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CATRE,
Guvernul Romaniei
Adresa: Palatul Victoria, Piala Victoriei nr. 1, Sector 1, Bucuregti

In atentia Primului,-Ministru: Dacian Ciolos

Stimate doamn,

Subscrisa ASOCIATIA NATIONALA A INDUSTRIEI TEXTILBLOR DIN ROMANIA
cu sediul in Pitesti, b-dul. N. Bdlcescu, nr. 173, jud. Argeg, reprezentata legal prin Laurentiu Iana, in
calitate de Director General, numar de telefon 0747128540, in numele asociatiei si a membrilor sai,

Prin urmat'e formulam prezenta adresa

salariilor din cele doua sectoare .

pnn care solicitam sprijin in vederea echilibrarii

In prezent, conform datelor INS raportul dintre numarul de angajati din sectorul bugetar fata de

cei din sectorul privat este de 1,3:1, in favoarea sectorului bugetar.
Salariul mediu in sectorul bugetar este mai mare decat cel din sectorul privat.
In prezent salariul mediu brut din administratia publica este de 3680 de lei, iar in sectorul privat

depaseste cu putin 2630 de lei, potrivit datelor din Raportul pe 2014 al Consiliului Fiscal, pe care il
anexam.

Mai mult decat atat, sectorul privat este obligat la dublarea cheltuielilor reprezentand taxe pe

salarii, prin plata contributiilor datorate de angajator, contributii discriminatorii din moment ce nu se

aplica si sectorului bugetar, aspect ce are ca efect presiune asupra business-urilof urmate de

imposibilitate de continuare a activitatii.
O crestere a salariilor bugetarilor cu l0%o ar mari decalajul salarial intre admnistratia publica si

privat la peste 1042 de lei, in favoarea celor de la Stat.
Diferenta provine din politica salariala diferita dintre Stat si Privat. La cel privat, cresterea

salariului vine insotita doar de cresterea eficientei angajatului, la Stat ea vine intotdeauna printr-o
Ordonanta de Urgenta.

In acest moment, sectorul privat sustine cu greu taxele mari aplicate salariilor (aproximativ
48%); fata de sectorul public unde acestea sunt cuantificate la jumatate din acest procent, avand in
vedere inexistenta taxelor datorate de angajator. Ori daca se urmareste sufocarea si dizolvarea
societatilor comerciale prin aplicarea de taxe si impozite pe salarii ce nu pot fi sustinute, cum si de
unde se vor mai achita salariile din sectorul busetar?

Pentru a ne pastra echilibrul, pentru a nu ne urma exemplul negativ al Greciei, va rugam sa

luati de indata masurile ce se impun, prin reformarea celor doua sectoare, in caz contrar ne vedem
nevoiti sa organizam proteste stradale atat in fata Guvemului Romaniei, cat si in fata altor institutii ale
statului.

In speranta luarii unor masuri ce rczolva problema semnalata si descrisa mai sus, va multumim.
Cu stima,

Director General,


