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1. CONTEXTUL  GENERAL, 2018. 

 
Contextul economico-social general a fost caracterizat sintetic de: 
 
a. Volumul valoric al activitatii in sectorul de constructii in 2018 a continuat sa scadă mentinand 
in mod regretabil recesiunea tehnica confirmată de Eurostat la finalul anului 2016.  
 
b. Atragerea de fonduri structurale in 2018 a fost insignifianta in timp ce investitiile 
publice bugetate s-au realizat pana acum in proportie de cca. 60%.  
 
c. Incepand cu 01.01.2018 a intrat in vigoare un model convenit de contract pentru 
achiziții publice ( HG 1/2018 ) negociat cu noi si cu asistenta BEI. 
 
d. Eșecul relansarii investiționale in 2018 si amputarea investițiilor la rectificarea 
bugetară vor amplifica efectele profund negative in planul mentinerii competitivitatii operatorilor 
din sector.  
 
e. Contractorii au intampinat in 2018 dificultati semnificative legate de asigurarea resurselor 
umane calificate pe proiecte. 
 
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 sub-bugetarea proiectelor licitate, 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%. 
 
 
   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     2017  9 luni 
2018 

Producție 
realizată  
( mld. Euro) 

15,3 11,7 9,7 9,331 9,330 9,360 8,985 10,02 9,64 8,86 5.96 

Număr mediu  
(mii angajați) 

414,6 366,6 317,1 313,3 342,6 347,7 348,0 361,6 377,5 384.6 383.8 

Productivitate 
medie lunară 
(euro/luna/ 
angajat) 

3079 2657 2703 2484 2268 2243 2146 2771 2554 1920 1294 

Salariu mediu 
lunar (lei) 

1506 1532 1529 1704 1721 1775 1771 1893 2158 2374 3296 

 

Observam ca anul 2017 a inregistrat un minim istoric, comparabil cu acela din 2014. Este 

probabil si riscam sa regresam si mai mult in 2018. 

 

2.  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, ANAP, CE, PE pentru principalele proiecte legislative din intervalul 

analizat: 

 

Domeniul de incidenta al proiectului legislativ Observatii 

Interventia ARACO nr.754/17.12.2017 adresata 

Guvernului Romaniei referitoare la OUG 79/2017 privind 

transferul contributiilor de la angajator la angajat. 

Primit raspuns de la MFP-ANAP 

nr.20.057/21.10.2017 (face trimitere la 

Instractiunea ANAP nr.3/2017) 

Interventia ARACO nr.792/12.12.2017 catre ANAP privind 

necesitatea emiterii unei Instructiuni privind gestionarea 

efectelor OUG 79/2017 asupra contractelor de AP in 

derulare. 

Prin adresa nr.12/15.01.2018 revine cu solicitarea 

adresata ANAP prin interventia efectuata sub 

nr.792/12.12.2017. 

Ca raspuns la adresa ARACO 

nr.792/12.12.2017, ANAP a emis o 

NOTIFICARE cu privire la impactul OUG 

79/2017 pentru modificarea Legii 227/2015 

privind Codul Fiscal asupra procedeelor de 

atribuire aflate in derulare, document 

transmis tuturor partilor intereseate prin 

SEAP. 

Interventia ARACO nr.802/15.12.2017 adresata MDRAP 

continand solicitari de clarificare a modului de aplicare a 

ART.6, lit. d) din Registrul privind receptia Constructiilor 

aprobat cu HG 273/1994. 

Fara raspuns. 



Interventia ARACO nr.780/08.12.2017 adresata ANAP 

referitor la modul de interpretare a prevederilor unor 

articole din legislatia achizitiilor publice referitoare la 

societatile comerciale aflate in insolventa (caz VEGA 93 

SRL – Galati). S-a solicitat emiterea unei Instructiuni in 

acest sens. 

Raspunsul ANAP nr.21510/03.01.2018 face 

trimitere la legislatia achizitiilor publice si la 

Legea 85/2014 – legea insolventei. Este 

refuzata emiterea unei Instructiuni. 

Scrisoarea comuna ARACO – ARIC nr.20/20002 din 

29.01.2018, intocmita in sprijinul solicitat de FIEC, catre 

Ministerul Transporturilor prin care se solicita prelungirea 

termenului de depunere a ofertelor si inlocuirea in 

documentatia de atribuire a modelelor de contracte 

prevazute in OMT 600/2017 cu cele prevazute de HG 

1/2018. 

Nu s-a primit raspuns. 

Prin scrisoarea nr.92/12.02.2018, intocmita in sprijinul 

solicitat de FIEC, adresata europarlamentarilor romani 

membri ai Comisiei pentru Piata Interna si Protectia 

Consumatorilor, ARACO solicita respingerea proiectului 

de document initiat de CE denumit “Instrument de 

informare privind piata unica – SMIT”, 

Documentul nu a fost promovat pana la 

aceasta data de CE. 

ARACO, prin adresa nr.80/07.02.2018, inainteaza catre 

MMJS-DDS propunerile de amendare a Legii 62/2011 – 

Legea Dialogului Social. 

Proiectul de modificare a Legii 62/2011 nu a 

fost finalizat de MMJS pana la data prezentei. 

In data de 22.08.2018 ARACO transmite catre MDRAP 

observatiile la proiectul de modificare a HG 925/1955 

(Regulamentul de verificare si expertizare tehnica a 

constructiilor) 

MDRAP, prin adresa nr.22508/23.02.2018 
prezinta un punct de vedere, aflat in 
oponenta cu observatiile ARACO. 

OMLPTL nr.777/2003 – prin care se aproba 

Indrumatorul pentru atestarea specialistilor in 

activitatea de constructii – va fi revizuit. 

Prin adresa nr.124/26.02.2018 ARACO solicita ANAP 

Consiliere metodologica pe Contractul nr.298/18.01.2011, 

intre CNI si SC MIDANNE INVEST GRUP SRL. 

Raspuns formulat ambiguu de ANAP sub 
nr.3397/27.03.2018. 

Punctul de vedere al ARACO nr.222/03.04.2018 referitor 

la Consultarea public ape tema impactului prevederilor 

continute in OUG 79/2017, OUG 82/2017 si a                 

HG 864/2017 asupra contractelor de achizitie publica 

aflate in derulare. 

 

Prin adresa nr.230/04.04.2018 catre conducerea MFP, 

ARACO a solicitat eliminarea unor prevederi din OUG 

116/2017 referitor la acordarea de stimulente organului de 

control fiscal. 

Raspuns MFP – ANAF nr.1513/30.05.2018: 

- Parlamentul va reglementa prin lege 
admiterea sau prespingerea OUG. 

Adresa ARACO nr.292/27.04.2018 continepropuneri la 

proiectul de OUG pentru modificarea si completarea unor 

acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice. 

(subiect: instituirea cautiunii pentru introducerea 

contestatiei in fata CNSC). 

 



Interventie la nivelul MFP si ANAP nr.346/16.05.2018 

referitor la Proiect de HG pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare OUG 98/2017 – cu referire la 

posibilitatea constituirii GP cat si GBE si de catre 

societatile de asigurari. 

In HG nr.419/08.06.2018 pentru aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare a       
OUG 98/2017 este prevazuta posibilitatea ca 
GP si GBE sa se constituie si de catre 
societatile de asigurari. 

Interventia nr.468/20.06.2018 adresata MDRAP, MFP, 

ANAP si CNI privind posibilitatea returnarii avansului 

acordat conform HG 264/2003 si transe pe toata durata 

derularii contractului. 

Raspuns ANAP nr.10941/16.07.2018, 

respectiv CNI nr.8550/27.06.2018 – declinare 

de competente. 

Revenirea prin adresa nr.470/20.06.2018 la solicitarea din 

adresa nr.468/20.06.2018 privind modificarea HG 1/2018 

in sensul obligativitatii acordarii avansului de catre 

autoritatea contractanta. 

Raspunsul MDRAP nr.83214/16.07.2018 

face trimitere la competentele MFP – 

(modificare legea finantelor publice 
nr.500/2002). 

Participarea ARACO la Reuniunea din 17.07.2018 

organizata de MFE pe tema modalitatii de acordare si 

recuperare a avansurilor din contractele de lucrari. 

Reuniunea s-a soldat cu promovarea          
HG 621/23.08.2018 care modifica HG 
264/2003 privind regimul avansului acordat. 

Interventia ARACO nr.338/2017 cu revenire prin adresa 

nr.540/09.2017 catre MFP privind necesitatea corelarii 

prevederilor OPANAF nr.3654/2015 cu cele ale Legii 

207/2015 – CPF si Legea 85/2014 – legea insolventei, in 

vederea creerii conditiilor de participare a societatilor 

comerciale aflate in insolventa la procesele de achizitii 

publice. 

ANAP, prin adr.nr.9603/12.07.2018, aduce la 

cunostinta ARACO interventia sa la MFP – 

Directia Generala Legislatie, solicitand 
clarificare de catre aceasta in urma 
posibilitatii amendarii Legii 207/2015 si 
OPANAF nr.3654/2015 privind aplicarea 
procedurii de eliberare a certificatului de 
atestare fiscala. 
Solicitarea ARACO nu si-agasit solutionarea 
favorabila conform pozitiei exprimate de MFP 
prin adresele nr.71423/10.07.2017 si 
respective 771255/16.05.2018. 

Interventia ARACO nr.648/29.08.2018 la ANAP pe tema 

actualizarii valorii contractului nr.1559/30.05.2018 dintre 

SC ACOMIN SA Deva si Primaria Comunei Catina. 

Nu s-a primit raspuns de la ANAP. 

Solicitarea ARACO nr.684/10.10.2018 privind acordarea 

de consiliere metodologica de catre ANAP, referitoare la 

clarificari privind prevederi ale Art.6 ex.7 din Instructiunea 

nr.3/2017, referitoare la subcontractarea lucrarilor de catre 

antreprenor. 

ANAP, prin adr.nr.17529/25.10.2018, aduce 
clarificari in sensul celor solicitate de ARACO 
corectand blocajul existent. 

ARACO, prin adr.nr.728/07.11.2018, solicita ANAP: 

- punct de vedere privind modul de interpretare a unor 

prevederi ale legislatiei din domeniul achizitiilor publice cu 

accent pe modalitatea ajustarii pretului contractului de 

achizitie publica. 

In data de 13.11.2018 ANAP a pus la 
dispozitia ARACO Proiectul de Instructiune 
privind ajustarea pretului contractului de 
achizitie publica, in vederea formularii de 
eventuale amendamente, forma amendata a 
documentului fiind discutata in cadrul unui 
grup de lucru in data de 14.11.2018. 

ARACO a participat la intalnirile de lucru de la MDRAP 

pentru consultarile pe tema modificarii si actualizarii Legii 

215/1997 a CSC. 

Proiectul de modificare a legii se afla pe 

circuitul parlamentar de adoptare. 

 



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. 

 

3. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL TEHNIC SI PROFESIONAL 

 

La nivelul filialelor asociatiei au avut loc sedinte la Cluj si Timisoara. 

 

In perioada noiembrie, 2017 – noiembrie, 2018 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:  

 

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 PLASTIC S.R.L. Voluntari,                

S.C. TIAB S.A. Bucuresti, S.C.,  ERPIA S.A. Craiova, S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L. 

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

 

 

4. ACŢIUNI ÎN DOMENIUL PARTENERIATULUI SOCIAL, DIALOGULUI SOCIAL ŞI 

FORMARII PROFESIONALE. 

 
 4.1 Concertarea miscarii patronale la nivel national/sectorial. 

 

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. 

 

In intervalul analizat, ARACO a primit solicitarea de a deveni membru al FPSC !  

 

 In data de 06.11.2018 a avut loc o intalnire a reprezentantilor ARACO si FPSC in care au 

fost convenite modalitati de colaborare punctuala pe tema discutiilor antamate cu Guvernul pe 

tema declararii sectorului de constructii ca fiind de importanta strategica, context in care se 

urmareste cresterea salariului minim la 500 euro net lunar corelat cu o fiscalizare de maxim 20%. 



ARACO insista pentru promovarea simultana a masurilor complementare necesare privind 

revizuirea preturilor, sens in care se lucreaza pe un proiect de Instructiune a ANAP in acest 

sens. 

 

4.2 Actiuni in instanta 
 

In intervalul analizat, ARACO a fost si este implicata in 2 actiuni in instanta. 

 

a. Pentru actiunea de fond in procesul cu CSC, FPSC si FGS Familia, in ciuda tergiversarii 

dinamicii procesuale, ARACO a obtinut o sentinta favorabila in 06.10.2017.  

(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). 

Pentru aceasta actiune s-a declarat apel care a avut primul termen in noiembrie, 2018. Din 

motive de comunicare defectuoasa instanta a amanat judecarea apelului pentru ianuarie, 2019. 

 

b. ARACO a depus in instanta la inceputul toamnei dosarul cu documentele necesare 

pentru recunoasterea reprezentativitatii sectoriale. FPSC a introdus o cerere de interventie in 

vederea anularii acestei actiuni. Urmatorul termen pentru aceasta actiune este in decembrie, 

2018. 

 

  

4.3 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. 

 

4.4 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. 

 

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

Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei. 

 



ARACO a convenit dezvoltarea relatiilor cu AEXA, Asociatia Expetilor in Achizitii Publice 

in baza unei intalniri din septembrie, 2018. 

 

4.5  Conferinte 

 

ARACO a organizat in parteneriat cu ARIC o Conferinta internationala cu tema “2018-

Moment de rascruce pentru infrastructura din Romania” in luna iunie, 2018 cu participarea 

ca invitat a dlui Ulrich Paetzold, Director general al FIEC. 

 

Participarea ARACO la Conferinta din data de 26 martie 2018 organizata de Revista 

Capital avand ca tema Transporturi si Infrastructura 2018. 

 

ARACO a participat la Conferinta organizata de Agentia Italiana pentru Comert Exterior 

sub denumirea de Italy and Romania Building Together, aprilie, 2018. 

 

In octombrie 2018, participarea ARACO la evenimentul ArhiPlan, organizat de OAR. 

 

In 21.11.2018 ARACO este partener cu FPSC in organizarea de catre Camera de 

comert Romano-Elena a Forumului Contractors 2018,  la Bucuresti. 

 

ARACO a fost invitat si a participat la Conferintele SINUC 2018, in luna iunie si la 

RoBuild 2018, in luna noiembrie. 

 

De asemenea, ARACO a fost invitat si a participat la Conferinta organizata de ADR Vest 

pe tema proiectelor cu finantare comunitara disponibila in octombrie, 2018 la Timisoara. 

 

 

5. 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. 

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

operativ transferate electronic membrilor. 

• ARACO a participat la sedinta Adunarii generale a FIEC de la Paris din decembrie, 2017 

precum si la Adunarea generala a FIEC din aprilie 2018. 

• ARACO a participat la o intalnire cu noua echipa de conducere a BCC in februarie la 

Sofia. 

• 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 participat la lansarea proiectului TANSIRC generat de FIEC si EFBWW, in 

parteneriat cu FGS Familia, in luna martie, 2018. 



• Raportul de tara pentru Romania in cadrul proiectului TANSIRC a fost prezentat la 

Budapesta in octombrie, 2018. 

• 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 a organizat o misiune economica la Berlin in februarie, 2018 purtand discutii cu 

Directorul general al Die Deutsche Bau Industrie si cu  filiala Thuringhen alaturi de o 

vizita la BauTEC 2018. 

• ARACO a participat intr-o delegatie in Germania  in aprilie, 2018 cu ministrul MMACA, 

Radu Oprea, la Centrul de formare profesionala din Erfurt. 

• Presedintele ARACO a fost invitat si a participat la Targul ENIPE la Istanbul in ianuarie 

2018. 

• ARACO nu a participat la editiile IIICF organizate de CHINCA in ultimii 3 ani. 

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

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

Orientul mijlociu. 

 

6. COMUNICAREA  IN CADRUL ARACO  

 

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

marcand practic 19 ani comunicare neintrerupta cu membrii sai. 

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

o saptamana. 

ARACO dezvolta in mod curent parteneriate media cu Radio Romania Actualitati, RFI, 

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. 

 

In luna iulie, 2018 ARACO a participat la Gala Patronatelor organizata de CCI a 

Municipiului Bucuresti, prilej cu care am primit o diploma de apreciere pentru activitatile 

desfasurate. 

 
 

7. CONFERINTE DE PRESA 
 
Asociatia a organizat in intervalul analizat o conferinta de presa in 08.03.2018. Comunicatul 
de presa se afla postat pe site-ul ARACO. 
 
 

8. 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 2017 a fost organizata editia a XXIIa, iar in 07.12.2018 va avea loc editia cu 

nr. XXIII. 



Pentru editiile din 2016, 2017 si 2018 au fost atrasi in Comisia de jurizare domnul 

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

in constructii, fost 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. 

 

9. 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. 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 de organizarea cu implicarea filialelor a unor conferinte regionale 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. 

Executia bugetara pentru execitiul financiar 2017 si Raportul Comisiei de cenzori sunt 

atasate prezentului raport. 

10. CONCLUZII 

Principalele concluzii pentru activitatea desfasurata de ARACO in ultimul an 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 2017 si 2018, ceea ce afecteaza 

negativ capabilitatile societatilor de constructii. 

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

inceput sa fie accesate intr-o maniera semnificativa. Exista riscul decuplarii in 2019 de la 

fondurile comunitare disponibile in contextual problemelor pe care Guvernul roman le are cu 

Comisia Europeana si cu Parlamentul European pe tema respectarii statului de drept. 

5. Modelul de contract national adoptat in ianuarie 2018 este in pericol de a fi anulat de 

Guvern. 



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

2016. 

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

reglementarile necesare sectorului de constructii creaza in continuare probleme semnificative. 

11. Este de urmarit propunerea guvernamentala de declarare a sectorului de constructii 

ca unul de importanta strategic in contextual unor masuri specific de majorare semnificativa a 

salarizarii, de reducere a fiscalizarii salariale, de convenire a unor modalitati clare si aplicabile 

imediat pentru revizuirea preturilor in contracte. 

 

11. 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 ! 

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 adoptate de  Conferinta nationale ARACO din 2017, a caror prioritizare va trebui 

reglata dinamic, pentru 2018-2019, sunt in continuare cele care vor jalona activitatea 

Comitetului director al asociatiei: 

 

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.  Prezervarea unui model de contract national rezonabil si echilibrat negociat cu 

Guvernul Romaniei de catre entitatile patronal profesionale relevante. 

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 generale legitime ale membrilor sai. 

 

 

 

 

 

Laurenţiu Plosceanu 

Preşedinte         20.11.2018 

 

 

 

 

 

      
 


