
ARACO                 Anexa 1 

 

Realizarea obiectivelor aferente 
directiilor de actiune strategica ale ARACO 

2007-2008 

 
Nr. 
crt. 

Directie de actiune strategica / obiective specifice Mod de realizare 
 

1. Consolidarea statutului ARACO de confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional 

prin: 

• Semnarea unor protocoale de asociere, fuziune sau colaborare cu celelalte entităţi 

profesionale sau patronale din ramura de construcţii, precum Asociaţia Constructorilor 

Forestieri, Patronatul Societăţilor de Construcţii, Asociaţia Profesională de Drumuri şi 

Poduri; 

• Extinderea consistentă a numărului de membri ai asociaţiei; 

• Reprezentarea corespunzătoare a intereselor patronale şi profesionale în cadrul CES 

şi prin Comisiile de dialog social de la nivelul ministerelor; 

• Jucarea unui rol de amplă recunoaştere în cadrul Alianţei Confederaţiilor Patronale din 

România (ACPR); 

 
 
 
Semnat cu ACF.  In curs de 
negociere cu PSC, APDP, Pro 
BCA, APMCR si CCIR . 
 
 
80 de membri noi. 
 
 
Realizat. 
 
Realizat. 

2. Îmbunătăţirea profilului european şi internaţional al ARACO, prin: 

• Consolidarea poziţiei obţinută de ARACO începând cu 2007 în Comitetul Economico-

Social European (CESE); 

• Negocierea unei soluţii rezonabile cu FIEC pentru menţinerea poziţiei de membru; 

• Dezvoltarea parteneriatelor semnate cu asociaţiile de profil din Germania, Belgia, 

China, Ungaria, Austria, Bosnia&Herţegovina; 

• Convenirea unor parteneriate noi cu asociaţii de profil din Bulgaria, Italia, Franţa, 

Irlanda şi Anglia; 

 

 
 
Realizat. 
 
Realizat. 
 
Realizat, fara Austria. 
 
Realizat partial. Fara Irlanda si 
Anglia unde avem doar stabilite 
contacte directe. 



3. Protejarea intereselor patronale şi profesionale ale membrilor ARACO, prin: 

• Implicarea directă în negocierea soluţiilor legislative cu impact asupra activităţilor din 

construcţii (Codul Construcţiilor, Legea patronatelor, Ghidul pentru procedurile de 

ajustare a preţurilor, armonizarea clauzelor tip FIDIC, Legea modificată a societăţilor 

comerciale, modificarea Codului fiscal, gestionarea deşeurilor din construcţii şi 

demolări, neimpozitarea profitului reinvestit, TVA redus în construcţii, reducerea 

contribuţiilor la Fondul de şomaj pentru o ramură care nu produce şomeri etc.), iar 

atunci când nu se ajunge la o formulă acceptabilă pentru ARACO, să se aibă în vedere 

acţionarea în contencios administrativ, prin intermediul unei case de avocaţi de 

renume; 

• Dezvoltarea unor parteneriate cu autorităţile statului (MTCT, ISC, Inspecţia Muncii, 

ANRMAP etc.) pentru convenirea soluţiilor de externalizare controlată a unor activităţi 

în planul reglementărilor, atestărilor şi certificărilor specifice cum ar fi certificarea 

calificării societăţilor pe categorii de lucrări şi atestarea tehnico-profesională a 

specialiştilor ca diriginţi - inspectori de şantier şi ca responsabili tehnici cu execuţia; 

 

 
 
Realizat conform detaliilor din 
Raportul 2007-2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizat. 
La propunerea ARACO, 
Ministerul de profil a propus in 
2008  un proiect de HG privind 
certificarea obligatorie a 
societatilor de constructii. 

4.  Asistarea dinamică a membrilor ARACO în perioada de post aderare la UE, prin: 

• Organizarea de clustere pe criteriul complementarităţii competenţelor pe tipuri de lucrări 

(infrastructură, mediu, edilitare etc.) sau pe regiuni geografice; 

• Furnizarea informaţiilor calificate despre proiectele ce vor fi licitate şi concertarea 

eventuală a activităţii clusterelor; 

• Diseminarea prealabilă a modificărilor legislative la nivel comunitar cu impact asupra 

industriei construcţiilor; 

• Furnizarea de soluţii directe membrilor ARACO, pentru accesarea fondurilor de 

coeziune puse la dispoziţie de UE, prin intermediul ARACO sau al Casei de 

Meserii a Constructorilor; 

 
 
Realizat in Ardeal si Oltenia. 
Realizat partial in Moldova. 
 
Realizat partial. 
 
Realizat. 
 
 
Realizat conform detaliilor din 
Raportul 2007-2008. 



5. Consolidarea în continuare a parteneriatului social din construcţii, prin: 

 

• Promovarea şi aplicarea practică a Acordului social sectorial în construcţii, 2007-2009 

semnat cu partenerii sindicali în decembrie, 2006; 

• Promovarea unor politici de salarizare care să diminueze fluxul migrant de muncitori pe 

relaţia vest şi generarea unor elemente de atractivitate pentru revenirea muncitorilor 

plecaţi, înapoi în România; 

• Dezvoltarea în continuare a CSC (Casa Socială a Constructorilor) şi a structurii acesteia 

prin înfiinţarea unor filiale regionale; 

• Promovarea proiectului CSC în Moldova, Bulgaria şi Ungaria la iniţiativa Organizaţiei 

Internaţionale a Muncii; 

• Dezvoltarea progresivă a programelor de formare profesională desfăşurate în comun de 

membrii ARACO cu Casa de Meserii a Constructorilor; 

• Lansarea proiectului Casei de Sănătate şi Securitate în Mediul de Muncă conform 

directivelor comunitare în vigoare; 

• Continuarea negocierii periodice a CCM la nivel de ramură şi la nivel naţional; 

 

 
 
 
Realizat. 
 
Realizat partial. 
 
 
 
Realizat partial. 
 
Procese in curs de derulare, 
inclusiv in Rusia si Serbia. 
 
Realizat partial. 
 
Realizat. 
 
 
Realizat. 

6. Îmbunătăţirea calităţii servicilor oferite membrilor, prin: 

 

• Redefinirea politicii de personal a asociaţiei la nivel central şi local; 

• Redefinirea zonelor de incidenţă teritorială a filialelor asociaţiei; 

• Amplificarea frecvenţei întâlnirilor la nivel de filiale, cercuri judeţene etc; 

• Furnizarea directă a unor servicii de consultanţă în domeniul juridic, fiscal, asigurări, 

antreprenoriat social, PR etc; 

• Actualizarea Statutului ARACO în funcţie de modificările legislative şi de interesele pe 

termen mediu şi lung ale asociaţiei; 

 
 
 
Nerealizat. Prioritate in 2009. 
 
 
Realizat doar in Moldova si 
Ardeal. 
Realizat. 
 
In curs de finalizare. 



7. Îmbunătăţirea vizibilităţii publice şi a puterii de influenţare ale ARACO, prin: 

 

• Gestionarea dinamică a site-ului ARACO; 

• Organizarea trimestrială a unor conferinţe de presă ARACO pe teme de actualitate 

selectate inteligent: 

• Organizarea de evenimente regionale (Ardeal, Moldova, Dobrogea, Muntenia), cu 

participarea reprezentanţilor autorităţilor locale, ai clasei politice, ai mediului bancar, ai 

mediului universitar, ai mass-media şi ai industriei construcţiilor pentru promovarea 

directă a soluţiilor şi serviciilor oferite de ARACO; 

• Organizarea anuală a Conferinţei Constructorilor în cadrul parteneriatului convenit cu  

ABplus pentru organizarea târgurilor de construcţii CAMEX; 

• Continuarea promovării anuale a brandului "Trofeul Calităţii ARACO". 

• Pregătirea investiţiei privind realizarea în parteneriat a clădirii de birouri cu spaţii de 

lucru şi pentru ARACO. 

 

 
 
 
Finalizat in martie, 2009. 
 
Realizat cu frecventa 
semestriala. 
Realizat cu succes in Ardeal si 
Moldova. Nerealizat in Banat si 
Oltenia din cauza anului 
electoral. 
 
 
Realizat. 
 
Realizat . 
 
Nefinalizata. 
 
 

8.  Creşterea calităţii şi siguranţei construcţiilor prin: 

 

• Instituirea şi consolidarea treptată a unui sistem specific construcţiilor, de pregătire-

formare profesională a muncitorilor şi maiştrilor prin Casa de Meserii a Constructorilor, 

în acord şi parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi societăţile de construcţii, 

pe baza unui studiu (cu CMC); 

• Consolidarea sistemelor proprii de asigurare a calităţii produselor şi construcţiilor, de 

către toate societăţile de construcţii şi crearea sistemului propriu de management al 

calităţii mediului în procesul de realizare a construcţiilor; 

• Informarea şi punerea la dispoziţia societăţilor de construcţii prin Consiliul Tehnic 

 
 
 
Nefinalizata. A existat un Acord 
semnat cu Ministrul Educatiei 
dar care nu a fost respectat. 
 
 
 
Realizat partial. 
 
 
 
 
Realizat. 



Permanent pentru Construcţii a datelor privind produsele pentru construcţii cu atestare 

a conformităţii şi a eventualelor disfuncţionalităţi privind circulaţia acestora pe piaţa 

industriei construcţiilor; 

• Susţinerea adoptării de către autoritatea de stat în domeniu - MTCT şi Guvern a 

obligativităţii certificării calificării profesionale a societăţilor de construcţii, pe categorii 

de lucrări; 

• Studierea şi definirea unor soluţii de constituire-asociere a unor puternice organisme 

de proiectare (pregătire a investiţiilor, proiectare, execuţie şi urmărirea pe perioadele 

de garanţie), capabile să dezvolte proiecte complexe, bine coordonate, pe categorii de 

lucrări şi cu tehnologii de execuţie de nivel calitativ superior. 

 

 

 
 
 
 
 
Realizat partial. 
 
 
 
  
Nerealizat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Laurentiu Plosceanu 
Presedinte 


