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1. CONTEXTUL  GENERAL  

 
Contextul economico-social general a fost caracterizat sumar de: 
 
a. Volumul valoric al activitatii in sectorul de constructii in 2017 a continuat sa scadă mentinand 
in mod regretabil recesiunea tehnica confirmată de Eurostat la finalul anului trecut.  
 
b. Atragerea de fonduri structurale in sem 1, 2017 a fost nula.  
 
c. Reforma in achizitii publice nu a fost finalizata in ciuda implementării directivei CE in aprilie 
2016. Nu exista încă un model convenit de contract pentru achiziții publice. In luna iulie, 
2017 CE a respins argumentat proiectul de model de contract propus de Guvernul Romaniei, 
model neagreat cu organizațiile patronale si profesionale de profil din tara.  
 
d. Eșecul relansarii investiționale in 2017 si amputarea investițiilor la rectificarea 
bugetară vor amplifica efectele profund negative in planul mentinerii competitivitatii operatorilor 
din sector.  
 
e. Promovarea si menținerea in vigoare a OMT 600/2017 generează abuzuri grave si 
dezechilibre inacceptabile pentru societățile de constructii.  
 
f. Pericolul extrem de mare identificat ca viitoarele misiuni de audit ale Comisiei Europene sa se 
soldeze cu importante corectii financiare pentru proiectele din POIM licitate sub OMT 
600/2017, cu impact negativ asupra corectei gestionari a fondurilor europene aferente POIM 
2014-2020, avand in vedere ca aceste proiecte vor avea la baza un contract profund 
dezechilibrat, neaprobat de catre Comisia Europeana si adoptat cu incalcarea unor prevederi 
legale.  
 
g. Probleme ale antreprenorilor in ceea ce priveste receptia lucrarilor executate si 
recuperarea garantiilor. 
 



h. Ponderea in PIB a sectorului de constructii a scazut sub 5% in conditiile in care 
potentialul sectorului este de cca 10%. 
 
i. Amplificarea crizei calitativ cantitative de personal in sector. 
 
In intervalul de referinta sectorul de constructii a fost confruntat cu efectele negative ale: 
 
 

• Abuzurilor curente ale entitatilor achizitoare si ale entitatilor de control, 

• Declinului sever al investitiilor publice in cursul perioadei  2016-2017 cu efecte 
directe in penuria de contracte noi, alterand capabilitatile tehnice si umane ale 
multor societati, 

• Inexistentei unui minister care sa aiba atributii directe si coerente legate de  
reglementarile  necesare sectorului de constructii, 

• Faptului ca sectorul de constructii a fost si a ramas, in mare masura, ostatic al 
mediului politic, 

• Agresivitatii reprezentantilor politici in materie de control al fluxurilor financiare 
pentru proiectele de constructii. 

• Intarzierii reimplementarii conditiilor contractuale  inspirate de FIDIC in legislatia 
interna, 

• Intarzierilor semnificative in ceea ce priveste plata creantelor ( multe facturi  sunt 
in sertar din cauza TVA ), 

• Problemelor curente cu care se confrunta proiectele finantate din programele 
sectoriale comunitare. 

• Problemelor generate de profesionalismul incipient al unor consultanti pe 
proiectele de constructii. 

• Insolventei unor beneficiari traditionali ai societatilor de constructii, 
 
   Evolutia in dinamica a principalilor indicatori care reflecta situatia sectorului de 
constructii din ultimii ani este urmatoarea: 
 
 

Indicator / An 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Realizat 
la 08.2017 

Prognoza 
2017 

Producție 
realizată  
( mld. Euro) 

15,3 11,7 9,7 9,331 9,330 9,360 8,985 10,02 9,64 5,178 8,96 

Număr mediu  
(mii angajați) 

414,6 366,6 317,1 313,3 342,6 347,7 348,0 361,6 377,5 389,2 384,6 

Productivitate 
medie lunară 
(euro/luna/an
gajat) 

3079 2657 2703 2484 2268 2243 2146 2771 2554 1330 2331 

Salariu mediu 
lunar (lei) 

1506 1532 1529 1704 1721 1775 1771 1893 2158 2.430 2403 

 

Cresterea conjuncturala (finalul finantarilor comunitare 2007-2014, n+2) din anul 2015 se 

dovedeste a nu fi sustenabila in 2016 si 2017. 

Observam ca riscam ca anul 2017 sa inregistreze un minim istoric, comparabil cu acela 

din 2014. 



Evolutia regresiva a productivitatii este o mare amenintare pentru sector limitand sever 

potentialul evolutiilor salariale. 

 

2. DIRECTIILE DE ACTIUNE STRATEGICA ALE ARACO. 

 

Activitatea asociatiei in intervalul analizat a fost calata pe Directiile de actiune strategica 

aprobate in Conferinta Nationala din noiembrie, 2015. 

 

 

 

 

3.  ACTIVITATEA ARACO IN SPRIJINUL MEMBRILOR IN PLANUL RELATIILOR CU 

AUTORITATILE DE STAT 
 

ARACO s-a implicat direct în modificarea şi completarea cadrului naţional de 

reglementare a legislaţiei din domeniile de incidenta, prin interventii la nivel parlamentar, 

guvernamental, ministerial, presedential, ANAP, CE, PE pentru principalele proiecte legislative 

din intervalul analizat: 

 

Domeniul de incidenta al proiectului legislativ Observatii 

Finalizarea Strategiei naționale privind achizițiile publice cu 

accent pe obligativitatea implementării Condițiilor 

Contractuale FIDIC, aditional pachetului de legi privind 

achizițiile publice. 

Document aprobat prin             

HG 901/2015 

Finalizarea transpunerii în legislația națională a prevederilor 

Directivelor 2014/23,24,25/UE referitoare la achizițiile publice 

clasice, sectoriale, concesiuni de lucrări, remedii, precum și 

a Normelor de aplicare a acestora. 

Proces finalizat prin promulgarea 

Legilor nr.98/99/100/2016 și a 

Normelor metodologice aprobate 

prin HG 395/2016 prin  

colaborare cu  ARIC și MFE și  

intervenții pe parcurs  la 

Parlamentul României și ANAP. 

Preluarea selectiv/adaptiva în legislația internă a Condițiilor 

Contractuale FIDIC. 

Negociere pentru forma finală a 

Condițiilor Speciale de 

Contractare FIDIC finalizată în 

prima parte a anului 2016, ca 

urmare a negocierii cu MFE și 

ARIC. 

Discutii in curs in luna noiembrie 

la MFE. 

Intervenție concertata cu ARIC pe tema modificărilor 

propuse de MFE ce vizau amendarea HG 1405/2010 prin 

introducerea unor praguri valorice în scopul etapizării 

introducerii obligatorii a Condițiilor Contractuale FIDIC. 

Intervenții la nivelul Primului-
ministru al Guvernului României, 
MFE și ANAP. 

Discutii in curs in luna noiembrie 

la MFE. 



Propuneri de participare a organizațiilor 

profesionale/patronale la elaborarea procedurilor de aplicare 

a prevederilor Art.9 lit.n) din Legea 10/1995 – legea calității în 

construcții actualizata cu referire la certificarea calificării 

tehnico-profesionale a operatorilor din construcții. 

ARACO a solicitat si a primit din 

partea MDRAP solicitarea de 

participare, prin specialiști, la 

constituirea grupului de lucru. 

Propuneri de modificare a Codului Fiscal în scopul stabilirii 
nivelului bazei de impozitare față de care să fie achitate 
obligațiile sociale în cazul firmelor care detașează personal 
în spațiul UE. 

Propunere în analiză în Comisia 

de Buget a Camerei Deputaților, 

MFP. 

Legea privind anularea unor obligatii fiscale 209/2015. ARACO a sesizat              Primul-

ministru, Parlamentul și ANAP 

privind modul discriminatoriu în 

care au fost aplicate prevederile 

legii în teritoriu. 

Interventii  la MFP/ANAF pe tema clarificarilor necesare 
asupra continutului OUG 28/2015 referitoare la modificarile 
Legii nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul 
prestarii de servicii transnationale. 

În continuarea demersului 

început în anul 2015. 

Propuneri de amendare a HG 28/2008 privind documentațiile 
tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții 
finanțate din fonduri publice. 

Prin HG 907/2016, actualizata 

pana in 27.02.2017 a fost 

modificat HG 28/2008. 

Intervenții în scopul blocării, pe linie legislativă, a inițiativei 
cetățenești care urmărea modificarea Legii 62/2011 – legea 
dialogului social. 

În derulare. 

Intervenții în scopul blocării, pe linie legislativă, a inițiativei 
cetățenești care urmărea modificarea Legii 53/2003 – Codul 
Muncii. 

În derulare. 

Intervenții la MMAP referitoare la elaborarea ghidurilor de 
finanțare a Programelor Casa Verde și Casa Verde Plus. 

Actiune finalizata. 

Intervenții in sensul respingerii la intenția PMB de constituire 
a unei societăți comerciale având ca obiect activitatea de 
construcții, societate în subordinea primăriei. 

În derulare. 

Propuneri la Proiectul de Ordin de ministru elaborat de 
MDRAP privind modificarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii 50/1991- legea autorizării lucrărilor de 
construcții. 

În derulare. 

Propuneri privind structura Registrului National al 
Calificarilor si a cadrului legislativ de aprobare a acestuia 

Propuneri si avizare transmise 

prin intermediul Comitetului 

Sectorial din Constructii in cadrul 

Consiliului National al ANC 

In curs de aprobare la MECS si 

MMPSFPV 



Observatii si propuneri asupra legii privind aprobarea OUG 
81/2016  privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 (prin care s-a reglementat învăţământul 
dual) 

Observatiile si propunerile au fost 

transmise direct prin interventii la 

MECS – CNDIPT la nivelul 

CLDPS-urilor județeene, atat de 

catre reprezentantii ARACO cât 

si de catre reprezentantii 

Comitetului Sectorial din 

Constructii în cadrul CLDPS 

În momentul de față, legea se 

află în analiză și dezbatere la 

nivelul Comisiei de învățămînt din 

Senatul României. 

OUG 55/2016 privind reorganizarea CNADNR Am primit solicitarea atacarii 

acestui act normativ in 

contencios pe tema lucrarilor in 

regie proprie si monitorizam 

activitatea CNAIR. 

Proiect de HG de modificare si completare a HG 1405/2010 

referitor la adoptarea modelelor de contracte de executie, 

respectiv proiectare si executie lucrari. 

Proiectul de HG a fost initiat de 

MDRAPFE si cu aportul ANAP. 

ARACO nu a fost de acord cu 

promovarea modelelelor de 

contract propuse. Modelele de 

contract nu au primit avizul CE 

fiind considerate puternic 

dezechilibrate. 

Proiect de HG privind modificarea HG 273/1994 privind 

aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de 

constructii si a instalatiilor aferente acestora. 

Modificarea propusa s-a 

concretizat prin aparitia             

HG nr.343/2017. 

Proiect de Regulament de verificare si expertizare tehnica de 

calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor 

(modificare HG 925/1995). 

Actiune nefinalizata la data 

actuala de catre initiatorul 

MDRAFE. 

Interventie la Parlamentul Romaniei – Camera Deputatilor  

privind neadoptarea OUG 55/2016 referitoare la 

reorganizarea CNADNR. 

Nu s-a primit nici un raspuns 
dupa interventia efectuata. 

Interventie la ANAP cuprinzand solicitarea convenirii unei 

modalitati concrete de ajustarea pretului la contractele cu 

finantare publica.  

In cadrul intalnirii ce a avut loc in 

data de 07.03.2017 la sediul 

ANAP au fost discutate posibilitati 

de promovare a: 

- mecanism de ajustare a 

preturilor la contractele in 

derulare 

- program de consultari privind 

convenirea unor modele de 

contract FIDIC in baza OUG 

80/2016 



- redefinirea cerintelor minime 

privind criteriul “experienta 

similara” in cazul proiectantilor si 

respective societati de constructii 

- armonizarea intre CPF,           

OP ANAF 3654/2015 si 

L.85/2014 

Interventie la Premierul Romaniei. Exprimare punct de 
vedere ARACO privind adoptarea OUG 55/2016 in 
Parlamentul Romaniei. 

S.G.G. a trimis spre solutionare 

documentul la MT care a formulat 

o pozitie de sprijin a              

OUG 55/2016, pozitie 

comunicata ARACO. 

Notificarea Consiliului Concurentei pe tema concurentei 
neloiale generate de aparitia OUG 55/2016. 

Primit raspuns de la Consiliul 

Concurentei care considera 

adoptarea OUG 55/2016 

pertinenta cu conditia respectarii 

legislatiei achizitiilor publice. 

Interventie adresata Primarului General al Capitalei pe tema 
infiintarii societatilor comerciale cu profil de constructii in 
subordinea PMB 

ARACO a primit raspuns din 

partea Oficiului Juridic – PMB 

prin care acesta sustine 

hotararea adoptata de Consiliul 

PMB privind infiintarea SC cu 

profil de constructii. 

Interventie  la Consiliul Concurentei pe tema infiintarii 
societatilor de constructii de catre PMB. 

Primit raspuns de la Consiliul 

Concurentei. Se considera 

actiunea pertinenta din p.d.v. 

concurenta in anumite conditii. 

Adresa catre Premierul Romaniei continand propunerile 
ARACO pentru iesirea sectorului de constructii din recesiune 

S-a primit raspuns prin MFP 

punctual pe propunerile formulate 

de ARACO. 

Interventie comuna ARACO – ARIC privind Proiectul OMT 
referitor la modificarea OMT 146/2011 privind aprobarea 
conditiilor contractuale speciale ale contractelor pentru 
executie lucrari din infrastructura de transport. 

S-a primit raspuns din partea MT 

in sensul ca acest proiect a 

devenit necesar dupa aparitia 

noului pachet de legi privind 

achizitiile publice. 

Interventie la MFP referitoare la necesitatea armonizarii 
prevederilor continute de Codul de Procedura Fiscala, 
OPANAF nr.3654/2015 si Legea Insolventei nr.85/2014. 

Raspunsul de la MFP face 

trimitere la necesitatea modificarii 

L.98/2016 privind achizitiile 

publice. 

Proiect de OG referitor la modificarea si completarea unor 
acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice. 

S-a participat la sesiunea de 

dezbatere publica din 

18.07.2017. S-a urmarit corelarea 

prevederilor L.98/99/100 – 

achizitii publice. 

Interventie comuna ARACO – ARIC pe tema Proiect de HG Ca urmare a interventiei ARACO 



pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si 
specifice pentru anumite categori de contracte de achizitie 
publica. 

– ARIC a fost decalat termenul 

limita de consultare publica. La 

consultarea publica ce a urmat 

ARACO a formulat propuneri si 

observatii. Proiectul de HG nu a 

fost promovat pana in prezent. 

Proiect de OUG privind sistemul defalcat de plata a TVA. S-a intreprins interventie la 

MMACA. Argumentele ARACO 

nu au fost luate in considerare. 

Solicitare de revocare a OMT 600/2017 adresata conducerii 
MT. 

Prin adresa 38556/07.11.2017, 

MT comunica ARACO ca 

solicitarea este neintemeiata. Se 

continua demersurile prin posibile 

actiuni in instant. 

Interventie comuna ARACO – ARIC pe tema aprobarii 
modelelor de contract aplicabile in infrastructura de 
transport promovate prin OMT 600/2017, adresata CE – DG 
COMPETITION respectiv DG REGIO. 

In derulare. 

Interventie comuna ARACO – ARIC adresata Premierului  
Romaniei pe tema prelungirii termenelor de depunere a 
ofertelor in baza OMT 600/2017. 

Nu s-a tinut cont de solicitarile 

ARACO. 

Interventie couna ARACO – ARIC adresata ANAP referitor la 
definirea unor factori de evaluare in cadrul criteriilor de 
atribuire „cel mai bun raport calitate/pret/cost” 

Prin raspunsul primit in data de 

07.11.2017, ANAP confirma 

justetea p.d.v. exprimate. 

Proiect modificare HG 1260/2011 privind definirea 
sectoarelor de activitate. 

Au fost preluate integral 

propunerile ARACO prin proiectul 

modificat de HG. 

Proiect de modificare a Legii 62/2011 – legea dialogului 
social 

Au fost trimise propunerile 

ARACO la UGIR, in cadrul 

consultarilor tripartite aflate in 

curs de derulare. 

Interventii la deputatii romani din cadrul Parlamentului 
European referitor la pozitia Romaniei adoptata privind 
modificarea Directivei Europene referitoare la detasarea 
lucratorilor transfrontalieri. 

Primit raspuns de la dna.Deputat 

Renate Weber care se declara de 

acord cu continutul interventiei. 

S-a promovat o scrisoare pe 

aceiasi tema catre Presedintia 

Romaniei si premier. 

Interventii adresate Presedintiei si Premierului Romaniei cu 
solicitarea de  reanalizare a  poziției Romaniei  în legătură cu 
modificarea Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor 
transfrontalieri in spatiul UE. 

Se asteapta raspunsul celor doua 

institutii la interventiile efectuate. 

Proiectele de modele de contract de achizitie publica 
(executie; proiectare si executie) elaborate la nivelul 
MDRAPFE cu asistenta BEI. 

Observatiile ARACO au fost 

transmise catre MDRAPFE in 

termenul limita 07.11.2017. 



Interventii in cadrul proiectelor de modele de contract de 
achizitie publica promovate de ANAP si supuse dezbaterii 
publice in data de 31.08.2016 

Participare la dezbateri a ARACO 

in perioada 14 -17.11.2017. 

Consultare cu initiatorii Modelului de contract asistati de BEI 
la sediul bancii. 

Participare la discutie in 

14.11.2017. 

 

In luna octombrie, 2017 ARACO a semnat alaturi de Strabag, Hidroconstructia ,PORR, 

Max Boegl, Geiger, Recon, Vega 93, Conest si ARIC un Memorandum adresat MT cu 

solicitarea de revocare a OMT 600/2017 dupa 3 runde de discutii la sediul asociatiei. 

In urma raspunsului primit de la MT, pana la finalul lunii noiembrie, 2017 urmeaza a fi 

declansata actiunea in instanta pentru suspendarea OMT 600/2017. 

 

Pentru a nu periclita  si mai mult situatia financiara generala  a societatilor de constructii, 

ARACO a solicitat guvernului in noiembrie,2017  ca prin revizuirea actelor normative aplicabile 

OUG.79/2017, HG.907/2016 (la care sa se adauge elaborarea de catre ANAP a unui act 

normativ/instructiune) sa fie posibila pastrarea preturilor unitare pe categorii de lucrari 

detaliate in contract in cazul contractelor aflate deja in derulare, prin aceasta  creandu-se 

posibilitatea mentinerii retributiei tarifare nete a angajatilor la nivelul anterior emiterii Ordonantei 

nr.79/2017. 

Aprobarea în lipsa oricărui dialog social a OUG nr. 82/2017 prin care se introduc 

excepţii de la Legea nr. 62/2011, stabilindu-se noi obligaţii pentru IMM-uri, în privinţa 

negocierilor colective, încalcându-se acordul de voinţă al părţilor acolo unde există contracte 

colective de muncă, prin obligarea părţilor să renegocieze, coroborat cu faptul că OUG nu 

este semnată de ministrul pentru dialog social, cu competenţe în implementarea Legii nr. 

62/2011, arată disperarea guvernului de a găsi soluţii nerealiste la problemele generate de 

transferul contribuţiilor de la angajator la angajat. Un motiv în plus pentru neadoptarea acestei 

măsuri este dat de faptul că, în această perioadă îşi desfăşoară activitatea grupul de lucru 

pentru modificarea Legii nr. 62/2011, format din reprezentanţii guvernului, patronatelor şi 

sindicatelor, iar reprezentanţii guvernului nu au adus la cunoştiinţa partenerilor sociali intenţia 

de a introduce derogări de la legea dialogului social. Prin noua Ordonanţă se încalcă dispoziţiile 

Legii nr. 346/2004 a IMM-urilor, care prevede în mod expres obligativitatea efectuării Testului 

IMM, pentru aflarea impactului asupra IMM al noilor prevederi. 

 

4. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL TEHNIC SI PROFESIONAL 

 

La nivelul filialelor asociatiei au avut loc sedinte la Bucuresti, Iasi, Cluj, Constanta si 

Craiova. Pentru Timisoara si Sibiu este nevoie de un efort suplimentar din perspectiva 

reactivarii activitatilor. 

Putem preciza ca eveniment aparte intalnirea dintre generatiile de constructori din 

Ardeal organizata de Filiala Cluj in mai, 2016. 

 



In perioada noiembrie, 2016–noiembrie, 2017 au fost organizate sesiuni de  
certificare/recertificare a capabilitatii profesionale a societatilor comerciale din sectorul de 
constructii in baza Regulamentului intern si a procedurilor specifice.  
Au obtinut acest atestat  urmatoarele societati:  

 

Anul 2016: S.C. BOG’ART S.R.L. Bucuresti, S.C. RECON S.A. Craiova,                                    

S.C. AGRICONSTRUCT S.R.L. Bacau, S.C. HIDROTERM S.A. Roman, S.C. ELCO S.A. 

Botosani, S.C. ACI CLUJ S.A. Cluj-Napoca, S.C. DAS S.R.L. Iasi, S.C. IAMSAT MUNTENIA 

S.A. Bucuresti, S.C. IASICON S.A. Iasi, S..C TRACON S.R.L. Braila, S.C. IRIDEX GROUP 

CONSTRUCTII S.R.L. Voluntari, S.C. TIAB S.A. Bucuresti,                  S.C. CONSTRUCTII 

HIDROTEHNICE S. A . Iasi, S.C. ERPIA S.A. Craiova, S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L. 

Bucuresti si  S.C. CELTIA PREST S.R..L Reghin. 

 

Anul 2017: S.C. STIZO INDUSTRIAL SERVICES S.R.L. Ploiesti , S.C. MAX STREICHER 

ROMÂNIA S.R.L.Ploiesti ,S.C. GRUP PRIMACONS S.R.L. Slatina,  S.C. METROUL S.A. 

Bucuresti, S.C. DEDAL BAHAMAT S.R.L. Galati,  S.C. CONVAS CONSTRUCT S.R.L. 
Constanta ,  S.C. APAVITAL S.A Iasi . 

 

 

 

 

 

5. ACŢIUNI ÎN DOMENIUL PARTENERIATULUI SOCIAL, DIALOGULUI SOCIAL ŞI 

FORMARII PROFESIONALE. 

 
 5.1 Concertarea miscarii patronale la nivel national 

 

ARACO a activat in intervalul analizat in cadrul UGIR, confederatie patronala 

reprezentativa la nivel national. 

ARACO si-a mentinut in intervalul de raportare nominalizarile ca partener social in 

CESE, în comisiile de dialog social la nivel de ministere şi prefecturi, tinindu-se cont de 

activitatea desfasurata si de aportul adus de-a lungul timpului in cadrul acestor structuri, in baza 

reprezentativitatii sectoriale dobandite in 2014 si in ciuda declinului sever al acestui tip de 

consultari. 

ARACO a semnat in noiembrie, 2016 Acordul cadru de parteneriat national pentru 

dezvoltarea teritoriului. 

ARACO a participat in ianuarie, 2017 la sedinta Consiliului Consultativ pentru 

Antreprenoriat la MMACA.  

ARACO a promovat, de asemenea, in randul membrilor sai portalul PICAS pentru 

servicii de recrutare a fortei de munca. 

Asociatia a participat la consultari cu CNDIPT pe tema promovarii invatamantului dual in 

Romania si a informat operativ membrii sai despre dezvoltarile recente in acest sens (Ordinul 

ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5360/16.10.2017 privind aprobarea calendarului etapelor și 

acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul 

profesional pentru anul școlar 2018-2019). 

 



5.2 Protecţia socială a salariaţilor agenţilor economici din construcţii  

 

În calitate de membru fondator al Casei Sociale a Constructorilor (CSC), ARACO a 

gestionat activ, prin reprezentanţii săi în Consiliul de Administraţie, alături de partenerii sindicali 

si prin membrii sai  activitatea  şi serviciile de protectie sociala acordata salariatilor eligibili.  

 

Evolutia principalilor indicatori economico-sociali sunt redati in tabelul de mai jos: 

 

 

 
Nr. 
crt. 

 
INDICATOR 
SPECIFIC 

 
U.M. 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

1 Membri CSC numar 624 609 631 648 638 

2 Membri cu fonduri 
depuse la CSC 

 
numar 

 
389 

 
359 

 
374 

 
392 

379 

3 Societati cu intrari 
de fonduri in anul 
curent 

numar 196 190 167 168 
 

159 

4 Salariati care au 
beneficiat de 
protectie sociala 

 
numar 

 
31.301 

 
39.010 

 
29.940 

 
21.178 

 
21.519 

5 Fonduri de protectie 
sociala consumate 

 
milioane 

lei 
30,54 42,58 38,23 26,02 

 
26,08 

6 Active CSC la 
31.12. 

 
milioane 

lei 
188,80 199,01 208,55 217,32 

 
247,85 

7 Disponibil reportat 
pentru protectie 
sociala la 31.12. 

milioane 
lei 

182,73 192,03 197,23 210,71 
 

239,57 

8 Excedent 
din administrare 

milioane 
lei 

 
0,81 

 
0,59 

 
0.24 

 
-0,32 

 
0,47 

 

Incepand cu luna mai, 2016 administratorii desemnati de ARACO au fost obstructionati 

in exercitarea mandatelor si, pe cale de consecinta, cu acordul CD a fost declansata in instanta 

o actiune in vederea anularii constituirii unui CA la nivel de CSC intre FGS Familia si FPSC cu 

incalcarea Legii 215/1997 si a Statutului CSC. 

Ordonanta presedentiala favorabila noua din iunie, 2016 a fost declarata inadmisibila in 

apel in luna august, 2016.  

 

Pentru actiunea de fond, in ciuda tergiversarii dinamicii procesuale, ARACO a 

obtinut o sentinta favorabila in 06.10.2017. Asteptam comunicarea sentintei si a motivatiei 

aferente. 

(Solutia pe scurt: Admite cererea. Anulează Hotărârea Consiliului de Administratie al Casei Sociale a 

Constructorilor nr. 174/23.05.2016 si toate hotărârile Consiliului de Administratie al Casei Sociale a 

Constructorilor adoptate începând cu data de 23.05.2016. Respinge cererea de interventie accesorie 

formulată de către FUNDATIA CASA DE MESERII A CONSTRUCTORILOR, ca neîntemeiată. Cu apel în 



termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Sectorului 1 

Bucuresti, sub sanctiunea nulitătii. Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 06.10.2017.  

Document: Hotarâre  7375/2017  06.10.2017) 

 

Cu prilejul unei intalniri intre reprezentantii ARACO si FPSC de la jumatatea anului 2016, 

generata de negocierea unui acord comun de reprezentare in CA al CSC, negociere nefinalizata, 

FPSC a propus o varianta accelerata si conditionata de fuziune.  

 

In baza celor convenite la sedinta Consiliului central din noiembrie, 2016 ARACO a 

participat la 2 intalniri cu FPSC in cursul anului 2017. 

Prima a avut loc in februarie cand ni s-a propus sa renuntam la denumirea asociatiei si sa 

intram intr-un format care sa contina numai antreprenorii generali. 

A doua a avut loc in octombrie cand am convenit constituirea unui grup de lucru pe acest 

subiect. Ulterior am primit propunerea ca ARACO sa adere la FPSC. 

           In contextul dinamicii actiunilor declansate in instanta, nu sunt de mentionat progrese 

aditionale. 

  

5.3 Formarea profesională a constructorilor 

 

In intervalul analizat, atat Casa de Meserii a Constructorilor cat si Comitetul sectorial de 

formare profesionala au functionat discontinuu din cauza problemelor generate de divergentele 

cu partenerul social sindical.. 

 

5.4 Relatiile cu asociatiile profesionale/patronale relevante din Romania 

 

ARACO a consolidat si dezvoltat in ultimii doi ani relatiile sale cu asociatiile profesionale 

din Romania care au activitati complementare celor din statutul ARACO, putand exemplifica cu 

multumiri in acest sens urmatoarele organizatii: ARIC, AIIR, ADUC, APPW, APMCR, ARSSM, 

APDP, Camera Romano- Franceza, AICPS, ASEMER, BPIE, ASTR. 

In plan patronal, pe langa relatiile directe din cadrul UGIR, au continuat relatiile de 

colaborare directa cu CNIPMMR, Concordia, FPSC, CIROM, PATROMAT, FEPA, Patronatul 

Drumarilor, Camera Romano-Germana, Confindustria si TIAD. 

In 2015 ARACO a semnat  un Protocol de colaborare intre entitatile profesionale si 

patronale din constructii (OAR, CIROM, Patromat, AIIR, ARIC, FPSC, AICPS si ANEVAR) 

avand ca principal obiectiv concertarea actiunilor pentru o legislatie corectata si imbunatatita in 

constructii.  

ARACO a dezvoltat in 2017 relatii si cu Task Force Construction din cadrul Coalitiei 

pentru Dezvoltarea Romaniei. 

 

6. ACTIVITATEA DE COLABORARE INTERNAŢIONALĂ  

 

Activitatea curentă in domeniul international este desfasurata in stransa legatura cu  

FIEC, EIC  si, in plan secundar, cu CHINCA. 
 



• ARACO participa in mod curent la sedintele Consiliului Presedintilor si Congreselor FIEC 

si are periodic intalniri de lucru cu FIEC. Temele principale existente acum pe agenda 

FIEC sunt: 

- Planul Strategic de Investitii Europene , EFSI, 

- Building Information Modelling-BIM, 

- Pasi catre o mai buna standardizare, 

- Dezvoltarea Euro dupa Brexit, 

- Reformarea FIEC. 

• Comunicatele de presa, buletinele informative si materialele obtinute de la FIEC au fost 

operativ transferate  electronic membrilor. 

• ARACO a participat la sedinta FIEC de la Sofia din februarie,2017 pe tema problemelor 

pietei de constructii din Europa centrala si de est. 

• ARACO a participat la Congresul FIEC de la Stockholm din iunie, 2017. 

• ARACO a participat ca invitat la AG a EIC din luna mai de la Copenhaga. 

• ARACO este invitat la Congresul FIEC din decembrie, 2017 de la Paris. 

• ARACO a fost invitat in noiembrie, 2017 sa participe intr-un proiect al FIEC si EFBWW 

pe tema dezvoltarii relatiilor industriale intre partenerii sociali din tarile Europei Centrale 

si de Est. 

• ARACO a primit  in octombrie, 2017 de la Die  Deutsche Bau Industrie o propunere 

de protocolare a unui parteneriat care sa genereze subcontractori din Romania 

pentru piata lucrarilor de constructii din Germania. 

• ARACO nu a participat la editiile IIICF organizate de CHINCA in ultimii 2 ani. 

• Asociatia a diseminat operativ avizele CESE de interes    pentru mediul industrial           ( 

Industry 4.0, revolutia digitala, detasarea muncitorilor, Studiul privind performantele 

economice in EU,   Strategia UE pentru incalzire si racire, Reforma protectiei datelor  

etc ) si sectorul de constructii, in particular. 

• ARACO a participat la diversele activitati organizate de Reprezentanta CE la Bucuresti. 

• ARACO a participat ca invitat la evenimentul organizat de Ambasada Austriei-Sectia 

comerciala in luna mai, 2017 cu titlul “Industria constructiilor si a furnizorilor de servicii 

in constructii”. 

• ARACO a onorat invitatiile primite de la ambasadele Frantei, Canadei, Olandei, Belgiei, 

Italiei, Egiptului si  RP China. 

• Asociatia informeaza operativ membrii in legatura cu targurile de profil din Europa, Asia, 

Orientul mijlociu. 

 

 

7. COMUNICAREA  IN CADRUL ARACO  

 

Buletinul ARACO, in format electronic incepand cu 2010, a continuat sa apara lunar, 

marcand practic 18 ani comunicare neintrerupta cu membrii sai. 

Site-ul ARACO (www.araco.org) a fost operational, cu actualizari dinamice in medie la 

o saptamana, pana la jumatatea anului 2016. Upgradarea si reoperationalizarea site-ului sunt in 

curs de desfasurare. 

ARACO dezvolta in mod curent parteneriate media cu Bursa, Bursa Constructiilor, 

Ziarul Financiar, Revista Constructiilor, Financiarul, Curierul national, Adevarul, Capital, 



Gandul, Romania Libera, Agenda Constructiilor, Arena Constructiilor, Masini si utilaje, 

Utilaje si constructii precum si agentia de presa AgerPres. 

 
 

8. CONFERINTE DE PRESA 
 
Asociatia a organizat in intervalul analizat 3 conferinte de presa, astfel: 
 
8.1 Prima in data de  08.04.2016  la Romexpo, cu titlul: “Riscuri semnificative pentru sectorul 
de constructii in 2016 ! Se impun masuri angajante politic si economic !” 
 
8.2 A doua in data de 24.03.2017 cu titlul “Principalele probleme cu care se confrunta 
sectorul de constructii in 2017”. 
 
8.3 A treia in 26.10.2017 cu titlul “OMT 600/2017-un pericol la adresa dezvoltarii 
infrastructurii din Romania”. 
 
In luna iunie, 2017 ARACO a lansat si un Comunicat de presa referitor la masurile necesare 
iesirii din criza a sectorului de constructii din Romania. 
 

9. TROFEUL CALITATII ARACO 

 

Asociatia a continuat cu consecvenţă, conform traditiei, să premieze anual cu distincţia 

"Trofeul Calităţii ARACO" cele mai bune lucrări de construcţii, din punct de vedere al calităţii 

execuţiei. 

In noiembrie 2016 a fost organizata editia a XXIa, iar in 29.11.2017 va avea loc editia cu 

nr. XXII. 

Pentru editiile din 2016 si 2017 au fost atrasi in Comisia de jurizare noul Rector al 

UTCB, ca presedinte al comisiei, presedintii ARIC, CIROM, AIIR si un reprezentant al 

MDRAP. 

Societatile de constructii si lucrarile care au primit Trofeul Calitatii se regasesc pe site-ul 

ARACO intr-un capitol dedicat acestui eveniment traditional.  

Acestea au fost, de asemenea, promovate in publicatii de profil tehnic si o parte dintre 

ele au fost recomandate pentru Premiile AGIR. 

 

10. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

 

ARACO a continuat să desfăşoare o activitate de ansamblu în limita unor cheltuieli  

rationalizate, pe de o parte, şi de promovare a unor acţiuni tehnice generatoare de venituri, 

potrivit legii patronatelor şi Statutului. In ciuda dificultatilor obiective in ceea ce priveste 

reducerea numarului de membri si incasarea rezonabila a cotizatiilor, executiile bugetare      s-

au finalizat pozitiv in 2015 si 2016.  Este clar ca limitarea la incasarea si asa dificila a cotizatiilor 

nu poate permite utilizarea intregului potential de actiune al asociatiei. Au fost inregistrate 

restante regretabile in relatia cu FIEC. Este nevoie de organizarea unor actiuni tematice, de o 

crestere a numarului de membri  si d organizarea cu implicarea filialelor a unor conferinte 

regiole care sa imbunatateasca situatia economica precara din acesti ultimi ani. 

O multumire distincta trebuie adusa aici membrilor care au acceptat sa sprijine financiar 

asociatia si altfel decat prin plata cotizatiilor cu prilejul diverselor evenimente. 



Valorificarea clădirii din str. Gladiolelor a fost finalizata in baza acordului Comitetului 

director si a pretentiilor exacte ale actionarilor. 

 

Din perspective executiilor bugetare putem preciza ca in 2016 asociatia a avut 

Venituri totale de 445.576 lei si Cheltuieli totale de 398.655 lei, obtinand un excedent de 

46.921 lei. 

Pentru anul 2017 sunt preliminate Venituri totale de 417.941 lei si Cheltuieli totale 

de 420.259 lei, ceea ce ar conduce la un deficit de -2.318 lei (0,5%). Acest deficit este 

generat de majorarea cheltuielilor cu asistenta juridica si poate fi anulat pana la finalul 

anului daca se vor incasa cotizatiile facturate si neonorate. 

 

Executiile bugetare, in structura, realizata pentru 2016 si preliminata pentru 2017, sunt 

prezentate in anexa la prezentul raport. 

 

 

11. CONCLUZII 

Principalele concluzii pentru activitatea desfasurata de ARACO in ultimii 2 ani sunt 

urmatoarele: 

1. Activitatea din sector a fost in continuare afectata negativ de atitudinea guvernelor in 

planul politicilor de investitii, de deprofesionalizarea din institutiile de stat dublata de multe ori de 

atitudinile abuzive ale entitatilor achizitoare si entitatilor de control. 

2. In lipsa unei viziuni strategice in materie de investitii publice si cu schimbari repetate 

de componenta a Guvernului, Statul a ramas principalul investitor strategic cu o dinamica 

investitionala regresiv-austera si cu o mentinere a mediului de afaceri din constructii ca ostatic 

al mediului politic. 

 3. Investitiile publice nu au revenit pe crestere in 2016 si 2017, ceea ce afecteaza 

negativ capabilitatile societatilor de constructii. 

4.  Fondurile structurale comunitare disponibile pentru perioada 2014-2020 nu au 

inceput sa fie accesate decat din semestrul II, 2017. 

5. Modelele de contract pentru achizitii publice sunt in continuare in curs de negociere 

cu autoritatile de stat. 

6. Problemele generate de insolventa sau falimentul unor societati au creat reactii 

negative in lant.  

7. Problema presiunii fiscale ridicate a ramas o amenintare pentru sectorul de constructii 

precum si modificarile continue, deseori nefavorabile, ale Codului fiscal. 

8. Efectele intrarii in vigoare a Legii 62/2011 a dialogului social au afectat grav miscarea 

patronala din Romania, marcand negativ dialogul social cu partile guvernamentala si sindicala. 



9. Efectele generate de OUG 79/2017 si OUG 82/2017 sunt negative si afecteaza toate 

societatile de constructii. 

10. ARACO si-a mentinut echidistanta politica fata de partidele parlamentare in ciuda 

presiunilor existente. 

11. Consolidarea parteneriatului social la nivel de ramura a devenit o problema incepand 

cu 2016. 

12. Inexistenta unui minister care sa aiba atributii directe si coerente legate de  

reglementarile  necesare sectorului de constructii creaza in continuare problem semnificative. 

 

 

12. DIRECTII DE ACTIUNE STRATEGICA, 2018-2019 

 

Sectorul de constructii trebuie readus in atentia autoritatilor nationale / regionale   ca 

sector de importanta nationala strategica !  

ARACO va trebui sa actioneze impreuna cu membrii si partenerii sai si pentru recladirea 

imaginii sectorului si a respectabilitatii acestuia ! 

Peisajul gepolitic actual (Brexit, Trump, expansiunea economico militara a Rusiei, 

guvernul rezultat dupa alegerile din 2016,  rezultatele alegerilor din Franta si Germania in 2017), 

economic si social care se prefigueaza pentru urmatorii ani este amprentat de o combinatie de 

crize concomitente la nivel comunitar amplificate de crize sistemice politico-economico-

sociale la nivel national. 

Reinflamarea unei crize financiare globale este un scenariu potential care poate 

afecta si mai mult situatia pietei de constructii si a societatilor de constructii din 

Romania. 

Potentialul tehnic si uman al societatilor de constructii din Romania a reprezentat 

si reprezinta in continuare un factor strategic in dezvoltarea acestei tari, motiv pentru 

care trebuie protejat si sprijinit. 

In acest context marcat de turbulente semnificative, principalele tendinte strategice 

executive propuse pentru intervalul analizat spre adoptare Conferintei nationale ARACO, a 

caror prioritizare va trebui reglata dinamic, pentru 2018-2019, sunt urmatoarele: 

 

1. Activitati de lobby regional, national si international pentru generare de fluxuri 

financiare aferente proiectelor de constructii ( finantari publice nationale si 

comunitare, inclusiv EFSI, precum si finantari in PPP sau concesiune ); 

 

2. Continuarea dialogului cu autoritatile nationale centrale si locale precum si cu 

CE, FMI si Banca Mondiala din perspectiva relansarii investitiilor pe fondul  noii 

legislatii a achizitiilor publice. 

 



3.  Obtinerea unui model de contract national rezonabil si echilibrat negociat cu 

Guvernul Romaniei de catre entitatile patronal profesionale relevante 

concomitent cu actiunea de suspendare a OMT 600/2017. 

4. Operationalizarea reglementarilor privind obligativitatea certificarii capabilitatii 

societatilor de constructii care activeaza in Romania; 

5. Monitorizarea dinamica a intentiilor de “etatizare” a unor activitati de constructii 

de catre CNAIR, PMB si alte autoritati contractante nationale sau locale.  

6. Implicarea directa in elaborarea proiectului de Cod al Urbanismului, Amenajarii 

Teritoriului si Constructiilor promovat de MDRAPFE. 

7. Consolidarea continua a reprezentativitatii asociatiei la nivel de sector de 

activitate precum si a calitatii serviciilor sale. 

8. Consolidarea implicarii ARACO in activitatile UGIR, la nivel national si FIEC, la 

nivel comunitar. 

9. Reactivarea substantiala a activitatilor clusterului format in 2015 cu celelalte 

organizatii patronal-profesionale din sectorul de constructii. 

10. Continuarea discutiilor cu FPSC din perspectiva operationalizarii unei voci 

comune pentru protejarea intereselor legitime a sectorului national de 

constructii. 

11. Sprijinirea membrilor in dezvoltarea de parteneriate pe piata interna si pe piete 

externe. 

12. Implicarea controlata a unor reprezentanti ARACO in platforme social economice 

generate in proximitatea politicului la nivel national si regional pentru protejarea 

si promovarea intereselor legitime ale membrilor sai. 

 

 

 

 

 

Laurenţiu Plosceanu 

Preşedinte         17.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARACO 

  

Anexa 1 

BVC REALIZAT - LA DATA DE 31.12.2016 

    

Lei 

Nr.crt. A. VENITURI 

BVC 

APROBAT 

IN 

25.01.2016 

REALIZAT LA 31.12.2016 

SUMA (lei) % 

1 Taxe de inscriere in ARACO 5.000 1.000 20 

2 Cotizatii anuale ale membrilor din care : 304.498 240.448   

     - cotizatii  2016 254.498 199.348 78 

  
   - cotizatii  restante  2014; 2015 - propuse pentru 

incasare 
50.000 41.100 82 

3 Taxe participare la Trofeul Calitatii  45.000 93.863 209 

4 Incasari din: 20.000 80.745 404 

  - sponsorizari 

20.000 

46.650 

404 
   -dobanzi la depozite si cont curent banca 

34.095   - promovarea materialelor 

  - alte incasari 

5 Certificarea calificarii societatilor 8.000 29.519 369 

  TOTAL VENITURI 382.498 445.576 116 

  B. CHELTUIELI       

1 Cheltuieli cu munca vie (salarii, cas, cass, somaj) 250.000 223.750 90 

2 Chirie si utilitati  40.000 50.884 127 

3 
Organizare Consilii Centrale, Trofeul Calitatii, 

Conferinte Regionale Filiale  
45.000 39.310 87 

4 Dotari ARACO   1.753   

5 Cheltuieli posta, telefon, internet, banca, etc.  10.000 11.357 114 

6 
Cotizatii la Confederatiile Patronale (restante si pentru 

anii 2013,2014,2015): 
- 1.530   

    - FIEC  (anul 2013; 2014; 2015; 2016) = 201.787 lei 

    - UGIR, AS CLUSTER = 1530 lei 

7 Actiuni colaborari internationale 

- -     
  - Conferinte internationale (FIEC, Patronate, Asociatii 

profesionale, etc.) 

    - Misiune economica  

8 
Cheltuieli pentru rechizite, cheltuieli cu delegatiile, auto 

si alte serv. 
25.000 68.237 273 

9 Certificarea calificarii   1.833   

TOTAL CHELTUIELI 370.000 398.655 108 

EXCEDENT NET 2016 12.498 46.921   

     Director General, 

 

Contabil, 

 Inr. Adrian Florescu 

 

Neagu Nuti 

  



           Anexa 2 

 

ARACO 

   PROGNOZA REALIZARII BVC - PE ANUL 2017 

    

Lei 

Nr.crt. A. VENITURI 

APROBAT 

IN CD DIN 

27.02.2017 

REALIZAT 

LA DATA 

DE 

31.10.2017 

REALIZARI 

PREZUMATE 

LA 

31.12.2017 

1 Taxe de inscriere in ARACO 5.000 7.000 9.000 

2 Cotizatii anuale ale membrilor din care : 302.600 193.648 270.000 

     - cotizatii  2017 252.600 178.668 250.000 

     - cotizatii  restante  2015; 2016 50.000 14.980 20.000 

3 Taxe participare la Trofeul Calitatii  80.000 64.050 72.346 

4 Incasari din: 75.000 3.473 55.000 

   -dobanzi la depozite si cont curent banca 
60.000 3.473 40.000 

  - sponsorizari 

  - promovarea materialelor 
15.000 0 15.000 

  - alte incasari 

5 Certificarea calificarii societatilor 20.000 11.595 11.595 

  TOTAL VENITURI 482.600 279.765 417.941 

1 Cheltuieli cu munca vie (salarii, cas, cass, somaj) 240.000 210.710 240.000 

2 Chirie, intretinere si utilitati  50.000 39.844 47.000 

3 
Organizare Consilii Centrale, Trofeul Calitatii, 

Conferinte Regionale Filiale  
40.000 4.006 8.000 

4 Dotari ARACO   504 504 

5 Cheltuieli posta, telefon, internet, banca, etc.  10.000 9.751 12.000 

6 Asistenta juridica 30.000 7.573 32.000 

7 
Cotizatii la Confederatiile Patronale (restante si 

pentru anii 2013,2014,2015,2016): 
      

    - FIEC   anul 2013 55.000 27.957 27.957 

8 Actiuni colaborari internationale 

6.000 5.018 9.000   
  - Conferinte internationale (FIEC, Patronate, 

Asociatii profesionale, etc.) 

    - Misiune economica  

9 
Cheltuieli pentru rechizite, cheltuieli cu delegatiile, 

auto si alte serv. 
40.000 42.434 43.000 

10 Certificarea calificarii 2.000 798 798 

TOTAL CHELTUIELI 473.000 348.595 420.259 

EXCEDENT/DEFICIT 2017 9.600 -68.830 -2.318 

     Director General, 

  

Contabil, 

Inr. Adrian Florescu 

  

Neagu Nuti 

     



 

 


