Protocolul a fost parafat de catre Mauro Maria Angelini, presedinte Confindustria
România, si George Constantin Paunescu, presedinteUGIR

Confindustria România si Uniunea Generala a Industriasilor din România (UGIR)
au încheiat un acord strategic de colaborare, protocolul fiind semnat de catre
Mauro Maria Angelini, presedinte Confindustria România, si George Constantin
Paunescu, presedinte UGIR.
Prin aceasta afiliere, UGIR si Confindustria îsi propun îndeplinirea unei serii de
obiective, printre care realizarea unui patronat puternic, care sa fie reprezentat atât
la nivel local, cât si la nivel national, pentru asigurarea unui dialog bi si tripartit
eficient, precum si apararea si promovarea intereselor agentilor economici la nivel
regional si national si, totodata, promovarea contactelor directe între membri, în
vederea realizarii de colaborari economice, inclusiv crearea unor centre de afaceri si
baze de date comune.
Totodata, acordul strategic îsi propune promovarea contractelor directe între
membri, în vederea realizarii de colaborari economice,

tre

de afaceri si baze de date comune, dar si dezvoltarea relatiilor economice
internationale. Nu în ultimul rând, aceasta afiliere s -a realizat în vederea sustinerii
reciproce a drepturilor si intereselor legitime ale membrilor, pentru promovarea
mutuala a actiunilor de interes comun, pentru dezvoltarea de activitati în
parteneriat, precum si pentru democratizarea relatiilor sociale si a actelor

decizionale la nivel local, prin participarea activa a reprezentantilor patronali în
structurile tripartite constituite sau care urmeaza sa se constituie la nivel judetean.
Constituita in iulie 2003, Confindustria România a devenit patronat recunoscut de
catre Guvernul român înca din octombrie 2004, ca atare participând la masa

tratativelor alaturi de Guvern si de sindicate pentru a dezbate problemele
importante ale companiilor (codul muncii, regimul fiscal, etc.), si aparând interesele
propriilor asociati, firme românesti cu capital partial sau în totalitate italian.

Confindustria se inspira din sistemul patronal italian, în care se regaseste, fiind
membra a Confindustriei Italia. Actualmente, Confindustria are aproape 700 de
asociati care ofera peste 130.000 de locuri de munca.
Uniunea Generala a Industriasilor din România este membra a Aliantei
Confederatiilor Patronale din România (ACPR) care, prin intermediul acesteia, face
parte din Business Europe (Asociatia europeana a federatiilor patronale) si

membra în Congresul International al Industriasilor si Întreprinzatorilor - ICIE, cu
sediul la Moscova. UGIR are 42 de federatii teritoriale si judetene membre, federatii
de ramura, alte uniuni si asociatii profesionale si patronale.

