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Ioan LUCIAN  
Preşedinte 

Uniunea Naţională a Patronatului Român 

CUVÂNT ÎNAINTE 
 

Apartenenţa la o confederaţie patronală pentru orice companie privată sau 

organizaţie patronală trebuie să fie o necesitate, rezultată din puterea pe 

care confederaţia o are în înlăturarea factorilor perturbatori din mediul de 

afaceri românesc: birocraţia, lipsa transparenţei, instabilitatea legislaţiei, 

lipsa predictibilităţii fiscale etc.  

 

Forţa UNPR este şi va fi un cumul al forţelor membrilor săi. Împreună, cu 

siguranţă, putem constitui acea forţă care să facă din mediul de afaceri 

românesc unul primitor, propice pentru afaceri profitabile. 
 

Ioan Lucian  
 



2. SCURTA PREZENTARE A ISTORICULUI UNPR 

Uniunea Naţională a Patronatului Român (UNPR) este constituită 

ca organizaţie neguvernamentală, nonprofit, fără caracter politic, 

care cuprinde firme din sectorul privat cu capital integral 

românesc, mixt sau numai cu capital străin. A fost înfiinţată în 

anul 1991, fiind prima Confederaţie patronală înregistrată în 

România. 

UNPR este o uniune de federaţii patronale, cu patrimoniu propriu şi 

personalitate juridică. În afara filialelor judeţene, din UNPR mai fac parte şi 

asociaţiile profesionale din diverse domenii de activitate, reprezentând 

ramuri şi subramuri ale economiei naţionale. 

Scopul Uniunii este de a reprezenta, promova şi apăra interesele 

membrilor săi, în mod deosebit, al companiilor mici şi mijlocii. 

Trecând printr-un proces profund de restructurare, UNPR se prezintă azi ca 

cea mai activă şi dinamică confederaţie patronală din România, fiind 

prezentă în 21 de judeţe ale ţării.  

Cele 18 comisii asigură prezenţa reală, profesională a UNPR în mediul de 

business şi nu numai, fiind practic laboratoarele în care se nasc strategiile 

confederaţiei legate de întreaga viaţă economică, socială, culturală şi politică 

a României. 

Cei 25 de ani de existenţă a UNPR îndreptăţesc Uniunea să-şi asume rolul de 

lider al coagulării şi dinamizării mişcării patronale din România. De altfel, 

începând cu luna februarie a anului 2015 conducerea UNPR a demarat un 

turneu naţional care să cuprindă toate judeţele României, în urma căruia se va 

face o evaluare exactă a mişcării patronale din ţara noastră. 

Cei 12 vicepreşedinţi ai UNPR răspund de dezvoltarea regională a 

Confederaţiei, ţinând cont de regiunile de dezvoltare, conturate în România. 

 



2. SCURTA PREZENTARE A ISTORICULUI UNPR 

Programul de parteneriate pe care UNPR l-a realizat şi îl va realiza în 

continuare cu cele mai importante instituţii locale şi naţionale, impune 

Confederaţia ca un partener serios, viabil şi eficient pentru acestea. 

Fondurile europene sunt un capitol pe care UNPR îl tratează cu cea mai 

mare responsabilitate, fiind un exemplu prin proiectele pe care le-au realizat 

membrii săi, demn de urmat şi mobilizator în acelaşi timp. 

Bogata experienţă şi zestre de relaţii internaţionale acumulate pe parcursul 

celor 25 de ani de existenţă, se doreşte a fi valorificată în folosul membrilor 

săi, care doresc să-şi extindă portofoliul de afaceri în afara ţării. 

Exemplul cel mai elocvent este parteneriatul cu cea mai mare Confederaţie 

patronală din Ungaria, VOSZ, semnat în primăvara anului 2015, parteneriat 

ce a deschis largi perspective tranzacţiilor comerciale între mediile de 

afaceri din cele două ţări. 

Mişcarea patronală din România trebuie să ajungă la un alt nivel al evoluţiei 

sale, care să impună organizaţiile patronale ca parteneri serioşi, puternici, 

reali faţă de orice instituţie şi organizaţie din România. 

UNPR a lansat un proiect, reflectat în Platforma - Program din cadrul 

Conferinţei Naţionale organizată în data de 18.03.2016 la Predeal, care să 

repoziţioneze organizaţiile patronale în mediul de afaceri din România.  

Acest proiect este numit UNPR, în primul rând partener! 



3. OBIECTIVE UNPR 

UNPR îşi propune să reprezinte, să promoveze, să 

susţină şi să apere interesele economice, tehnice şi 

juridice ale membrilor UNPR  în relaţiile cu autorităţile 

publice,  şi locale prin realizarea unor parteneriate 

viabile.   

1. Unitatea tuturor organizaţiilor patronale din România pe 

proiecte strategice pentru mediul de afaceri; 

2. Realizarea unui climat concurenţial corect în mediul de 

afaceri din România; 

3. Facilitatea accesului la zona decizională a administraţiilor 

locale şi naţionale precum şi la monitorizarea organizării 

achiziţiilor publice;  

4. Colaborarea  cu organizaţii patronale similare din 

străinătate şi cu organismele de reprezentare patronală 

din Europa şi din întreaga lume; 

5. Susţinerea intereselor firmelor membre prin asigurarea 

de servicii, facilităţi, informaţii de afaceri, know-how, 

studii, acţiuni profesionale;  

6. Realizarea unei platforme de acţiune şi implicare pentru 

antreprenorii din România.  

OBIECTIVE SPECIFICE  



1. Ioan LUCIAN – Preşedinte  

LUCON INTERNAŢIONAL SRL, FPB BIHOR 

2. Ştefan MOLDOVEANU – Prim-vicepreşedinte 

TRANSILVANIA COMPANY SRL BRAŞOV 

3. Laura CIUHU – Vicepreşedinte  

LARA BUSINESS CONSULTING SRL BUCUREŞTI 

4. Mihaela Sorina RUS – Vicepreşedinte 

ASOCIAŢIA FEMEILOR DE AFACERI AFA N-V CLUJ 

5. Marin-Viorel DICA – Vicepreşedinte 

PASAJ SRL DOLJ 

6. Maria SABIN – Vicepreşedinte 

SAPICO BADOR SRL IAŞI 

7. Ştefan TUDOR – Vicepreşedinte 

DUNA STEEL COMPANY SRL TIMIŞ 

8. Constantin JURCA – Vicepreşedinte 

ASOCIAŢIA CLUSTER ZEPHER BIHOR 

9. Valeriu STOICESCU – Vicepreşedinte 

GENERAL MEEL ELECTRIC PRAHOVA 

10. Adriana ARGHIRESCU – Vicepreşedinte 

WORK CONSULTING SRL CONSTANŢA 

11. Dan MOLDOVEANU – Vicepreşedinte 

ORDINUL JURIŞTILOR DIN ROMÂNIA BRAŞOV 

12. Valentin SPIRU – Vicepreşedinte 

SPIRU ELECTRA TULCEA 

13. Corneliu PRICOPE– Vicepreşedinte 

CENTRUL DE AFACERI BACĂU 

 

4. ORGANIZARE UNPR 

CONDUCEREA UNUNII NAŢIONALE A PATRONATULUI ROMÂN 



4. ORGANIZARE UNPR 

1. Comisia Agricultură 

Cristian BOSOANCA – Preşedinte  

2. Comisia Comunicare şi Imagine 

Dorel PUCHIANU – Preşedinte ; Ana Maria MITITELU – Vicepreşedinte 

3. Comisia Construcţii 

Constantin PETCU – Preşedinte  

4. Comisia Economică 

Vasile ROTARESCU – Preşedinte  

5. Comisia Educaţie şi Cultură 

Sorina BRADEA – Preşedinte  

6. Comisia Fonduri Europene 

Laura CIUHU – Preşedinte  

7. Comisia Industrie, Cercetare şi Tehnologii 

Tiberiu MARKOS – Preşedinte  

8. Comisia IT 

Ovidiu VLADU – Preşedinte ; Cornel SĂBĂU – Vicepreşedinte 

9. Comisia Juridică 

Mihai HIU – Preşedinte  

10. Comisia Minorităţi 

Nagy GYORGY – Preşedinte  

11. Comisia Muncă şi Protecţie Socială 

Marian GRIDEANU – Preşedinte  

12. Comisia Politici interne şi externe 

Florin BALINT – Preşedinte ; LILIANA CONDRATOV – Vicepreşedinte 

13. Comisia Sport 

Ciprian RUSU – Preşedinte  

14. Comisia Tineret 

Răzvan KOGLER – Preşedinte  

15. Comisia Transporturi 

Vasile FONOAGE – Preşedinte ; Ioan RUS – Vicepreşedinte 

16. Comisia Turism 

Roberto di FIORE – Preşedinte  

17. Comisia pentru Administraţii locale şi Dezvoltare urbană 

Andi NODIT – Preşedinte  

18. Comisia Silvicultură şi exploatarea lemnului 

Radu BULARCA – Preşedinte  

COMISIILE UNUNII NAŢIONALE A PATRONATULUI ROMÂN 



5.  SERVICII ACORDATE MEMBRILOR 

1. Asistenţă pentru obţinerea de audienţe la orice autoritate 

locală şi/sau naţională.  

2. Consultanţă gratuită pentru accesul cu produse/servicii pe 

piaţa europeană sau internaţională. 

3. Consultanţă şi asistenţă tehnică la cerere pe parcursul 

oricărui tip de control efectuat de autorităţile locale şi 

ANAF. 

4. Promovare de iniţiative legislative iniţiate de membrii UNPR. 

5. Facilităţi la vânzarea şi cumpărarea de produse, servicii 

între membrii UNPR. 

6. Acces la lista cu reduceri de preţ şi facilităţi de plată 

ofertate de membrii UNPR către ceilalţi membri ai Uniunii. 

7. Pachet de servicii gratuite pentru consultanţă în accesarea 

de fonduri europene (analiza eligibilitate benefiaciar 

proiect, analiza eligibilitate proiect, identificare linie de 

finanţare). 

8. Pachet de servicii gratuite pentru consultanţă juridică.  

9. Pachet servicii pentru promovare locală, regională, 

naţională.  

10. Facilităţi financiare (reduceri de preţ) pentru participarea 

la evenimentele organizate de UNPR (Gala Top Branduri, 

Conferinţe, Work-shop-uri, Simpozioane).  

11. Pachet de servicii cu preţuri preferenţiale la activităţi 

turistice, de călătorie şi business.  

12. Facilitate unică la negocieri colective cu marii producători şi 

prestatori de servicii interne şi internaţionale.  



CONTACT 

UNIUNEA  

NAŢIONALĂ A 

PATRONATULUI  

ROMÂN 

Adresa:  

Splaiul Independeţei, nr. 2K, sector 3 

BUCUREŞTI, ROMÂNIA 

 

Email:       unpr@unpr.ro 

Telefon:     

 

 

Împreună Business!  

unpr.ro 

http://unpr.ro/

