Cinci probleme puse pe agenda Guvernului de catre oamenii de afaceri: lipsa fortei de
munca, lipsa predictibilitatii legislative, birocratia sufocanta, imaginea proasta a Romaniei
in exterior si cresterea economica nesustenabila
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Reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), initiativa a mediului de afaceri din Romania coordonata
de la inceputul acestui an de Dragos Anastasiu (Presedintele Camerei de Comert Romano-Germane) au prezentat
membrilor Guvernului prioritatile mediului de afaceri, exprimandu-si totodata disponibilitatea de a sprijini Executivul
cu expertiza necesara si cu solutii pentru corectarea vulnerabilitatilor semnalate. "In pofida cresterii economice
inregistrate anul trecut, suntem ingrijorati de lipsa de sustenabilitate a acesteia si de cifrele macroeconomice care
indica multiple puncte slabe. Acestea tin de teme care sunt deja de notorietate precum infrastructura precara,
educatia deficitara si un sistem medical problematic, dar si de teme care au devenit acute in ultima perioada", au
declarat reprezentantii CDR. Problemele prioritare semnalate de Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei, in cadrul
primei intalniri cu noul Executiv, sunt: Lipsa fortei de munca , in special a celei calificate, atat din punct de vedere
numeric (ca urmare a evolutiei demografice dublate de emigrare), cat si din punct de vedere calitativ (sistem
educational neadaptat nevoilor actuale) si al atitudinii fata de munca; Lipsa predictibilitatii legislative, a
transparentei si a dialogului real dintre decidentii de la nivel local si central si mediul de afaceri, lucru care
genereaza, pe termen lung, politici economice neadaptate ritmului de dezvoltare a initiativei private; Birocratia
sufocanta care rezida in buna parte din lipsa digitalizarii serviciilor publice furnizate de autoritatilor statului (in
special de ANAF); Imaginea generala proasta a Romaniei in exterior , in discordanta cu potentialul real al tarii, ceea
ce duce la probleme mari in zona exporturilor, a investitiilor straine si a turismului; Cresterea nesustenabila (desi
necesara si dorita) a salariilor, in special in zona bugetara, care atrage automat cresterea salariilor in zona privata,
fara o cuplare insa la productivitate. In timpul discutiilor, reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei au
solicitat Guvernului Romaniei sa adopte masuri concrete de corectare a politicilor in toate aceste domenii esentiale,
pentru o dezvoltare economica solida. "Avem, in interiorul Coalitiei, resurse importante pe care dorim sa le punem la
dispozitia Executivului si Legislativului. Este vorba, in primul rand, de experti recunoscuti in diferite domenii de
activitate, care pot contribui cu expertiza lor la elaborarea unor politici publice coerente. Mai mult, suntem in
masura sa furnizam Executivului expertiza tehnica pentru a iesi din paradigma actuala a lipsei de coerenta si de
predictibilitate. Planul nostru de revigorare economica a Romaniei este un document cu propuneri punctuale, foarte
tehnice, deloc politice, pe care suntem gata sa le impartasim actualului Executiv. Ne dorim ca in 2018 sa lucram
impreuna cu Guvernul pentru a crea stabilitate", au sustinut cei care asigura coordonarea CDR. Un alt domeniu in
care Coalitia si-a oferit sprijinul prin elaborarea unor solutii punctuale, in cel mai scurt timp posibil, este combaterea
evaziunii fiscale prin desfiintarea muncii la negru. De asemenea, Coalitia, impreuna cu mediul de afaceri, isi exprima
dorinta de a mentine dialogul cu Guvernul Romaniei pe marginea principalelor directii de politica economica si
fiscala, facand apel la transparenta decizionala si predictibilitate in elaborarea politicilor publice. Prin intermediul
celor 13 grupuri de lucru, Coalitia va formula in mod constant solutii tehnice punctuale pentru mentinerea
competitivitatii in 2018, prin masuri care sa stimuleze mediul de afaceri si sa mobilizeze resursele umane valoroase
de care dispune Romania. CCoalitia pentru Dezvoltarea Romaniei reuneste reprezentanti ai investitorilor romani si
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straini in Romania si este condusa de un Consiliu Director format din presedintii si vicepresedintii a sase asociatii de
business: Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR), Camera de Comert Americana in Romania (AmCham),
Camera de Comert Franceza in Romania (CCIFER), Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK), Consiliul
Investitorilor Straini (FIC) si Romanian Business Leaders (RBL). Coordonarea Coalitiei este asigurata prin rotatie de
catre unul din membrii Consiliului Director, pentru o perioada de sase luni. In cadrul CDR functioneaza 13 grupuri de
lucru formate din specialisti cu expertiza in domeniile Agricultura, Antreprenoriat, Educatie, Energie, Fiscalitate,
Fonduri Europene, Infrastructura, IT&C, Mediu, Munca, Sanatate, Servicii Financiare si Turism. Grupurile de lucru
sunt formate din profesionisti si personalitati cheie din mediul de afaceri, care reprezinta atat capitalul autohton, cat
si cel strain. Grupurile de lucru sunt concepute sa ofere sprijin si asistenta de specialitate ministrilor de resort in
special pentru formularea de politici publice care contribuie la cresterea competitivitatii economiei romanesti. de
DP HotNews.ro

Investitorii romani si straini: probleme majore pentru afacerile din Romania, aduse in
fata Guvernului
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Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), formata din reprezentanti ai investitorilor romani si straini in Romania si
coordonata de omul de afaceri Dragos Anastasiu, cere Guvernului sa gaseasca solutii pentru cele mai importante
probleme ce distrug mediul de afaceri romanesc - lipsa fortei de munca si imaginea proasta a tarii, in cap de lista.
Citeste continuarea pe StartupCafe.ro de Raluca Abrihan HotNews.ro

CDR a prezentat Guvernului propunerile de politici publice în domeniile esenţiale
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Reprezentanţii Coaliţiei pentru Dezvoltarea României (CDR), iniţiativă a mediului de afaceri din România
(Preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane) au prezentat membrilor Guvernului priorităţile mediului de
afaceri, "exprimându-şi totodată disponibilitatea de a sprijini Executivul cu expertiza necesară şi cu soluţii pentru
corectarea vulnerabilităţilor semnalate", se arată într-un comunicat al CDR, remis astăzi Redacţiei. Reprezentanţii
CDR au declarat: "În pofida creşterii economice
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Reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), initiativa a mediului de afaceri din Romania coordonata
de la inceputul acestui an de Dragos Anastasiu (Presedintele Camerei de Comert Romano-Germane) au prezentat
membrilor Guvernului prioritatile mediului de afaceri, exprimandu-si totodata disponibilitatea de a sprijini Executivul
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cu expertiza necesara si cu solutii pentru corectarea vulnerabilitatilor semnalate. "In pofida cresterii economice
inregistrate anul trecut, suntem
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Reprezentanţii Coaliţiei pentru Dezvoltarea României (CDR), iniţiativă a mediului de afaceri din România
(Preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane) au prezentat membrilor Guvernului priorităţile mediului de
afaceri, "exprimându-şi totodată disponibilitatea de a sprijini Executivul cu expertiza necesară şi cu soluţii pentru
corectarea vulnerabilităţilor semnalate", se arată într-un comunicat al CDR, remis astăzi Redacţiei. Reprezentanţii
CDR au declarat: "În pofida creşterii economice înregistrate anul trecut, suntem îngrijoraţi de lipsa de sustenabilitate
a acesteia şi de cifrele macroeconomice care indică multiple puncte slabe. Acestea ţin de teme care sunt deja de
notorietate precum infrastructura precară, educaţia deficitară şi un sistem medical problematic, dar şi de teme care
au devenit acute în ultima perioadă". Problemele prioritare semnalate de CDR, în cadrul primei întâlniri cu noul
Executiv, sunt: - Lipsa forţei de muncă, în special a celei calificate, atât din punct de vedere numeric (ca urmare a
evoluţiei demografice dublate de emigrare), cât şi din punct de vedere calitativ (sistem educaţional neadaptat
nevoilor actuale) şi al atitudinii faţă de muncă; - Lipsa predictibilităţii legislative, a transparenţei şi a dialogului real
dintre decidenţii de la nivel local şi central şi mediul de afaceri, lucru care generează, pe termen lung,
politici
economice neadaptate ritmului de dezvoltare a iniţiativei private; - Birocraţia sufocantă care rezidă în bună parte
din lipsa digitalizării serviciilor publice
furnizate de autorităţilor statului (în special de ANAF);
- Imaginea
generală proastă a României în exterior, în discordanţă cu potenţialul real al ţării, ceea ce duce la probleme mari în
zona exporturilor, a investiţiilor străine şi a
turismului;
- Creşterea nesustenabilă (deşi necesară şi dorită) a
salariilor, în special în zona
bugetară, care atrage automat creşterea salariilor în zona privată, fără o cuplare
însă
la productivitate.
În timpul discuţiilor, reprezentanţii CDR au solicitat Guvernului României să adopte
măsuri concrete de corectare a politicilor în toate aceste
domenii esenţiale, pentru o dezvoltare economică
solidă. În acest sens, coordonatorii CDR afirmă: "Avem, în interiorul Coaliţiei, resurse importante pe care dorim să
le punem la dispoziţia Executivului şi Legislativului. Este vorba, în primul rând, de experţi recunoscuţi în diferite
domenii de activitate, care pot contribui cu expertiza lor la elaborarea unor politici publice coerente. Mai mult,
suntem în măsură să furnizăm Executivului expertiză tehnică pentru a ieşi din paradigma actuală a lipsei de coerenţă
şi de predictibilitate. Planul nostru de revigorare economică a României este un document cu propuneri punctuale,
foarte tehnice, deloc politice, pe care suntem gata să le împărtăşim actualului Executiv. Ne dorim ca în 2018 să
lucrăm împreună cu Guvernul pentru a crea stabilitate". Un alt domeniu în care Coaliţia "şi-a oferit sprijinul prin
elaborarea unor soluţii punctuale, în cel mai scurt timp posibil, este combaterea evaziunii fiscale prin desfiinţarea
muncii la negru". De asemenea, CDR, împreună cu mediul de afaceri, "îşi exprimă dorinţa de a menţine dialogul cu
Guvernul României pe marginea principalelor direcţii de politică economică şI fiscală, făcând apel la transparenţă
decizională şi predictibilitate în elaborarea politicilor publice".
Potrivit sursei citate, prin intermediul celor 13
grupuri de lucru, Coaliţia va formula în mod constant soluţii tehnice punctuale pentru menţinerea competitivităţii în
2018, prin măsuri care să stimuleze mediul de afaceri şi să mobilizeze resursele umane valoroase de care dispune
ţara noastră.
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Reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), initiativa a mediului de afaceri din Romania coordonata
de la inceputul acestui an de Dragos Anastasiu (Presedintele Camerei de Comert Romano-Germane) au prezentat
membrilor Guvernului prioritatile mediului de afaceri, exprimandu-si totodata disponibilitatea de a sprijini Executivul
cu expertiza necesara si cu solutii pentru corectarea vulnerabilitatilor semnalate, relateaza hotnews.ro. „In pofida
cresterii economice inregistrate anul trecut, suntem ingrijorati de lipsa de sustenabilitate a acesteia si de cifrele
macroeconomice care indica multiple puncte slabe. Acestea tin de teme care sunt deja de notorietate precum
infrastructura precara, educatia deficitara si un sistem medical problematic, dar si de teme care au devenit acute in
ultima perioada”, au declarat reprezentantii CDR. Problemele prioritare semnalate de Coalitia pentru Dezvoltarea
Romaniei, in cadrul primei intalniri cu noul Executiv, sunt: Lipsa fortei de munca , in special a celei calificate, atat din
punct de vedere numeric (ca urmare a evolutiei demografice dublate de emigrare), cat si din punct de vedere
calitativ (sistem educational neadaptat nevoilor actuale) si al atitudinii fata de munca; Lipsa predictibilitatii
legislative, a transparentei si a dialogului real dintre decidentii de la nivel local si central si mediul de afaceri, lucru
care genereaza, pe termen lung, politici economice neadaptate ritmului de dezvoltare a initiativei private; Birocratia
sufocanta care rezida in buna parte din lipsa digitalizarii serviciilor publice furnizate de autoritatilor statului (in
special de ANAF); Imaginea generala proasta a Romaniei in exterior , in discordanta cu potentialul real al tarii, ceea
ce duce la probleme mari in zona exporturilor, a investitiilor straine si a turismului; Cresterea nesustenabila (desi
necesara si dorita) a salariilor, in special in zona bugetara, care atrage automat cresterea salariilor in zona privata,
fara o cuplare insa la productivitate. In timpul discutiilor, reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei au
solicitat Guvernului Romaniei sa adopte masuri concrete de corectare a politicilor in toate aceste domenii esentiale,
pentru o dezvoltare economica solida. „Avem, in interiorul Coalitiei, resurse importante pe care dorim sa le punem la
dispozitia Executivului si Legislativului. Este vorba, in primul rand, de experti recunoscuti in diferite domenii de
activitate, care pot contribui cu expertiza lor la elaborarea unor politici publice coerente. Mai mult, suntem in
masura sa furnizam Executivului expertiza tehnica pentru a iesi din paradigma actuala a lipsei de coerenta si de
predictibilitate. Planul nostru de revigorare economica a Romaniei este un document cu propuneri punctuale, foarte
tehnice, deloc politice, pe care suntem gata sa le impartasim actualului Executiv. Ne dorim ca in 2018 sa lucram
impreuna cu Guvernul pentru a crea stabilitate”, au sustinut cei care asigura coordonarea CDR. Un alt domeniu in
care Coalitia si-a oferit sprijinul prin elaborarea unor solutii punctuale, in cel mai scurt timp posibil, este combaterea
evaziunii fiscale prin desfiintarea muncii la negru. De asemenea, Coalitia, impreuna cu mediul de afaceri, isi exprima
dorinta de a mentine dialogul cu Guvernul Romaniei pe marginea principalelor directii de politica economica si
fiscala, facand apel la transparenta decizionala si predictibilitate in elaborarea politicilor publice. Prin intermediul
celor 13 grupuri de lucru, Coalitia va formula in mod constant solutii tehnice punctuale pentru mentinerea
competitivitatii in 2018, prin masuri care sa stimuleze mediul de afaceri si sa mobilizeze resursele umane valoroase
de care dispune Romania. Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei reuneste reprezentanti ai investitorilor romani si
straini in Romania si este condusa de un Consiliu Director format din presedintii si vicepresedintii a sase asociatii de
business: Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR), Camera de Comert Americana in Romania (AmCham),
Camera de Comert Franceza in Romania (CCIFER), Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK), Consiliul
Investitorilor Straini (FIC) si Romanian Business Leaders (RBL). Coordonarea Coalitiei este asigurata prin rotatie de
catre unul din membrii Consiliului Director, pentru o perioada de sase luni. In cadrul CDR functioneaza 13 grupuri de
lucru formate din specialisti cu expertiza in domeniile Agricultura, Antreprenoriat, Educatie, Energie, Fiscalitate,
Fonduri Europene, Infrastructura, IT&C, Mediu, Munca, Sanatate, Servicii Financiare si Turism. Grupurile de lucru
sunt formate din profesionisti si personalitati cheie din mediul de afaceri, care reprezinta atat capitalul autohton, cat
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si cel strain. Grupurile de lucru sunt concepute sa ofere sprijin si asistenta de specialitate ministrilor de resort in
special pentru formularea de politici publice care contribuie la cresterea competitivitatii economiei romanesti.
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Reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), initiativa a mediului de afaceri din Romania coordonata
de la inceputul acestui an de Dragos Anastasiu (Presedintele Camerei de Comert Romano-Germane) au prezentat
membrilor Guvernului prioritatile mediului de afaceri, exprimandu-si totodata disponibilitatea de a sprijini Executivul
cu expertiza necesara si cu solutii pentru corectarea vulnerabilitatilor semnalate. ”In pofida cresterii economice
inregistrate anul trecut, suntem ingrijorati de lipsa de sustenabilitate a acesteia si de cifrele macroeconomice care
indica multiple puncte slabe. Acestea tin de teme care sunt deja de notorietate precum infrastructura precara,
educatia deficitara si un sistem medical problematic, dar si de teme care au devenit acute in ultima perioada”, au
declarat reprezentantii CDR. Problemele prioritare semnalate de Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei, in cadrul
primei intalniri cu noul Executiv, sunt: - Lipsa fortei de munca, in special a celei calificate, atat din punct de vedere
numeric (ca urmare a evolutiei demografice dublate de emigrare), cat si din punct de vedere calitativ (sistem
educational neadaptat nevoilor actuale) si al atitudinii fata de munca; - Lipsa predictibilitatii legislative, a
transparentei si a dialogului real dintre decidentii de la nivel local si central si mediul de afaceri, lucru care
genereaza, pe termen lung, politici economice neadaptate ritmului de dezvoltare a initiativei private; - Birocratia
sufocanta care rezida in buna parte din lipsa digitalizarii serviciilor publice furnizate de autoritatilor statului (in
special de ANAF); - Imaginea generala proasta a Romaniei in exterior, in discordanta cu potentialul real al tarii, ceea
ce duce la probleme mari in zona exporturilor, a investitiilor straine si a turismului; - Cresterea nesustenabila (desi
necesara si dorita) a salariilor, in special in zona bugetara, care atrage automat cresterea salariilor in zona privata,
fara o cuplare insa la productivitate. In timpul discutiilor, reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei au
solicitat Guvernului Romaniei sa adopte masuri concrete de corectare a politicilor in toate aceste domenii esentiale,
pentru o dezvoltare economica solida. ”Avem, in interiorul Coalitiei, resurse importante pe care dorim sa le punem la
dispozitia Executivului si Legislativului. Este vorba, in primul rand, de experti recunoscuti in diferite domenii de
activitate, care pot contribui cu expertiza lor la elaborarea unor politici publice coerente. Mai mult, suntem in
masura sa furnizam Executivului expertiza tehnica pentru a iesi din paradigma actuala a lipsei de coerenta si de
predictibilitate. Planul nostru de revigorare economica a Romaniei este un document cu propuneri punctuale, foarte
tehnice, deloc politice, pe care suntem gata sa le impartasim actualului Executiv. Ne dorim ca in 2018 sa lucram
impreuna cu Guvernul pentru a crea stabilitate”, au sustinut cei care asigura coordonarea CDR. Un alt domeniu in
care Coalitia si-a oferit sprijinul prin elaborarea unor solutii punctuale, in cel mai scurt timp posibil, este combaterea
evaziunii fiscale prin desfiintarea muncii la negru. De asemenea, Coalitia, impreuna cu mediul de afaceri, isi exprima
dorinta de a mentine dialogul cu Guvernul Romaniei pe marginea principalelor directii de politica economica si
fiscala, facand apel la transparenta decizionala si predictibilitate in elaborarea politicilor publice. Prin intermediul
celor 13 grupuri de lucru, Coalitia va formula in mod constant solutii tehnice punctuale pentru mentinerea
competitivitatii in 2018, prin masuri care sa stimuleze mediul de afaceri si sa mobilizeze resursele umane valoroase
de care dispune Romania. Despre Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei CDR reuneste reprezentanti ai investitorilor
romani si straini in Romania si este condusa de un Consiliu Director format din presedintii si vicepresedintii a sase
asociatii de business: Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR), Camera de Comert Americana in Romania
(AmCham), Camera de Comert Franceza in Romania (CCIFER), Camera de Comert si Industrie Romano-Germana
(AHK), Consiliul Investitorilor Straini (FIC) si Romanian Business Leaders (RBL). Coordonarea Coalitiei este asigurata
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prin rotatie de catre unul din membrii Consiliului Director, pentru o perioada de sase luni. In cadrul CDR functioneaza
13 grupuri de lucru formate din specialisti cu expertiza in domeniile Agricultura, Antreprenoriat, Educatie, Energie,
Fiscalitate, Fonduri Europene, Infrastructura, IT&C, Mediu, Munca, Sanatate, Servicii Financiare si Turism. Grupurile
de lucru sunt formate din profesionisti si personalitati cheie din mediul de afaceri, care reprezinta atat capitalul
autohton, cat si cel strain. Grupurile de lucru sunt concepute sa ofere sprijin si asistenta de specialitate ministrilor de
resort in special pentru formularea de politici publice care contribuie la cresterea competitivitatii economiei
romanesti.

Mediul de afaceri reclamă noului Guvern probleme nerezolvate: infrastructura precară,
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Mediul de afaceri este îngrijorat de lipsa de sustenabilitate a creșterii economice și de cifrele macroeconomice care
indică multiple puncte slabe, într-un context afectat de probleme nerezolvate, precum infrastructura precară,
educația deficitară și un sistem medical problematic, este mesajul transmis astăzi noului Guvern Dăncilă. Mesajul a
fost transmis de către reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR), în prima întâlnire cu noul Guvern.
Problemele prioritare semnalate au fost: ✓Lipsa forței de muncă, în special a celei calificate, atât din punct de vedere
numeric (ca urmare a evoluției demografice dublate de emigrare), cât și din punct de vedere calitativ (sistem
educațional neadaptat nevoilor actuale) și al atitudinii față de muncă; ✓ Lipsa predictibilității legislative, a
transparenței și a dialogului real dintre decidenții de la nivel local și central și mediul de afaceri, lucru care
generează, pe termen lung, politici economice neadaptate ritmului de dezvoltare a inițiativei private; ✓Birocrația
sufocantă care rezidă în bună parte din lipsa digitalizării serviciilor publice furnizate de autorităților statului (în
special de ANAF); ✓Imaginea generală proastă a României în exterior, în discordanță cu potențialul real al țării, ceea
ce duce la probleme mari în zona exporturilor, a investițiilor străine și a turismului; ✓Creșterea nesustenabilă (deși
necesară și dorită) a salariilor, în special în zona bugetară, care atrage automat creșterea salariilor în zona privată,
fără o cuplare însă la productivitate. CDR reunește reprezentanți ai investitorilor români și străini în România și este
condusă de un Consiliu Director format din președinții și vicepreședinții a șase asociații de business: Asociația
Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Camera de Comerț Americană în România (AmCham), Camera de Comerț
Franceză în România (CCIFER), Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK), Consiliul Investitorilor Străini
(FIC) și Romanian Business Leaders (RBL). Informaţiile publicate de Profit.ro pot fi preluate doar în limita a 500 de
caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996
privind dreptul de autor.

CDR a prezentat Guvernului propunerile de politici publice in domeniile esentiale
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Reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), initiativa a mediului de afaceri din Romania
(Presedintele Camerei de Comert Romano-Germane) au prezentat membrilor Guvernului prioritatile mediului de
afaceri, 'exprimandu-si totodata disponibilitatea de a sprijini Executivul cu expertiza necesara si cu solutii pentru
corectarea vulnerabilitatilor semnalate', se arata intr-un comunicat al CDR, remis astazi Redactiei.
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Investitorii romani si straini: 5 probleme majore pentru afacerile din Romania, aduse in
fata Guvernului
Sursa: http://www.feedler.ro/
Keywords: Dragos Anastasiu
15.03.2018 15:25:23vezi articolul
Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), formata din reprezentanti ai investitorilor romani si straini in Romania si
coordonata de omul de afaceri Dragos Anastasiu, cere guvernului Guvernului sa gaseasca solutii pentru cele mai
importante probleme ce distrug mediul de afaceri romanesc - lipsa fortei de munca si imaginea proasta a tarii, in cap
de lista.

Cinci probleme puse pe agenda Guvernului de catre oamenii de afaceri
Sursa: http://www.ziarulprofit.ro/
Keywords: Dragos Anastasiu
15.03.2018 15:50:33vezi articolul
Reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), initiativa a mediului de afaceri din Romania coordonata
de la inceputul acestui an de Dragos Anastasiu (Presedintele Camerei de Comert Romano-Germane) au prezentat
membrilor Guvernului prioritatile mediului de afaceri, exprimandu-si totodata disponibilitatea de a sprijini Executivul
cu expertiza necesara si cu solutii pentru corectarea vulnerabilitatilor semnalate, relateaza hotnews.ro. „In pofida
cresterii economice inregistrate anul trecut, suntem ingrijorati de lipsa de sustenabilitate a acesteia si de cifrele
macroeconomice care indica multiple puncte slabe. Acestea tin de teme care sunt deja de notorietate precum
infrastructura precara, educatia deficitara si un sistem medical problematic, dar si de teme care au devenit acute in
ultima perioada”, au declarat reprezentantii CDR. Problemele prioritare semnalate de Coalitia pentru Dezvoltarea
Romaniei, in cadrul primei intalniri cu noul Executiv, sunt: Lipsa fortei de munca , in special a celei calificate, atat din
punct de vedere numeric (ca urmare a evolutiei demografice dublate de emigrare), cat si din punct de vedere
calitativ (sistem educational neadaptat nevoilor actuale) si al atitudinii fata de munca; Lipsa predictibilitatii
legislative, a transparentei si a dialogului real dintre decidentii de la nivel local si central si mediul de afaceri, lucru
care genereaza, pe termen lung, politici economice neadaptate ritmului de dezvoltare a initiativei private; Birocratia
sufocanta care rezida in buna parte din lipsa digitalizarii serviciilor publice furnizate de autoritatilor statului (in
special de ANAF); Imaginea generala proasta a Romaniei in exterior , in discordanta cu potentialul real al tarii, ceea
ce duce la probleme mari in zona exporturilor, a investitiilor straine si a turismului; Cresterea nesustenabila (desi
necesara si dorita) a salariilor, in special in zona bugetara, care atrage automat cresterea salariilor in zona privata,
fara o cuplare insa la productivitate. In timpul discutiilor, reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei au
solicitat Guvernului Romaniei sa adopte masuri concrete de corectare a politicilor in toate aceste domenii esentiale,
pentru o dezvoltare economica solida. „Avem, in interiorul Coalitiei, resurse importante pe care dorim sa le punem la
dispozitia Executivului si Legislativului. Este vorba, in primul rand, de experti recunoscuti in diferite domenii de
activitate, care pot contribui cu expertiza lor la elaborarea unor politici publice coerente. Mai mult, suntem in
masura sa furnizam Executivului expertiza tehnica pentru a iesi din paradigma actuala a lipsei de coerenta si de
predictibilitate. Planul nostru de revigorare economica a Romaniei este un document cu propuneri punctuale, foarte
tehnice, deloc politice, pe care suntem gata sa le impartasim actualului Executiv. Ne dorim ca in 2018 sa lucram
impreuna cu Guvernul pentru a crea stabilitate”, au sustinut cei care asigura coordonarea CDR. Un alt domeniu in
care Coalitia si-a oferit sprijinul prin elaborarea unor solutii punctuale, in cel mai scurt timp posibil, este combaterea
evaziunii fiscale prin desfiintarea muncii la negru. De asemenea, Coalitia, impreuna cu mediul de afaceri, isi exprima
dorinta de a mentine dialogul cu Guvernul Romaniei pe marginea principalelor directii de politica economica si
fiscala, facand apel la transparenta decizionala si predictibilitate in elaborarea politicilor publice. Prin intermediul
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celor 13 grupuri de lucru, Coalitia va formula in mod constant solutii tehnice punctuale pentru mentinerea
competitivitatii in 2018, prin masuri care sa stimuleze mediul de afaceri si sa mobilizeze resursele umane valoroase
de care dispune Romania. Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei reuneste reprezentanti ai investitorilor romani si
straini in Romania si este condusa de un Consiliu Director format din presedintii si vicepresedintii a sase asociatii de
business: Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR), Camera de Comert Americana in Romania (AmCham),
Camera de Comert Franceza in Romania (CCIFER), Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK), Consiliul
Investitorilor Straini (FIC) si Romanian Business Leaders (RBL). Coordonarea Coalitiei este asigurata prin rotatie de
catre unul din membrii Consiliului Director, pentru o perioada de sase luni. In cadrul CDR functioneaza 13 grupuri de
lucru formate din specialisti cu expertiza in domeniile Agricultura, Antreprenoriat, Educatie, Energie, Fiscalitate,
Fonduri Europene, Infrastructura, IT&C, Mediu, Munca, Sanatate, Servicii Financiare si Turism. Grupurile de lucru
sunt formate din profesionisti si personalitati cheie din mediul de afaceri, care reprezinta atat capitalul autohton, cat
si cel strain. Grupurile de lucru sunt concepute sa ofere sprijin si asistenta de specialitate ministrilor de resort in
special pentru formularea de politici publice care contribuie la cresterea competitivitatii economiei romanesti.

Principalele surse de îngrijorare ale mediului de business din România: Lipsa forţei de
muncă, lipsa predictibilităţii, birocraţia sufocantă, imaginea proastă a României şi
creşterea nesustenabilă a salariilor
Sursa: http://www.ultimele-stiri.eu/
Keywords:
15.03.2018 16:28:00vezi articolul
astăzi, 16:28 Autor: Ştefan Stan Foto: Dragoş Anastasiu, Preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane,
coordonatorul CDR Lipsa forţei de muncă, în special calificată, lipsa predictibilităţii legislative, birocraţia sufocantă,
imaginea proastă a României în exterior şi creşterea... sursa: Ziarul Financiar

Investitorii romani si straini: probleme majore pentru afacerile din Romania, aduse in
fata Guvernului
Sursa: http://index-stiri.ro/
Keywords: Dragos Anastasiu
15.03.2018 18:15:55vezi articolul
Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), formata din reprezentanti ai investitorilor romani si straini in Romania si
coordonata de omul de afaceri Dragos Anastasiu, cere Guvernului sa gaseasca solutii pentru cele mai importante
probleme ce distrug mediul de afaceri romanesc - lipsa fortei de munca si imaginea proasta a tarii, in cap de lista.

CDR: Dorim sa lucram impreuna cu Guvernul pentru a crea stabilitate
Sursa: http://i-stiri.ro/
Keywords: Dragos Anastasiu
15.03.2018 19:49:19vezi articolul
CDR: Dorim sa lucram impreuna cu Guvernul pentru a crea stabilitate Reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea
Romaniei (CDR), initiativa a mediului de afaceri din Romania coordonata de la inceputul acestui an de Dragos
Anastasiu (Presedintele Camerei de Comert Romano-Germane) au prezentat membrilor Guvernului prioritatile
mediului de afaceri, exprimandu-si totodata disponibilitatea de a sprijini Executivul cu expertiza necesara si cu solutii
pentru corectarea vulnerabilitatilor semnalate. ”In pofida... Sursa
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5 probleme majore pentru mediul de afaceri din Romania Investitorii ...
Sursa: http://www.facebook.com/pages/HotNewsro/158929134194
Keywords:
15.03.2018 16:13:26vezi articolul
5 probleme majore pentru mediul de afaceri din Romania Investitorii români şi străini: 5 probleme majore pentru
afacerile din România - Idei si antreprenori - StartupCafe.ro Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR), formată din
reprezentanți ai investitorilor români și străini în România şi coordonată de omul de afaceri Dragoș Anastasiu, cere
guvernului Guvernului să găsească soluţii pentru cele mai importante probleme ce distrug mediul de afaceri rom....

Coalition for Development of Romania: The representatives of the more than 25 business
associations, bilateral chambers of commerce and confederations have presented to the
members of Government their public policy proposals in key domains
Sursa: http://www.nineoclock.ro/
Keywords: Dragos Anastasiu
16.03.2018 05:20:26vezi articolul
The representatives of the Coalition for the Development of Romania (CDR), a Romanian business environment
initiative coordinated since the start of this year by Dragos Anastasiu (President of the Romanian-German Chamber
of Commerce), have presented to the members of Government the business environment’s priorities, while at the
same time expressing their availability to support the Executive with the expertise and solutions needed to correct
the signalled vulnerabilities. “Despite the economic growth registered last year, we are concerned about its lack of
sustainability and about the macroeconomic figures that point to multiple weak points. They have to do with already
notorious topics such as the precarious infrastructure, the deficient education system and a problematic healthcare
system, but also with topics that have become acute lately,” CDR’s representatives have stated, according to a press
release. The top priority problems signalled by the Coalition during its first meeting with the new Government are:
The labour force shortage, especially the shortage of skilled labour force, from both a numerical (because of the
demographic evolution doubled by emigration) and a qualitative standpoint (an education system not adapted to
the current needs), and from the standpoint of the attitude toward labour; The lack of legislative predictability,
transparency, and real dialogue between the decision-makers at local and central level and the business
environment, something that in the long run generates economic policies not adapted to the private initiative’s
development rhythm; The suffocating red tape that mainly stems from the lack of digitalisation of the public services
offered by state authorities (mainly the Romanian Tax Authority – ANAF); Romania’s generally poor image abroad, in
dissonance with the country’s real potential, which leads to big problems when it comes to exports, foreign
investment and tourism; The unsustainable (albeit necessary and desired) raising of salaries, especially in the public
sector, which automatically leads to salary hikes in the private sector, however without being coupled with
productivity; During the talks, the Coalition’s representatives asked the Romanian Government to adopt concrete
measures to correct policies in all these essential domains, for a solid economic growth. “Within the Coalition, we
have important resources that we want to put at the disposal of the Executive and Legislative. We are mainly talking
about renowned experts from various fields of activity, who can contribute with their expertise to the drafting of
coherent public policies. Moreover, we can offer the Executive technical expertise to get out of the current paradigm
of lack of coherence and predictability. Our plan for Romania’s economic revitalisation is a document with pinpoint
proposals, very technical proposals, not at all political, that we are ready to share with the current Executive. In
2018, we want to work together with the Government to create stability,” those who ensure the CDR’s coordination
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have stated. Another domain in which the Coalition has offered its support by drafting pinpoint solutions, in the
shortest of times, is the fight against tax evasion by eliminating unregistered labour. Likewise, the Coalition, along
with the business environment, expresses its desire to maintain dialogue with the Romanian Government on the
main economic and fiscal policy directions, calling for decisional transparency and predictability in the drafting of
public policies. Through its 13 working groups, the Coalition will constantly formulate pinpoint technical solutions for
the maintaining of competitiveness in 2018, through measures that would stimulate the business environment and
would mobilise the valuable human resources that Romania has.

Coaliţia pentru Dezvoltarea României, îngrijorată de sustenabilitatea economiei
Sursa: http://www.bursa.ro/
Keywords:
16.03.2018 01:17:27vezi articolul
* Reprezentanţii CDR: "Suntem dispuşi să sprijinim Executivul cu expertiza necesară şi cu soluţii pentru corectarea
vulnerabilităţilor"
Reprezentanţii Coaliţiei pentru Dezvoltarea României (CDR) sunt îngrijoraţi de lipsa de
sustenabilitate a economiei ţării noastre, în ciuda creşterii înregistrată de aceasta, şi susţin că cifrele
macroeconomice indică multiple puncte slabe. Potrivit CDR, aceste puncte slabe ţin de infrastructura precară, de
sistemul de educaţie deficitară şi de un sistem de sănătate cu probleme. Coaliţia pentru Dezvoltarea României, a
prezentat membrilor Guvernului priorităţile mediului de afaceri, exprimându-şi disponibilitatea de a sprijini
Executivul cu expertiza necesară şi cu soluţii pentru corectarea vulnerabilităţilor semnalate, arată un comunicat
transmis de către organizaţie. Principalele probleme pe care CDR le-a semnalat Executivului sunt: lipsa forţei de
muncă, în special a celei calificate, atât din punct de vedere numeric (ca urmare a evoluţiei demografice dublate de
emigrare), cât şi din punct de vedere calitativ (sistem educaţional neadaptat nevoilor actuale) şi al atitudinii faţă de
muncă; lipsa predictibilităţii legislative, a transparenţei şi a dialogului real dintre decidenţii de la nivel local şi central
şi mediul de afaceri, lucru care generează, pe termen lung, politici economice neadaptate ritmului de dezvoltare a
iniţiativei private; birocraţia sufocantă care rezidă în bună parte din lipsa digitalizării serviciilor publice furnizate de
autorităţile statului (în special de ANAF); imaginea generală proastă a României în exterior, în discordanţă cu
potenţialul real al ţării, ceea ce duce la probleme mari în zona exporturilor, a investiţiilor străine şi a turismului;
creşterea nesustenabilă (deşi necesară şi dorită) a salariilor, în special în zona bugetară, care atrage automat
creşterea salariilor în zona privată, fără o cuplare, însă, la productivitate. Reprezentanţii CDR au afirmat: "Avem, în
interiorul Coaliţiei, resurse importante pe care dorim să le punem la dispoziţia Executivului şi Legislativului. Este
vorba, în primul rând, de experţi recunoscuţi în diferite domenii de activitate, care pot contribui cu expertiza lor la
elaborarea unor politici publice coerente. Mai mult, suntem în măsură să furnizăm Executivului expertiză tehnică
pentru a ieşi din paradigma actuală a lipsei de coerenţă şi de predictibilitate. Planul nostru de revigorare economică
a ţării este un document cu propuneri punctuale, foarte tehnice, deloc politice, pe care suntem gata să le împărtăşim
actualului Executiv. Ne dorim ca în 2018 să lucrăm împreună cu Guvernul pentru a crea stabilitate". Totodată, CDR
şi-a oferit sprijinul pentru elaborarea unor soluţii punctuale în scopul combaterii evaziunii fiscale, prin desfiinţarea
muncii la negru.
De asemenea, Coaliţia şi mediul de afaceri subliniază că îşi doresc să menţină dialogul cu
Executivul pe marginea principalelor direcţii de politică economică şi fiscală, făcând apel la transparenţă decizională
şi predictibilitate în elaborarea politicilor publice.
Reprezentanţii CDR au mai spus că vor formula, în mod
constant, soluţii tehnice punctuale pentru menţinerea competitivităţii în 2018, prin măsuri care să stimuleze mediul
de afaceri şi să mobilizeze resursele umane valoroase de care dispune România.
Coaliţia pentru Dezvoltarea
României este coordonată, de la începutul acestui an, de către Dragoş Anastasiu, preşedintele Camerei de Comerţ
Româno-Germane.
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