guvernamental in vederea elaborarii unei  
“Strategii nationale privind revigorarea industriei de in, canepa, matase naturala si lana”, 
conform liniei europene de reindustrializare, mai ales ca Romania are o vasta experienta in 
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acest domeniu. Grupul de lucru sa fie format din reprezentanti ai ministerelor: agricultura, 
economie, sanatate, transporturi etc., respectiv toti factorii care ar trebui implicati, de la 
furnizori de fibre (agricultura) la producatori si pana la beneficiari: sanatate, transporturi, 
agricultura , auto etc.  
 
 

b. Cadrul administrativ – nivel central si local 

Nivel local : asumarea unui rol activ in dezvoltarea industriei 

Implicarea sustinuta a autoritatilor locale in dezvoltarea industriei textile. 

Atragerea de investitii prin masuri referitoare, de exemplu, la impunerea prin lege a 
reducerii taxelor locale pentru investitorii care creeaza noi locuri de munca (pe transe, in 
functie de numarul de locuri de munca nou infiintate). 

Prioritizarea, prin lege, a investitiilor prevazute de autoritatile locale: nu trebuie finantate 
construirea de baze sportive sau parcuri inaintea cerintelor pentru dezvoltare economica. 

Implicarea autoritatilor locale in dezvoltarea industriala zonala cu masuri si solutii  
pentru realizarea competitivitatii. Autoritatile locale au ca scop doar crearea infrastructurii 
zonei si nu se implica si in dezvoltarea industriala a zonei, activitate care genereaza venituri 
la bugetul local. 

Reducerea birocratiei privind eliberarea de autorizatiile de mediu, PSI etc. Pentru realizarea 
unor proiecte de investitii, fie pentru utilaje, fie pentru constructii, autoritatile locale nu dau 
solutii de rezolvare si uneori se pierd contracte sau finantarea proiectului.  

 

Ministerul Economiei 

Organizarea unor structuri administrative din cadrul Ministerului Economiei pe  ramuri de 
productie, pe directii, in functie de profilul de productie.  
 

c. Cadrul legislativ 

Stabilizarea legislatiei nationale pentru, cel putin, un exercitiu financiar. 

Reducerea birocratiei (documente, centralizatoare, instructiuni peste instructiuni etc.) 

Adoptarea unei politici nationale de sprijinire, organizatorica si financiara, a noului model 
de organizare, clustere si poli de competitivitate, in vederea dezvoltarii sectorului textile in 
politica de reindustrializare a Romaniei. Prin cofinantarea acestor modele de organizare s-
ar putea infiinta Centre de excelenta la nivel national sau regional, care pot ajuta la 
dezvoltarea industriei prin implementarea unor tehnologii noi, solutii de management etc.  

Armonizarea  legislatiei si normelor metodologice de aplicare ale acesteia.  
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Crearea unui cadru legislativ privind procedurile de achizitie de catre institutiile  
de stat, astfel incat achizitiile extracomunitare sa fie permise numai dupa obtinerea unui 
aviz potrivit caruia produsul respectiv nu se fabrica in UE. Acest aviz trebuie acordat 
numai de o organizatie a textilistilor la nivel national (FEPAIUS sau Polul de 
competitivitate). 

Respectarea stricta a Codului Fiscal, fara ca acesta sa fie corelat cu acte normative ale 
institutiilor financiare, acte normative necunoscute societatilor comerciale.  De asemenea, 
incalcarea legislatiei in vigoare trebuie sa fie suportata de ambele parti, inclusiv de 
functionarul public. 

Informarea din timp a societatilor comerciale de către institutiile statului cu privire la 
modificarile legislatiei. 

Evitarea schimbarilor sau modificarilor frecvente ale legislatiei si acordarea unei perioade 
de acomodare pentru agentii economici. 

Adoptarea unui act normativ care sa promoveze legatura dintre cercetare si productie, 
dintre invatamant si productie. 

Accesarea gratuita a bazei de date cu activele scoase la vanzare de lichidatori. 
Lichidatorii trebuie sa se supuna obligativitatii publicarii licitatiilor, vanzarilor de active in 
Buletinul de insolventa. Astfel, s-ar crea posibilitatea ca activele industriale sa ajunga in 
posesia industriasilor si comerciantilor, nu la speculatorii imobiliari. 

Crearea unui cadru legislativ privind criteriile de selectie a produselor din import in ceea 
ce priveste calitatea lor, intocmirea corecta a documentelor, cu masuri coercitive in cazul 
incalcarii legii si care sa aiba drept scop protectia consumatorului. Incurajarea consumului 
produselor romanesti de buna calitate (in domeniul textilelor piata interna este ca si 
inexistenta, datorita invaziei de produse de proasta calitate din tarile din afara  UE).  
 

d. Cadrul economico-financiar 

Fiscalitate 

Impunerea masurii ca TVA la incasare sa fie optionala. Anumite firme mari evita sa 
colaboreze cu IMM-urile care fac plata TVA la incasare. 

Eliminarea TVA-ului din comertul cu piele animale crude sau sarate, in vederea reducerii 
evaziunii fiscale si a scaderii pretului materiilor prime procesate in tabacariile din Romania. 

Urmarirea de catre organele abilitate a volumului de TVA rambursat si cat din TVA-ul pentru 
pieile vandute de abatoare este deductibil. 

Asigurarea stabilitatii in domeniul legislatiei financiar-contabile, taxe si impozite.  
Desele modificari ale Codului fiscal si ale actelor conexe creeaza companiilor mari 
dificultati si cheltuieli de administrare suplimentare. De asemenea, se mareste spatiul de 
manevra pentru abuzuri din partea organelor de control. 
Deducerea integrala a TVA pentru toate tipurile de cheltuieli. Masurile referitoare, de 
exemplu, la jumatate de TVA deductibil pentru autoturisme, combustibil etc. maresc 
costurile de administrare si pentru companii si pentru stat. Deductibilitatea integrala ar 
stimula si consumul. 
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Micsorarea taxelor aferente transferului de proprietate. 

Reducerea impozitelor si a contributiilor, in special pentru salariile mici. 

Reducerea birocratiei privind raportarile si plata taxelor locale si nationale, reducerea 
numarului de taxe si impozite. In industria textila firmele sunt, in general, mici si mijlocii. 
Taxele si impozitele pentru acestea ar trebui cumulate, numarul lor sa fie mai mic, iar 
birocratia privind depunerile si platile fiscale sa se reduca. 

Efectuarea platii obligatiilor fiscale on-line si doar in subsidiar la sediul institutiilor. 

Acordarea prin intermediul legislatiei financiare de facilitati  fiscale (scutiri si reduceri de  
taxe ) pentru firmele care realizeaza preponderent export si folosesc valuta in tara. 

 

Fonduri europene 

Continuarea si extinderea finantarii prin POS-CCE 

Alocarile de fonduri UE si granturi sa tina cont de specificul activitatilor: in confectii nu sunt 
necesare investitii de 5 mil EUR pentru a crea 50 de locuri de munca,  spre deosebire de 
tesatorii, unde investitiile in echipamente sunt semnificative. 

Simplificarea si reducerea numarului de documente tehnico-financiare solicitate de autoritatile 
contractante. 

Sistematizarea si tipizarea documentelor de rambursare in scopul eficientizarii 
 verificarii. 

Intensificarea si eficientizarea controalelor la sediul solicitantilor de fonduri publice si 
europene, in vederea reducerii perioadei pana la rambursare. 

Mentinerea reglementarilor initiale pe tot parcursul derularii unui proiect. 

Crearea cadrului legislativ pentru asigurarea implementarii programelor de finantare (anumite 
prevederi din Pachetele de informatii si din Ghidurile solicitantului nu au acoperire legislativa). 

Acordarea de facilitati pentru imprumuturile destinate asigurarii prefinantarii  
si cofinantarii proiectelor. 

Scurtarea perioadei de rambursare a cheltuielilor pentru proiecte. 

Derularea programelor de finantare prin ADR-uri ca organism intermediar. Pentru fiecare 
proiect in derulare sa se desemneze un singur responsabil din partea autoritatii de finantare. 

Asigurarea finantarii pe toate axele a programelor destinate start-up-urilor. 

Crearea unui cadru unic, cu norme clare, de evaluare si control a programelor.  
Eliminarea arbitrariului si interpretarilor abuzive ale contractelor din partea autoritatilor, 
precum si a schimbarii regulilor “in timpul jocului”. 

Desfasurarea tuturor achizitiilor numai dupa intrarea legislatia nationala in vigoare,  
fara a se adauga alte instructiuni specifice. Toate entitatile beneficiare trebuie sa aiba statut de 
autoritate contractanta. 

Accelerarea procedurilor de absorbtie a fondurilor europene, in special a celor dedicate 
competitivitatii si clusterelor. 
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Lansarea in 2013 a programelor destinate clusterelor.  

Finantarea si prin programul guvernamental de «minimis » a managementului clusterelor, ca 
solutie alternativa/complementara. 

Acordarea de punctaj suplimentar, atat la evaluarile proiectelor de finantare (UE sau 
guvernamentale), cat si in cadrul licitatiilor publice pentru intreprinderile care fac parte din 
clustere. In acest mod IMM-urile si institutiile de cercetare-invatamant ar fi stimulate sa se 
inscrie in clustere. 

Eliminarea birocratiei excesive a autoritatilor de management privind accesarea de fonduri 
europene, atat in evaluarea proiectelor, cat si la decontarea platilor. 

Alocarea unui buget din fondurile europene pentru clustere sau polii de competitivitate.   

Implementarea de masuri  pentru fluidizarea activitatilor de atragere de fonduri  
nerambusabile si urgentarea platilor pentru investitii aferente. 

Obtinerea intr-un timp mai  scurt a finantarilor nerambursabile. 
 

Alte aspecte 

Scumpirea pretului pieilor crude, in contextul crizei mondiale, cu 400%, a condus la  scumpirea 
pieilor finite si a produselor din piele cu 300%, cu implicatii asupra competitivitatii si numarului 
locurilor de munca. 

Adoptarea de masuri pentru combaterea evaziunii fiscale si a speculei in privinta materiilor 
prime (piele de animale), care au luat amploare. Tabacariile din Romania nu se pot aproviziona 
direct de la abatoare, intermediarii cumparand aceste piei in proportie de 80% fara documente.  

Acordarea de garantii de pana la 90 %, inclusiv pentru start-up-uri, de catre fondurile de 
garantare. 

Crearea unui cadru economic stabil la nivel national stabil, care ar ajuta mediul de afaceri in  
vederea atragerii de investitori straini. 

Crearea unui fond de garantare special pentru sectorul textile - pielarie, care sa ajute la 
obtinerea unor credite de investitii de interes sectorial, eventual cu o dobanda preferentiala, 
acestea avand ca scop reindustrializarea tarii prin crearea unor unitati noi de productie.  

 Eliminarea garantiilor excesive de acordare a creditelor bancare. 

Acordarea de garantii guvernamentale si accesul la fondurile de garantare a creditelor  
productive pentru firmele care realizeaza exporturi. 

Obtinerea facila  a creditarilor. 
 

e. Inovare 
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Crearea unor entitati specializate in cercetare cu care companiile din domeniul textil sa incheie 
contracte pe teme specifice identificate de fabrici.  

Sustinerea finantarii managementului de cluster si poli de competitivitate in primii ani de 
functionare. 

Infiintarea unui registru national al clusterelor. 

Cresterea fondurilor alocate IMM-urilor pentru cercetare in parteneriate cu institute de CDI, 
atat din fonduri nationale, cat si din UE. 

Cresterea procentelor de finantare de la bugetul de stat a activitatilor de CDI (prin ajutorul de 
stat). 

Finantarea programelor de intarire a capacitatii de cercetare a institutelor de CDI. 

Finantarea unui program de training in inovare si noi tehnologii pentru IMM-uri. 

Asigurarea nivelului salarial pentru cercetatori la nivelul european, in scopul motivarii  
si mentinerii in tara a acestora. 

Finantarea cercetarii la nivelul tarilor europene. 

Facilitati fiscale si/sau prin subventii din fonduri guvernamentale sau europene. 

Alocarea de sume importante prin programele de inovare destinate achizitiei de  
echipamente-tehnologii. 

Accesul structurilor asociative ale industriasilor la programele de inovare. 

Crearea unui Centru tehnologic de excelenta  impreuna cu Institutul de cercetari textile, 
cu scopul de a implementa noi tehnologii. Acest Centru trebuie sa aiba multe departamente 
(design vestimentar, tehnic, marketing, statii pilot de incercari etc.), astfel incat sa deserveasca 
toata gama de produse, si sa aiba ca obiectiv eliminarea in timp a Lohnului,  prin cresterea 
valorii adaugate a produselor din aceasta industrie, si poate chiar reprofilarea unor firme care 
sa produca ceea ce solicita piata acum.  

Crearea unei intreprinderi specializate pe prelucrarea superioara a deseurilor textile  
rezultate din procesul de productie, intreprindere care sa achizitioneze toate deseurile textile 
din tara.  

Introducerea de linii tehnologice cu consumuri energetice reduse si factor de poluare  
redus, cu finantare nerambursabila in proportie de 70-100% (in functie de impactul 
proiectului).  
 

f. Resurse umane 

Educatie – preuniversitar 

Simplificarea procedurii pentru scolarizarea ucenicilor in fabrica. 

Cresterea salariilor din industria textila, astfel incat liceele/scolile profesionale de profil sa aiba 
cat mai multi aboslventi tentati sa munceasca in industria textila.  

Infiintarea de scoli profesionale care sa colaboreze cu fabricile de confectii si textile pentru ca 
elevii sa poata face practica. 

Elaborarea unor programe de specializare din cadrul invatamantului tehnic profesional pentru 
competente specifice industriilor de textile – confectii si pielarie – incaltaminte. 
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Infiintarea de programe curriculare in cadrul colegiilor tehnice si scolilor profesionale. 
 

Educatie – nivel universitar 

Imbunatatirea sistemului actual din invatamant pentru o mai buna pregatire a studentilor.  

Armonizarea curriculei din invatamantul superior de specialitate cu cea europeana. 

Consultarea in stabilirea programei scolare la Facultatea de Textile, astfel incat 
studentii sa efectueze practici efective in cat mai multe firme de profil din tara. Reinstituirea 
repartitiilor la absolvirea masteratului si a stagiaturii de 3 ani, cu subventii 50% de la stat.   

 

Formare continua 

Obligativitatea detinerii de catre societatile care ofera servicii de formare profesionala finantate 
din fondul de somaj si POS-DRU a infrastructurii necesare pentru calificarea muncitorilor in 
profesiile specifice industriei textile.  

Pregatirea/calificarea la locul de munca, intrucat aceasta reprezinta cea mai eficienta metoda 
de instruire.   

Pregatirea fortei de munca in cadrul structurilor de tip cluster industrial. 

Renuntarea la pregatirea personalului de catre formatori nespecializati si fara practica in cadrul 
societatilor de productie. 

Calificarea personalului din industria textila de catre societatea comerciala in baza unei 
subventii acordate de catre stat. 

Adoptarea unor reglementari privind posibilitatea calificarii personalului la locul de munca. 

 
  

Alte teme 

Imbunatatirea curriculei scolare pentru ca exista profesii pentru care nu se mai asigura 
calificare: modelier, constructor de tipare etc. 

Obligativitatea pentru elevi si studenti de a afce minim 30 zile de practica pe anul de 
scolarizare, platita la nivelul specializarii pentru care desfasoara practica, iar aceasta sa se 
desfasoare in timpul vacantelor. 

Obligativitatea agentilor economici sa primeasca elevii sau studentii pentru internship. 

Finantarea de la bugetul de stat a retributiilor elevilor si studentilor pe perioada  
internship-ului. 
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Sustinerea scolilor profesionale si de meserii din domeniul textile-pielarie, incepand  
cu o selectie mai atenta a cursantilor, o practica in intreprinderi de textile romanesti, bazata pe 
un contract care sa asigure si o repartitie la absolvire plus alte facilitati. Reprezentantii 
industriei ar trebui consultati in elaborarea curriculei scolare, al numarului de absolventi 
necesari pe diferite specializari etc.  

 Reinfiintarea scolilor postliceale de profil (2 ani), finalizate cu repartitii si o  
stagiatura de doi ani, subventionata de stat.  

 

g. Informare UE 

Organizarea si finantarea de misiuni economice, schimb de experienta si bune practici cu 
partenerii europeni. 

Infiintarea unui departament in cadrul Ministerului Economiei, care sa monitorizeze evolutia 
sectorului pe piata europeana si sa fie in contact permanent cu clusterele din domeniu, 
asociatiile profesionale, platformele europene de profil etc. Departamentul sa trimita 
Newsletter pentru informarea IMM-urilor; Info days privind evolutiile legislative, de cercetare, 
inovare etc. din UE; sa organizeze seminarii de informare pentru IMM-uri cu participarea 
institutelor de  cercetare, a mediului de afaceri din industrie, a institutiilor publice, a 
administratiilor centrale  si locale. 

Intarirea comunicarii intre institutiiile publice si mediul economic in ceea ce priveste 
cunoasterea legislatiei europene.  

Adoptarea unor masuri privind transparenta in legislatie, prin specificarea normativelor 
europene la care se face referire si care sa poata fi accesibile. 

 

h. Teme diverse 

Comert exterior 

Simplificarea procedurilor vamale pentru importul temporar in vederea prelucrarii.  

Sustinerea activitatii de export de catre stat. 

Finantarea programelor pentru dezvoltarea brandurilor proprii ale companiilor si a brandului 
de tara pentru industriile de textile – confectii si pielarie –incaltaminte. 

Sustinerea dezvoltarii de retele de vânzare a produselor proprii pe pietele străine. 

Sustinerea IMM–urilor de catre Ministerul Economiei pentru aplicarea politicilor de 
 mediu europene (deseuri textile, ape uzate etc.). 

Admiterea structurilor asociative care asigura managementul clusterelor in programele 
nationale de sprijin pentru promovarea exportului (participari la targuri, expozitii, etc.). 

Continuarea sustinerii subventiei de la stat pentru participarea firmelor la evenimente 
internationale de promovare a produselor romanesti cu respectarea observatiilor facute de 
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catre Consiliul de Export. 

Luarea unor masuri de protectie la nivelul UE fata de produsele din China, India si Turcia. 

 

 

Piata interna. Materii prime 

Cultivarea cu predilectie a inului si a canepei: inul se cultiva doar pentru seminte, canepa nu se 
cultiva; nu exista topitorii si filaturi. 

Incurajarea culturilor de plante textile. 

Absenta materiei prime interne in industria iutei a determinat inchiderea sectiei de netesute.  

Eliminarea problemelor de aprovizionare din cauza procurarii fibrelor naturale si sintetice 
exclusiv din import. 

Revitalizarea productiei de materii prime pentru industria textila (fire si fibre sintetice). 

Incurajarea cresterii de rase de oi cu lana fina si capacitati de colectare si prelucrare primara a 
lanei. 

Implicarea Ministerului Economiei in revigorarea sectorului primar de materii prime: naturale 
(in, canepa, matase, lana), artificiale si chimice. 

Infiintarea de spălătorii de lână, topitorii de in-cânepă, filaturi, ţesătorii. 

Sustinerea IMM-urilor care isi desfasoara activitatea in domeniul textilelor tehnice. 

Revitalizarea productiei de fire si fibre chimice (sintetice si artificiale) pentru sustinerea  
bazei de materii prime a sectorului. 

Reglementarea cadrului institutional la nivel national pentru desfasurarea intregului lant 
productiv si economic aferent  industriei textile bazate pe fire si fibre  naturale, incepand cu 
asigurarea materiei prime, pana la desfacerea produselor. 

Necesitatea unor tipuri de creditari: investitii, fond de lucru (productie), asigurarea surselor 
energetice, tehnologii nepoluante. 
 

Energie 

Cresterea pretului la energie afecteaza profitabilitatea. 

Acordarea de facilitati pentru industriasii care produc energie din surse regenerabile pentru 
consumul propriu (exemplu : fotovoltaice pe acoperisul halelor). 

Revizuirea legislatiei din energie. 

Majorarea reprezentarii patronatelor si a consumatorilor in organismele de conducere si 
control ale ANRE. 

Introducerea prin lege a verificarii de catre ANRE, pe baza bilanturilor contabile, a 
documentatiilor depuse de furnizorii de energie la stabilirea tarifelor sau a unor taxe si 
sanctionarea acestora daca sunt prezentate date false. 

Eliminarea taxa de cogenerare din tarifele la energie. Cogenerarea nu are nicio legatura cu 
energia verde. 
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Diminuarea taxelor aferente certificatelor verzi. O parte din cheltuielile statului cu certificatele 
verzi ar trebui suportate din fondul de mediu, nu din facturile consumatorilor. Fondul de mediu 
ar trebui sa renunte la programe gen “rabla”. Stimularea  cumpararii de autovehicule noi se 
poate face prin deductibilitate TVA si impozitare diferentiata pe clase de poluare. 

Stabilitatea cadrului legislativ in domeniul energiei, energiei regenerabile si 
predictibilitatea tarifelor la energie. 

Reducerea impozitelor pe cladiri pentru firmele care investesc in reabilitari  
termice si solutii de alimentare cu energie regenerabila a spatiilor de productie sau comerciale. 

Crearea unui cadru legislativ, astfel incat firmele producatoare care doresc sa  
investeasca intr-una din variantele de productie energie regenerabila (energie verde) pentru 
propriul consum sa fie net departajate de cele care produc energie regenerabila pentru a o 
vinde. Firmele producatoare de textile consuma energie destul de multa si astfel vor fi 
incurajate sa investeasca in energia verde care, pe langa ecologizare, poate sa le aduca si un 
mic profit.  
 

Teme diverse 

Corelarea cu preturile pietei a pretului practicat de Rezerva Statului la vanzarea bumbacului. 

Gasirea unor forme de stimulare a asocierii companiilor din industria textila.  

Cooperarea intre Ministerul Economiei si patronatele de profil in scopul revigorarii industriei 
textile. 

Stimularea dezvoltarii industriei textile in zonele rurale, care poate rezolva o serie de probleme 
sociale. 

Modificarea legislatiei privind insolventa, astfel incat sa se faca distinctia intre o firma de buna 
credinta aflata in dificultate si o firma care isi declara intentionat falimentul. 

 
 


	Fabricarea produselor textile. Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte. Tăbăcirea şi finisarea pieilor: fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

