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Nr. 17/09.08.2022 

 

Catre, 

MINISTERUL MUNCII si SOLIDARITATII SOCIALE 

in atentia Domnului Ministru MARIUS CONSTANTIN BUDAI  

 

Stimate Domnule Ministru Marius Constantin Budai, 

 

Patronatul Societatilor Serviciilor de Curatenie si Igienizare – PSSCI - infiintat 

in urma cu un an de un grup de entuziasti antreprenori din sectorul de activitate al 

curateniei si spalatoriilor auto, are ca principale obiective: 

- Reprezentarea, promovarea, apararea si sustinerea intereselor economice, tehnice, 

profesionale si juridice ale membrilor sai.  

- Asigurarea accesului la cele mai noi informatii legislative si de specialitate.  

- Oferirea de servicii de consultanta si asistenta de specialitate. 

- Colaborarea la elaborarea de standarde normative si nivele de clasificare. 

- Cresterea nivelului de competente si educatie profesionala prin organizarea cursuri 

profesionale acreditate.  

- Initierea de programe de dezvoltare a afacerilor.  

- Asigurarea accesului la surse de finantare avantajoase. 

- Sprijinirea si facilitarea de legaturi intre membrii organizatiei, precum și intre acestia 

si reprezentantii autoritatilor publice.  

- Promovarea si raspandirea celor mai noi produse si tehnologii care apar in domeniul 

nostru de activitate. 

Avand in vedere cele de mai sus, cat si faptul ca forta de munca ocupata in sectorul 

nostru de activitate reprezinta aproximativ 2% din totalul fortei de munca din 

Romania, am considerat oportuna o intalnire cu domnia voastra si multumimdu-va 

pentru acest fapt, va solicitam sprijin in urmatoarele directii principale: 

- Consultari cu cadrele de specialitate din Minister in vederea unor clarificari si 

imbunatartiri ale COR.  
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- Colaborarea cu cadre de specialiltate din Minister pentru crearea unor normative 

vizand cresterea nivelului profesional al lucratorilor din breasla prin obligativitatea 

participarii si absolvirii de catre acestia a unor cursuri de instruire profesionala cu 

sustinerea Patronatului, astfel incat in cel mai scurt timp sa ne bucuram cu totii de 

servicii de curatenie de calitate. 

- Gasirea unei modalitati de certificare a firmelor care activeaza pe piata de curatenie 

astfel incat acestea sa fie obligate sa angajeze si sa opereze numai cu personal calificat, 

conform celor de mai sus. 

- Alinierea la aquisul cominitar prin crearea si instituirea obligativitatii respectarii unor 

nomeclatoare si standarde asemenea celor existente la nivel European.  

- Imbunatatiri aduse sistemului de licitatii publice care sa tina cont de cele de mai sus. 

- Instaurarea si promovarea prin Lege a unei perioade anuale destinata cu precadere 

curateniei respectiv saptamana sau, mai potrivit, luna curateniei.  

- Ajutor in vederea realizarii unei stabilizari pe piata fortei de munca prin masuri care 

sa incurajeze lucratorii sa revina in tara si sa fie atrasi de locuri de munca stabile. 

- Incurajarea digitalizarii si tehnologizarii activitatilor aflate sub egida Patronatului. 

- Infiintarea unui grup de lucru comun care sa identifice toate caile si metodele de 

imbunatatire ale sectorului nostru de activitate. 

 Deasemenea, desi nu este de competenta directa a Ministerului Muncii si 

Solidaritatii Sociale, va solicitam sa constatati si sa analizati urmările negative ale 

reintroducerii în Codul fiscal, prin Ordonanța nr. 16/2022, a obligației de a calcula 

contribuțiile sociale la o bază de calcul egală cu salariul minim brut pe economie în 

cazul veniturilor din salarii care se situează sub nivelul salariului minim brut pe 

economie, obținute în baza contractelor cu timp parțial de muncă cu aplicabilitate din 

data de 1 august 2022.  

 Dorim sa va reamintim faptul că o măsură similara a mai fost în vigoare în anii 

2017-2019 și din cauza faptului ca s-a dovedit a fi o masura gresita, nesustenabila si 

fara vreun efect pozitiv, ba din contra; a fost eliminata din legislatie cu data 1 ianuarie 

2020 prin Legea nr. 263/2019.  
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 Efectele negative usor previzibile de catre orice intreprinzator din domeniul 

curateniei si nu numai, sunt urmatoarele: încetarea unui număr semnificativ de 

contracte de muncă part time și implicit creșterea ratei șomajului și în mod 

corespunzător, a cheltuielilor suportate de buget pentru plata indemnizațiilor de 

șomaj; încurajarea muncii „la negru”, a carei pondere va creste din nou in sectorul de 

activitate al curatenei, fapt ce va impacta negativ activitatea noastra, a celor ce lucram 

in legalitate si in mod evident va genera o reducere a veniturilor încasate la bugetul 

de stat. Astfel vor  crește in mod cu totul nejustificat costurile serviciilor noastre, într-

o perioada în care avem deja mari dificultati in a ne sustine afacerile macar pe linia de 

plutire si in care nici unul dintre clientii nostrii nu vor sa auda de majorari de tarife.   

Având în vedere cele de mai sus, Patronatul Societatilor Serviciilor de 

Curatenie si Igienizare - PSSCI apreciază că reintroducerea noilor măsuri în Codul 

fiscal este nefundamentată în raport cu realitățile din economia noastra și total 

dăunătoare acesteia, fiind in totalitate inadecvată scopului declarat al autorităților si 

anume acela de reducere a evaziunii fiscale si de creștere a veniturilor colectate la 

bugetul de stat. Apreciem ca, din contra, aceasta masura va duce atat la cresterea 

evaziunii fiscale, cat si la exodul fortei de munca din tara. 

Tinand cont de cele de mai sus, propunem: 

            Eliminarea supra taxării contractelor de muncă part time și aplicarea unei baze 

de calcul pentru contribuțiile de asigurări sociale și contribuțiile de asigurări sociale 

de sănătate în funcție de salariul realizat și nu în funcție de salariul minim brut pe 

economie, concomitent cu îmbunătățirea și eventual înăsprirea legislației 

sancționatorii privind munca la negru, in cazul in care organele de control apreciază 

necesar acest lucru pe baza expertizei și jurisprudenței în domeniu, cat si 

îmbunătățirea procedurilor de colaborare interinstituțională, în scopul creșterii 

eficacității acțiunilor de control.  

Cu mulțumiri anticipate si deosebită considerație, 

Presedinte PSSCI,      

Lucian Gheorghiu 
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