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1. CONTEXTUL ECONOMIC GENERAL 

 

Contextul economic european şi implicit cel naţional a cunoscut valentele unei 

dezvoltari substantiale iar sectorul constructiilor din Romania s-a remarcat printr-o 

dinamica de varf la nivel european dar si ca vector de dezvoltare a economiei 

nationale. 

Incepand insa cu trimestrul III, 2008 au inceput sa se faca simtite efectele crizei 

financiare importate in UE din SUA si transformata in criza economica si acum si 

sociala care a generat in 2008 reduceri masive ale valorilor realizate pe piata lucrarilor 

imobiliare dar si reduceri de surse de finantare alaturi de creante semnificative pe 

celelalte categorii de lucrari, in principal de la clientii cu capital de stat. 

 

Cele mai marcate dimensiuni ale contextului economic au fost : 

 

• Dinamica dezvoltarii sectorului in 2007 si prima parte din 2008 care a 

generat prezenta agresiva a antreprenorilor straini; 

• Criza acuta de personal calificat; 

• Cresterea semnificativa a preturilor la principalele resurse energetice si 

materiale de constructii; 

• Efectele schimbarilor climatice; 

• Criza financiara dublata de cea economica.  

 

Principalii indicatori ai sectorului in perioada analizata sunt redati in tabelul de 

mai jos: 

 
INDICATOR UM 2007 2008 

Total volum sector milioane Euro 11.340 14.288 
Numar mediu salariati persoane 400.000 410.000 
Salariul mediu brut realizat lei 1.185 1.440 
Curs mediu leu/Euro  3.34 3.68 
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Principalele dificultăţi majore în pregătirea şi realizarea lucrărilor de construcţii 

cu care ne-am confruntat in intervalul 2007-2008 au fost: 

 

� Legislaţia de reglementare a achiziţiilor publice, deşi relativ nouă, OUG nr. 

34/2006 cu toate completările ulterioare, a fost tot complicată, stufoasă, discriminatorie 

şi permisivă acţiunilor păgubitoare avutului public, cu influente negative pentru cei mai 

mulţi  dintre constructori. 

� Selecţia prin procesul de licitare a lucrărilor a făcut posibil accesul la lucrări a 

unor societăţi necalificate profesional şi cu influenţe asupra calităţii lucrărilor şi costului 

acestora. 

� Constructorii au fost frustraţi şi lipsiţi de resurse atât prin întârzierea plăţii 

facturilor pentru lucrări executate, nedecontarea pe baza actualizarii dinamice a 

preturilor la principalele resurse cât şi prin plata anticipată a TVA la facturare si nu la 

incasarea productiei realizate;. 

� Viabilizarea terenurilor pentru ansambluri rezidenţiale nu s-a realizat la timp 

sau deloc. 

� Exproprierile pentru amplasarea lucrărilor publice s-au tratat superficial şi au 

creat grave probleme financiare, tehnologice şi sociale pentru constructori. 

� Procedurile - metodologiile de accesare a fondurilor comunitare s-au dovedit 

inadecvate, influenţând direct reprogramarea sau eliminarea lucrărilor şi deci a limitării 

portofoliului de comenzi a construcţiilor şi implicit a efectuării unor cheltuieli de pregătire 

păgubitoare. 

� Recalcularea devizelor de lucrări pentru influenţe directe şi clare a constituit în 

permanenţă una din cele mai păguboase dificultăţi pentru constructori în procesul de 

execuţie. 

� Şcoala românească nu a reusit să atragă în sistemul de învăţământ 

preuniversitar elevi pentru calificare prin şcoli profesionale. 

�Criza de personal s-a manifestat in special in planul calitatii fortei de munca dar 

si in planul efectivelor necesare ceea ce a generat atrageri de personal cu calificare 

incerta din Turcia si China;  

 

 

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 2007. Modul de realizare a obiectivelor 

specifice se regaseste explicitat in Anexa 1 la prezentul Raport. 
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3. ACTIVITATEA ARACO IN SPRIJINUL MEMBRILOR IN PLANUL RELATIILOR 

CU AUTORITATILE DE STAT 

 

Confruntările cu dificultăţile întâmpinate în procesul de pregătire, finanţare şi 

execuţie a lucrărilor de construcţii au constituit, atât pentru societăţi cât şi pentru 

ARACO, orientări clare în concentrarea eforturilor comune de limitare a efectelor 

negative asupra activităţii. 

Anii 2007 şi 2008 precum şi trimestrul I din 2009, prin structura de relaţii 

economice, juridice şi de cooperare create de noua poziţie în cadrul Comunităţii 

Europene şi a NATO, a impus pentru constructori şi ARACO, adoptarea unui nou 

concept de pregătire şi realizare a construcţiilor,  mai direct spus, a fost necesar ca 

toate acţiunile necesare activităţii de construcţii să fie adaptate procedurilor şi 

directivelor Comunităţii Europene. 

ARACO s-a implicat direct în elaborarea, modificarea, simplificarea, 

armonizarea şi completarea cadrului naţional de reglementare a legislaţiei din 

domeniul construcţiilor - investiţiilor. 

Unul din domeniile de referinţă ale activităţii ARACO a constat în implicarea 

profesională cu maximă insistenţă şi contribuţie în adoptarea, modificarea şi 

completarea cadrului naţional de reglementare a achiziţiilor publice. 

În cadrul acestei acţiuni am urmărit ca prin propunerile noastre să eliminăm şi să 

îmbunătăţim cadrul de acces la lucrări al societăţilor de construcţii, să se adopte un ghid 

de ajustare a preţurilor pe parcursul execuţiei lucrărilor, să se adopte modelul de 

contract FIDIC, să se reducă timpii între fazele de încheiere a licitaţiilor, să se simplifice, 

să se elimine chiar, sistemul de contestare şi rezolvare a licitaţiilor, să se blocheze 

accesul la licitaţii a societăţilor fără calificarea profesională pe categorii de lucrări, să se 

modifice legea exproprierii pentru lucrări de utilitate publică ş.a. 

Am putea spune că procesul de reglementare a achiziţiilor publice a fost 

îmbunătăţit, reuşindu-se ca acest cadru legislativ să fie mult mai funcţional, rămânând 

totuşi cu multe disfuncţionalităţi. 

Acţiunile ARACO - cu acest scop, nu sunt încheiate, dar putem declara că 

autorităţile de stat sunt hotărâte să amendeze întregul pachet legislativ privind licitaţiile. 

 

� Au continuat şi în prima parte a perioadei analizate întârzierile la plată din 

fonduri publice a lucrărilor executate şi facturate. 

Insistenţele ARACO la autorităţile în domeniul finanţelor şi ministerelor 

ordonatoare de credite s-au soldat treptat cu recuperarea restanţelor la plată şi practic 

începând cu semestrul II, 2007 şi semestrul I, 2008, situaţia încasărilor şi deci a unui 

echilibru financiar al constructorilor a cunoscut o îmbunătăţire evidentă. 



 4

Păcat că acest echilibru s-a pierdut începând cu semestrul II, 2008, influenţat 

direct şi de criza financiară mondială şi chiar de  începutul de recesiune economică. 

 

� Şi-au făcut loc în ansamblul activităţii construcţiilor - investiţiilor activităţi şi 

proceduri intermediare care au amplificat preţurile lucărilor şi cu precădere în domeniul 

imobiliar, care au blocat dezvoltarea în acest domeniu. Şi-au făcut loc abordari 

speculative care au generat discrepante mari intre profitabilitatile dezvoltatorilor 

imobiliari si cele ale constructorilor. Acestia  din urma nu mai puteau influenţa această 

plagă decât dacă ar fi reuşit să devină şi investitori în domeniul imobiliar. 

Axată pe eliminarea sau cel puţin limitarea efectelor negative asupra activităţii de 

construcţii-investiţii, generate de diferite probleme de reglementare tehnică şi 

economică, ARACO a acţionat, urmărit şi insistat pentru corectarea acestora şi 

adoptarea unor soluţii mai potrivite. 

 

� ARACO a provocat, a colaborat cu autorităţile în domeniu şi a reuşit să 

determine adoptarea unor corecţii şi completări ale legislaţiei privind achiziţiile 

publice, contractarea lucrărilor după modelul FIDIC, ajustarea devizelor pe 

parcursul execuţiei lucrărilor funcţie de creşterea semnificativă a preţurilor 

produselor pentru construcţii, deschiderea căii de reglementare a certificării calificării 

profesionale a societăţilor de construcţii ş.a. 

 

� Datorită insistenţelor pe lângă ANRMAP, s-a elaborat "Ghidul privind 

ajustarea valorii situaţiilor de lucrări corelat cu rata inflaţiei şi a creşterii 

preţurilor", ghid ce a fost adoptat prin ordin ANRMAP în trimestrul II, 2008;  

 

�De asemenea, s-a reuşit ca ANRMAP să transmită o "Notificare" către 

autorităţile publice contractante prin care se precizează că în perioadele în care se 

constată sau se anticipează creşterea semnificativă a preţurilor să poată fi introdusă în 

contracte clauza de ajustare a preţurilor, chiar şi pentru perioadele ce nu depăşesc 12 

luni. 

� S-a ajuns practic, de exemplu, ca în prezent să fie elaborată şi însuşită de 

către autoritatea în domeniu - MDRL, în fază de proiect - Hotărârea Guvernului 

privind certificarea calificării profesionale pe categorii de lucrări CAEN a 

societăţilor de construcţii, la propunerea noastra, cale sigură de garantare a calităţii 

lucrărilor de construcţii. 

De altfel, necesitatea şi oportunitatea certificării calificării profesionale este 

demonstrată şi de solicitările în creştere ale societăţilor de construcţii de evaluare şi 

certificare opţională de către ARACO, certificări agreate de unii ordonatori de credite. 

Sunt evaluate şi certificate profesionalismul - de către ARACO - peste 200 de societăţi 
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după o procedură similara cu cele ale celor 20 de ţări europene care practică sistemul şi 

a celei înscrise în proiectul de hotărâre elaborat de autoritatea în domeniu . 

 

� Guvernul României, ca urmare a contestării disfuncţionalităţilor legislaţiei privind 

achiziţiile publice şi a insistenţei unor organisme economice şi cu precădere a ARACO, a 

declanşat la inceputul anului 2009 acţiunea de "Modificare a cadrului naţional de 

reglementare a achiziţiilor publice" sub coordonarea viceprim-ministrului şi ministrului 

pentru afaceri europene. 

 

� Sunt în curs acţiuni la ANRMAP şi Departamentul pentru Afaceri Europene 

pentru promovarea urgentă a pachetului legislativ privind achiziţiile publice, prin care se 

urmăreşte mai multă transparenţă în desfăşurarea procesului, reducerea la maximum a 

duratei licitaţiilor publice, prin simplificarea documentaţiilor de eligibilitate şi înlocuirea 

lor cu certificatele de calificare profesională a societăţilor de construcţii, soluţionarea 

operativă a contestaţiilor. 

 

� S-a intervenit la MFP, MT şi MDRL pentru punerea de acord a Ordinului 

comun nr. 915/2008 privind aprobarea condiţiilor generale şi speciale de contractare 

model FIDIC, emis tot la solicitarea ARACO, cu o serie de acte normative româneşti 

cum ar fi HG nr. 264/2003 privind acordarea avansurilor, HG nr. 273/1994, care aprobă 

Regulamentele de recepţii şi HG nr. 766/1997 privind atribuţiile diriginţilor de şantier ş.a. 

 

�Urmare a insistenţelor ACPR şi ARACO, Guvernul a înfiinţat "Grupul 

interministerial pentru gestionarea absorbţiei fondurilor comunitare". 

 

� În aceeaşi perioadă şi cu precădere în ianuarie 2009, ARACO fiind cooptată în 

Grupul de lucru pentru elaborarea "Platformei comune de măsuri anticriză", a 

propus, susţinut şi reuşit adoptarea de către Guvern a unor măsuri care privesc în direct 

constructorii în domeniul investiţiilor-construcţiilor. 

 

Între măsurile semnificative adoptate de Parlament  la propunerea Guvernului 

ca urmare a negocierilor purtate la inceputul acestui an se reliefează: 

 

- achitarea datoriilor ordonatorilor din administraţia centrală şi locală către 

agenţii economici - facturi restante şi lucrări recepţionate şi nefacturate până la 

31.03.2009 (cca. 7,7 mld. lei) pana la 15.03.2009; 

- compensarea TVA-ului de recuperat cu TVA plătit sau cu alte impozite 

datorate bugetului de stat şi în lunile ulterioare lunii în care s-au depus cererea de 

restituire, precum şi după expirarea termenului legal de 45 de zile; 
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- adoptarea legislaţiei privind parteneriatul public-privat în vederea creşterii 

surselor de finanţare şi a dinamicii investiţiilor private în infrastructură; 

-  neimpozitarea profitului reinvestit începând cu trimestrul II, 2009; 

-  reabilitarea termică a clădirilor de locuit începând din acest an; 

- prevederea în bugetul pe 2009 a cca. 10 mld. euro pentru investiţii în 

infrastructură, reprezentând totodată o măsură - acţiune fundamentală de susţinere a 

dezvoltării economice într-un ritm decent de cca. 2,5% şi mai ales de evitare a apariţiei 

recesiunii economice, în actuala criză financiară. 

 

� Totodată, ARACO a susţinut şi alte măsuri pentru domeniul construcţiilor - 

investiţiilor între care "Plata TVA la încasare şi nu la facturare", măsură neadoptată 

datorita impactului semnificativ asupra incasarilor la bugetul pe 2009, dar care se va 

afla in pachetul de masuri aflate in negociere pentru noua varianta a Codului fiscal.Vom 

continua sa solicitam reducerea TVA pentru proiectele de locuinte sociale si pentru 

eficientizarea energetica a cladirilor. 

 

In intervalul analizat asociatia a militat prin reprezentantii sai pentru promovarea 

surselor alternative de energie si pentru eficientizarea energetica a cladirilor vechi si 

noi. Plecand de la premisa ca energia cea mai mei ieftina este energia salvata si 

recuperata ARACO a diseminat materialele prezentate in Congresul FIEC de la Dublin 

din 2008 in care au fost promovate argumentat modalitatile in care industria 

constructiilor poate contribui la eficientizarea energetica ( case inteligente energetic, 

fotovoltaice, energia eoliana etc). 

 

In luna ianuarie 2009, ARACO alaturi de UGIR 1903 , Asociatia “Biocombustibil” 

si LAPAR a organizat o conferinta de presa privind organizarea responsabila a 

productiei de energie din surse regenerabile in Romania. ARACo a pledat pentru 

promovarea programelor de eficientizare energetica a cladirilor si pentru necesitatea 

crearii unui departament distinct in cadrul Ministerului Economiei  pentru promovarea 

energiilor regenerabile ( solar, eolian, biocombustibili etc ). 

 

 

3. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL TEHNIC SI PROFESIONAL 

 

Această activitate a fost axată pe armonizarea reglementărilor tehnice şi 

procedurilor de pregătire şi realizare a produselor şi lucrărilor de construcţii cu 

reglementările Comunităţii Europene. 
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ARACO a elaborat şi formulat propuneri de modificare, completare, armonizare 

sau simplificare a unor normative tehnice sau de legislaţie tehnică sub formă de 

proiecte pe care le-a susţinut la autorităţile de stat în domeniu. 

� A elaborat în mai  multe variante proiectul de Hotărâre de Guvern privind 

certificarea calificării profesinale pe categorii de lucrări a societăţilor de 

construcţii 
Ultima variantă este însuşită de autoritatea în domeniu şi există speranţa ca in 

semestrul I, 2009 să fie adoptată de Guvern. 

Este de făcut menţiunea că s-a reuşit inscrierea în proiect ca evaluarea 

societăţilor în vederea certificării să fie făcută de asociaţiile patronale/profesionale de 

profil, prevedere care înlătura cheltuielile exagerate de certificare tratând acest proces 

ca un proces tehnic pur şi nu un proces comercial. Certificarile facute de ARACO sunt 

recunoscute si validate in cadrul acestui proiect de HG 

 

� ARACO s-a implicat direct în procesul de organizare şi introducere în România 

a circulaţiei libere a produselor-materialelor de construcţii, pe piaţa industriei 

construcţiilor. 

S-au implementat procedurile de agrement şi de certificare a conformităţii 
produselor pentru construcţii conform Directivei CE nr. 89/106/CEE, a legii 

608/2001 şi HG 622/2004. 

Totodată, ARACO şi-a adus aportul direct în adoptarea noii variante a CE de 

reglementare a circulaţiei produselor pentru construcţii prin înlocuirea Directivei 

89/106/CEE cu un "Regulament European" actualizat, regulament care treptat va fi 

adoptat în cursul anului 2009. 

 

� În baza experienţei proprii şi a 20 de ţări din Comunitatea Europeană, ARACO 

şi-a completat "Procedura de certificare profesională pe categorii de lucrări", 

organizându-se pentru evaluarea şi certificarea opţională a societăţilor de construcţii 

soclicitante, eliberând până în prezent peste 220 de certificate de calificare.  

 

O dimensiune profesionala distincta in care activitatea asociatiei s-a regasit a 

fost aceea a sanatatii si securitatii in munca. In acest plan au fost organizate 

seminarii de pregatire profesionala finantate de Organizatia Internationala a Muncii sau 

de Guvernul flamand in cadrul proiectului in parteneriat dintre ARACO si VCB. A fost 

lansata Casa de sanatate si securitate in mediul de munca si a fost depus in decembrie 

2008 un proiect pentru obtinerea finantarii comunitare in care parteneri sunt ARACO, 

Casimmco si Asociatia Romana de Sanatate si Securitate in Munca. De asemenea, a 

fost tiparit un Manual de sanatate si securitate in munca  prin intermediul CMC  care 

a fost pus la dispozitia membrilor ARACO. 
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5. ACTIVITATEA DE COOPERARE  SI COLABORARE INTERNAŢIONALĂ  

 

Activitatea curentă in domeniul international este desfasurata in stransa legatura 

cu  FIEC, CESE si patronatele cu profil similar din UE sau din Asia.  

 

Activitatea specifică a cuprins un mare număr de contacte cu societăţi de 

construcţii din Moldova, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Polonia, Ucraina, 

Macedonia, Germania, Belgia, Finlanda, Grecia, Italia, Franţa, Spania, Portugalia, 

Irlanda, Turcia, SUA, Canada, Columbia, Mexic, Malaezia, Nigeria, Angola, China. 

Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii are o susţinută activitate 

internaţională atât prin contactele desfăşurate în ţară cu numeroase firme străine care 

vin să ceară consultanţă pentru a-şi căuta parteneri sau a se informa asupra 

programelor de construcţii viitoare cât şi prin contactele directe cu patronatele 

constructorilor din alte ţări, în special europene. Printre acestea menţionăm pe cele din 

Germania (DBI), Italia (ANCE), Franţa (FNTP), Bulgaria (BCC), Ungaria (EVOSZ), 

Portugalia (FEPICOP şi AICCOPN) şi altele.  

 

Acordurile de colaborare cu aceste patronate, reprezentative pentru firmele din 

ţările lor, prevăd o serie de măsuri destinate întăririi relaţiilor de colaborare între firmele 

membre. Firmele care lucrează în ţările partenere vor beneficia de asistenţa şi sprijinul 

patronatului local. 

Părţile semnatare ale acordurilor de cooperare şi-au luat obligaţia de a insista pe 

lângă membrii lor care lucrează în ţara partenerului să devină membru al patronatului 

din ţara respectivă. Această prevedere a fost introdusă tocmai în scopul de a permite 

firmelor care activează în ţara parteneră să fie permanent în mijlocul familiei 

constructorilor din ţara în care activează, să fie la curent cu cele mai noi informaţii 

despre planurile de investiţii private sau publice şi să aibă un contact direct cu firmele 

de construcţii care le-ar putea deveni parteneri. 

 

Până în prezent au fost încheiate protocoale de  parteneriat cu următoarele 

patronate: 

 

1. Asociaţia Patronală din Construcţii Montaj - APCM - Republica Moldova 

2. Asociaţia Contractorilor Internaţionali din China - CHINCA - R.P. Chineză 

3. Camera de Construcţii Bulgară - BCC - Bulgaria 

4. Asociaţia Naţională a Constructorilor de Clădiri - ANCE - Italia 

5. Camera Economică din Macedonia - ECM - Macedonia 

6. Asociaţia Antreprenorilor care activează în străinătate - IRI - Bosnia-Herzegovina 
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7. Federaţia Industriei Germane a Construcţiilor - DBI - Germania 

8. Federaţia Naţională a Antreprenorilor Ungari - EVOSZ - Ungaria 

9. Asociaţia Contractorilor Turci - TCA - Turcia 

10. Federaţia Portugheză a Industriei de Construcţii şi Lucrări Publice - FEPICOP 

- Lisabona - Portugalia 

11. Asociaţia Industriei de Construcţii Civile şi Lucrări Publice - AICCOPN - Porto 

– Portugalia 

 

Cu aceşti parteneri au loc întâlniri periodice pentru stabilirea unor acţiuni comune 

în interesul companiilor membre.  

Au avut loc întâlniri la Bucuresti in ultimii doi ani cu Camera Constructorilor din 

Bulgaria,  ANCE din Italia,  DBI din Germania, FNTP-Franta, Patronatul portughez etc. 

 

Au loc relaţii de colaborare între ARACO şi organizaţii reprezentative ale 

companiilor de construcţii străine care lucrează în România. Un exemplu este relaţia cu 

Asociaţia Oamenilor de Afaceri Turci din România (TIAD) care a organizat în luna 

februarie 2009 un simpozion cu tema "Economia României - perspective 2009-2010". 

Un alt exemplu este colaborarea cu Unimpresa Romania sau cu Ambasada Finlandei. 

 

5.1 Relaţia cu Federaţia Industriei Europene a Construcţiilor (FIEC) 

Relaţiile între FIEC şi ARACO s-au consolidat în perioada 2007-2009, ARACO 

participând la numeroase studii, anchete, analize de piaţă şi alte acţiuni ale FIEC. 

Preşedintele ARACO a reprezentat asociaţia noastră la Congresul FIEC de la Dublin, 

2008 si la sedintele presedintilor din FIEC de la Brussels din 2007 si 2008. Următorul 

Congres al FIEC va avea loc în luna iunie 2009 la Madrid.. 

 ARACO nu a plătit decât 1/3 din cotizaţia anuală, respectiv cca. 3500 euro, 

statutul ARACO în cadrul FIEC rămânnd la nivelul de observator şi neputand fi 

omologat ca membru plin. Din acest motiv propunerile din Turcia si Bulgaria ca 

presedintele ARACO sa faca parte din Steering Committee nu au putut fi validate in 

plenul FIEC. Mentionam ca s-a negociat totusi la Dublin si semnat un Protocol ca intre 

cele 5 tari din flancul estic european participatia in Steering Committee sa se faca pe 

principiul rotatiei. A fost negociat cu conducerea FIEC ca datoria istorica a cotizatiei  

sa fie stearsa. 

In sedinta presedintilor FIEC din decembrie 2008, a fost prezentata o Declaratie 

comuna a ARACO si BCC privind modul in care antreprenorii europeni isi dezvolta 

afacerile in Romania si Bulgaria. 

Trebuie apreciat de asemena ca Presedintele FIEC, Dl Daniel Tardy a participat 

la aniversarea a 10 ani de la infiintarea CSC in iunie, 2008  iar Directorul general al 
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FIEC, Dl Ulrich Paetzold, a participat ca invitat de onoare la Gala Constructorilor de top, 

editia 2008. 

Actualmente, ARACO desfasoara activitatile necesare ca patronatele de profil 

din Moldova si din Serbia sa se apropie de FIEC. 

 

5.2 Activitatea în Comitetul European Social şi Economic (CESE) 

 

Preşedintele ARACO este membru în Comitetul European Social şi Economic, 

care îşi desfăşoară activitatea la Bruxelles. Prezenţa reprezentantului ARACO în acest 

organism european permite asociaţiei noastre să fie la curent cu cele mai noi lucrări, 

studii, luări de poziţie sau recomandări pe care CESE le prezintă Parlamentului 

European şi Comisiei Europene precum si cu propunerile de acte normative ale CE sau 

Parlamentului European. Reprezentantul ARACO este implicat in sectiunile ECO si 

NAT, in Observatorul Dezvoltarii Durabile, in Observatorul Strategiei Lisabona si in 

grupurile de lucru ale CESE cu Ucraina, China si Canada. 

 

5.3 Organizarea de misiuni economice pentru construcţii 
 

În scopul cunoaşterii mai bune a unor eventuali parteneri, precum şi pentru 

cunoaşterea realizărilor constructorilor din alte ţări, ARACO a organizat mai multe 

misiuni economice pentru construcţii, cu sprijinul Ministerului Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii, Comerţului, Turismului şi Profesiilor Liberale şi al Centrului Român de 

Promovare a Comerţului (CRPC). 

Astfel, în luna decembrie 2007, un grup de 10 firme de construcţii au participat la 

misiunea economică în Macedonia. Cu această ocazie s-au vizitat construcţiile din 

oraşele Skopje, Bitolja şi Ohrid şi au avut loc seminarii specifice în Skopje şi Ohrid. Au 

fost vizitate segmente de autostrăzi, construcţiile de locuinţe şi construcţia unui stadion 

de mare capacitate. 

În perioada 23-28 mai 2008 s-a deplasat în Portugalia - oraşele Lisabona şi 

Porto, o misiune economică organizată de MIMMCTPL-CRPC, împreună cu ARACO. 

La misiune au participat un număr de 12 societăţi comerciale din sectorul de 

construcţii. Misiunea a debutat printr-un seminar organizat la Lisabona, apoi a continuat 

prin vizitarea târgului de construcţii TECTONIKA din oraşul Porto, precum şi cu o 

întâlnire cu numeroase firme portugheze. S-au vizitat sistemele de autostrăzi din zona 

Porto, precum şi un nou şi mare stadion ultramodern. 

În perioada 28.10-02.11.2008 ARACO a organizat o misiune economică în 

Turcia, în oraşele Istanbul şi Antalia, cu ocazia târgului de materiale de construcţii şi noi 

tehnologii BAUCON care a avut loc la Antalya. 
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Misiunea a fost organizată în colaborare cu MIMMCTPL şi CRPC şi cu asistenţa 

ambasadei române din Ankara şi a secţiilor economice române din Ankara şi Istanbul.  

 

În anul 2009 ARACO va organiza o misiune economică pentru construcţii în 

Spania, în perioada 18-21 iunie, perioadă care coincide cu congresul FIEC din acest 

an. Sunt, de asemena, in curs de pregatire misiuni economice in China, Rusia si 

Serbia. 

 

5.4 Participare la târguri şi conferinţe internaţionale 

 

În perioada 19-23 februarie 2008, o delegaţie ARACO formată din 22 

reprezentanţi ai firmelor de construcţii, a făcut o deplasare la târgul de construcţii 

BAUTEC de la Berlin, la care ARACO a deţinut un stand propriu. 

În ziua de 21 februarie 2008, în cadrul târgului a avut loc Conferinţa Europeană 

asupra Construcţiilor din România şi Bulgaria unde presedintele ARACO a fost 

invitat ca speaker. Cu această ocazie a avut loc şi întâlnirea între preşedinţii 

patronatelor construcţiilor din România şi Bulgaria şi semnarea unui acord de cooperare 

directă. 

În anii 2007 şi 2008  ARACO a fost prezenta la Conferinţele Organizaţiei 

Mondiale a Muncii de la Geneva. De asemenea, ARACO a mai fost reprezentat la 

conferinţa internaţionala la Varşovia  organizata de FIEC si EFBWW din 2008. 

. 

5.5 Participare la programele  cu finantare europeana 

 

În perioada 2007-2008 ARACO a participat la mai multe programe PHARE şi 

Leonardo da Vinci, împreună cu Casa Socială a Constructorilor şi cu Casa de Meserii a 

Constructorilor. 

În anul 2008 ARACO a solicitat, în calitate de aplicant, a pregătit documentaţia şi 

a înaintat-o pentru acordarea de fonduri în cadrul programului de formare profesională 

AMPOSDRU, în valoare de cca. 300 mii euro în colaborare cu organizaţia de formare 

profesională a Federaţiei Industriei Germane a Construcţiilor. 

În anul 2009, în parteneriat cu Federaţia Româno-Germană din Timişoara, 

ARACO a solicitat şi pregătit participarea la un program Leonardo da Vinci pentru 

formare profesională. 

Mai sunt proiecte depuse in parteneriat cu CSC, CASIMMCO, Asociatia Romana 

de Sanatate si Securitate in Munca, 3C, FGS Familia. 

Detalii despre proiectele derulate si cele aflate in asteptare se pot accesa pe site-

ul ARACO. 
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6. ACŢIUNI ÎN DOMENIUL SOCIAL, PARTENERIAT INTERN, REPREZENTARE IN 

DIALOGUL SOCIAL ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 

 

Şi în perioada la care se referă raportul, preocuparea de bază a Comitetului 

Director şi a Executivului asociaţiei a fost asigurarea stabilităţii sociale în domeniul 

activităţii de construcţii-montaj, menţinerea unor relaţii bune de parteneriat cu federaţiile 

sindicale din construcţii şi promovarea la nivel superior a intereselor membrilor 

asociaţiei în dialogul tripartit Guvern - Patronat - Sindicate. 

 

Asociatia a reusit pentru a treia oara sa obtina in 2008 in instanta recunoasterea 

statutului de confederatie patronala cu reprezentativitate la nivel national, valabila 

pentru o perioada de 4 ani. 

 

ARACO este nominalizat ca partener social reprezentativ la nivel naţional în 

comisiile de dialog social de la nivel de ministere şi prefecturi şi membru în Consiliul 

Economic şi Social.  Din anul 2007 ARACO face parte ca membru cu drepturi depline 

din noua configuraţie a CES, iar din luna ianuarie 2007 ARACO, alături de alte patru 

patronate (din cele 12 reprezentative la nivel naţional) reprezintă interesele patronale 

nationale  în Consiliul Economico-Social European - CESE. 

S-a participat la întruniri organizate de ministere şi au fost făcute propuneri 

concrete de amendare a unor proiecte de acte normative şi reglementări, din 

perspectiva intereselor constructorilor, ca: 

-  proiectele bugetului de stat pe anii 2008-2009; 

- propuneri de amendare a Proiectului de lege cu privire la Codul fiscal şi a 

Codului de procedură fiscală; 

- proiectele de buget pe anii 2007 şi 2008 în domeniile: asigurări sociale, 

asigurări pentru şomaj; 

- proiectele de modificare şi completare al Legii nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor sociale pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă; 

- proiectul de modificare şi completare al Legii nr. 346/2002 cu privire la 

asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale; 

- proiectele de modificare a Legii patronatelor nr. 356 şi a Legii Contractelor 

Colective de Muncă nr. 130/1996 modificată; 

-proiectul de amendare a legii CES; 

- proiectul de HG privind certificarea calificării întreprinderilor de construcţii; 

- proiectul de lege pentru pensii alternative ocupaţionale; 

- propuneri concrete de amendare a Codului Muncii. 

- proiectul de HG referitor la dialogul social la nivel central si local; 
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6.1 Contractul Colectiv de Muncă la nivel de ramură de construcţii-montaj, 

pe anul 2008 - 2009 

Negocierea Contractului colectiv a început cu 60 de zile înainte de expirarea 

celui în vigoare şi s-a finalizat prin semnarea şi publicarea în Monitorul Oficial al 

României, Partea a V-a. 

În luna decembrie 2008 a fost semnat actul adiţional la actualul Contract Colectiv 

de Muncă prin care s-a convenit un salariu minim de 650 RON pe lună, realizându-se o 

creştere a acestuia de aproape 45% faţă de 2007. 

Deoarece noul Cod al Muncii nu a clarificat modul de desfăşurare sezonieră a 

programului de lucru în construcţii, prin intervenţii, insistenţă şi propuneri concrete de 

rezolvare la MMSSF, premergător începerii negocierilor, s-a obţinut acordul ca 

programul de lucru săptămânal de 48 ore să fie considerat ca medie anuală, iar pentru 

perioada 31 martie - 31 octombrie în ramura de construcţii să se oficializeze programul 

de lucru prelungit de 10 ore/zi.   

 

6.2 Concertarea miscarii patronale in cadrul ACPR 

ARACO s-a implicat activ în acţiunea de coagulare a confederaţiilor patronale 

reprezentative la nivel naţional, pornind de la premiza consolidării unei singure entităţi 

patronale reprezentative atât la nivel naţional cât şi european. 

După multiple si indelungi negocieri, ARACO a aderat ca membru fondator la 

Alianţa Confederaţiilor Patronatelor din România - ACPR, care cuprinde 8 din 13 

confederaţii reprezentative national. In cursul anului 2008 s-a constituit si Business 

Romania unde ARACO este reprezentata de ACPR, ca proiectie a Businees Europe in 

Romania. 

 

In luna ianuarie 2009, sub egida ACPR care o organizat o Conferinta nationala 

la Bucuresti pe tema masurilor anticriza, asociatia  noastra si-a putut prezenta inca o 

data propunerile necesare sectorului in fata reprezentantilor Presedentiei, Senatului si 

Guvernului Romaniei. La aceasta conferinta delegatia ARACO a fost alcatuita din 23 de 

reprezentanti din toata tara.  

 

6.3 Protecţia socială a salariaţilor agenţilor economici din construcţii în 

iernile 2007 - 2008 şi 2008 - 2009 

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

contribuie activ, prin reprezentanţii săi în Consiliul de Administraţie, alături de partenerii 

sindicali, la continua îmbunătăţire a activităţii şi la dezvoltarea de noi servicii în 

beneficiul constructorilor prin CSC. 

Cele circa 600 de societăţi membre ale CSC , însumând circa 30% din totalul 

salariaţilor sectorului, sunt societăţi de construcţii din toate grupele de mărime, care 
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utilizează protecţia socială reglementată de Legea nr. 215/1997 ca alternativă la 

trimiterea angajaţilor în şomaj, în anotimpul friguros (1 noiembrie - 31 martie). 

În iarna 2007 - 2008 au beneficiat de protecţia socială oferită de CSC un număr 

de 25.382 salariati în construcţii, cărora li s-au plătit indemnizaţii totalizând 15,6 

milioane lei - cu circa 68% mai mult ca în iarna 2006 - 2007. 

La sfârşitul anului 2008, activele financiare disponibile pentru perioada de 

protecţie socială curentă totalizau 92 milioane lei (23 milioane euro). 

Pe ansamblu, în perioada 1998-2008, au beneficiat de protecţia socială oferită 

de CSC aproape 210.000 lucrători în construcţii, valoarea indemnizaţiilor plătite 

acestora ridicându-se la peste 82 milioane lei (circa 21 milioane euro). 

 

Un alt serviciu apreciat de societăţile membre - acordarea de scrisori de 

garanţie pentru participarea la licitaţii în limita fondurilor depuse la CSC, s-a 

materializat în emiterea, în perioada 2007-2008, a 348 de scrisori de garanţie, în 

valoare totală de 27,3 milioane lei. 

 

În aprilie 2008, Casa Socială a Constructorilor a devenit cel de-al 30-lea membru 

al Asociaţiei Europene a Instituţiilor Paritare, cu sediul la Bruxelles, în cadrul căreia 

CSC şi-a asumat rolul de propagator în crearea unui cadru regional de valori similare 

celor reprezentate de modelul de autoreglementare în construcţii din România. Pe 

această linie, la solicitarea venită şi din partea Organizaţiei Internaţionale a Muncii, 

ARACO şi Casa Socială a Constructorilor dezvoltă parteneriate cu organizaţii similare 

din Republica Moldova, Ungaria, Bulgaria, Serbia şi din alte ţări din regiune, în vederea 

transferului ideilor şi modelului care au stat la baza proiectului de organizare şi 

funcţionare al CSC. 

 

Manifestările din 15-16 iulie 2008, care au marcat aniversarea a 10 ani de la 

fondarea Casei Sociale a Constructorilor, au constituit un bun prilej de consolidare a 

proiectelor începute şi asumate de partenerii sociali din industria construcţiilor din România, 

o posibilitate de diseminare directă a informaţiilor specifice, creând cadrul de identificare şi 

promovare în parteneriat a unor proiecte de interes cofinanţate din fondurile UE. 

La acest eveniment au participat reprezentanţi de vârf ai Federaţiei Industriei 

Europene a Construcţiilor (FIEC), ai Federaţiei Europene a Lucrărilor din Construcţii şi 

Industria Lemnului (EFBWW), ai Comitetului Economic şi Social European (CESE), ai 

Asociaţiei Europene a Instituţiilor Paritare (AEIP), ai patronatelor de construcţii din 

Germania, Italia, Bulgaria şi republica Moldova, ai sindicatelor de construcţii din Italia, 

Germania, Spania, Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova şi Federaţia Rusă, ai mişcărilor 

patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional din România, ai membrilor fondatori 

ai CSC şi ai partenerilor sociali reprezentativi la nivel naţional şi teritorial. 
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6.4 Formarea profesională a constructorilor 

 

Împreună cu federaţiile sindicale în construcţii, în calitate de partener, ARACO a 

înfiinţat Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor care a devenit funcţională din 

2005. Începând cu ianuarie 2006, prin CMC se asigură funcţionarea Comitetului 

sectorial pentru formare profesională în construcţii, organism alcătuit din reprezentanţi 

ai patronatelor şi sindicatelor (respectiv ARACO, FGS Familia şi FSCM Anghel Saligny) 

care susţine interesele partenerilor sociali din acest domeniu în relaţia cu autorităţile 

responsabile pentru educaţie, formare şi ocupare profesională (MEC, MMSSF, CNFPA, 

ANOFM). Conform Ordonanţei de urgenţă de modificare a Legii nr. 132/1999 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea CNFPA, comitetele sectoriale de formare 

profesională a adulţilor, respectiv şi cel din construcţii, va deveni structură de dialog 

social de utilitate publică cu finanţare de la bugetul statului. Se poate spune că CMC 

funcţionează ca o platformă de dezvoltare a resurselor umane prin realizarea de 

proiecte complexe care au drept scop conformarea calificării forţei de muncă din 

România la standardele profesionale ale Uniunii Europene prin: 

� Participare la proiectul Phare twinning de elaborare a strategiei pe termen 

scurt şi mediu de formare profesională continuă, implementat de MMSSF şi Ministerul 

Educaţiei din Danemarca, prin dezvoltarea cadrului de organizare a unui comitet 

sectorial şi definitivarea a două calificări pentru sectorul construcţiilor. 

� Implementarea proiectului "Train-build" finanţat prin programul UE Leonardo 

da Vinci, proiect constând în perfecţionarea reprezentanţilor partenerilor sociali în 

administrarea sistemului de calificare şi formare profesională continuă. 

� Implementarea, împreună cu Hidroconstrucţia SA şi SC Hidroconstrucţia 

Sucursala Siriu a unui proiect Phare de aproximativ 46000 euro, pentru definirea 

ocupaţiei de miner în subteran pentru construcţii şi de dulgher, precum şi 

implementarea unor cursuri de calificare pentru aceste meserii; au fost de asemenea 

tipărite manuale de buzunar pentru mineri în subteran pentru construcţii şi dulgheri. 

� Cursuri de management de proiect şi de securitate şi sănătate a muncii cu 

finantare OIM. 

�Pentru dezvoltarea resurselor umane în domeniul construcţiilor prin 

dezvoltarea, crearea şi implementarea de mecanisme şi instrumente pentru 

îmbunătăţirea asigurării calităţii în formarea profesională continuă a fost ajudecat in 

2008  proiectul strategic "Calitate în Educaţie - CALE", finanţat din Fondul Social 

European (FSE) prin POS DRU in valoare de 5 milioane euro, in parteneriat cu asociatii 

de profil din Italia. 
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Obiectivul general al proiectului este de a contribui la dezvoltarea resurselor 

umane în sectorul abordat prin dezvoltarea, crearea şi implementarea de mecanisme şi 

instrumente pentru îmbunătăţirea asigurării calităţii în Formarea Profesională Continuă. 

 Obiective specifice 

1. Analizarea şi monitorizarea pieţei muncii din sector în vederea obţinerii unei 

imagini clare privind situaţia actuală de pe piaţa muncii şi pentru identificarea nevoilor 

specifice ale companiilor şi ale forţei de muncă din domeniul specific. 

2. Dezvoltarea unui set de instrumente pentru asigurarea calităţii formării 

profesionale continue compus din harta ocupaţională a sectorului, standarde 

ocupaţionale pentru 10 ocupanţi stabilite în funcţie de priorităţile identificate în analizele 

realizate la nivel de sector, instrumente de evaluare specifice competenţelor descrise în 

standardele ocupaţionale precum şi programe modularizate de formare profesională 

corespunzătoare competenţelor stabilite. 

3. Dezvoltarea unui corp de formatori şi de evaluatori de competenţe 

profesionale capabili să asigure evaluarea şi recunoaşterea competenţelor, 

independent de modul în care acestea au fost dobândite şi să pună în aplicare 

programe de formare modularizate care să permită acumularea de credite transferabile. 

4. Aderarea la structurile europene de recunoştere a calificărilor profesionale prin 

schimb de bune practici şi aplicarea pe scară largă a acestora şi activităţi inovatoare 

transnaţionale pentru asigurarea calităţii FPC la nivel de sector. 

Proiectul contribuie la dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii pe 

piaţa muncii din sectorul abordat prin dezvoltarea cadrului sectorial al calificărilor în 

vederea antrenării forţei de muncă din sector în formarea pe tot parcursul vieţii prin 

recunoaşterea competenţelor dobândite anterior, acces la formarea profesională 

conform nevoilor proprii şi a nevoilor tehnologice ale companiilor şi prin creşterea 

capacităţii instituţionale a comitetului sectorial. 

Având în vedere lipsa acută de maiştri de diferite specialităţi pentru conducerea 

execuţiei lucrărilor din construcţii, prin Comitetul Sectorial de Formare Profesională 

continuă a adulţilor a fost elaborat şi validat standardul ocupaţional pentru această 

meserie. Împreună cu MEC s-au stabilit, pe zone geografice, colegiile sau grupurile 

şcolare care sunt autorizate şi au capabilitatea formării, prin cursuri postliceale la 

comanda agenţilor comerciali, de cursuri şi pentru domeniile dorite. 

 

6.5 Relaţiile cu filialele teritoriale ale asociatiei 

Din cele 7 filiale teritoriale, unele  au o activitate care poate fi apreciată de la 

bună la foarte bună ( Ardeal si Moldova ) în ceea ce priveşte legătura cu membrii 

ARACO, periodicitatea reuniunilor pe care le organizează şi tematica pe care o 

abordează în dezbateri, reuşită în recrutarea de noi membri şi nivelul de colectare a 

cotizaţiilor. Rezultatele bune dobândite sunt generate de conlucrarea permanentă cu 
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cercurile judeţene din sfera lor de activitate, de insistenţele preşedinţilor şi secretarilor 

de filiale pentru creşterea prestigiului asociaţiei în judeţele arondate acestora. 

Deoarece la unele filiale activitatea a fost doar satisfăcătoare cu deficienţe în 

organizarea reuniunilor de lucru periodice, recrutarea de noi membri, pierderea unor 

membri cu tradiţie, nivelul foarte scăzut de colectare a cotizaţiei, în şedinţele 

premergătoare Conferinţei Naţionale au fost organizate reuniuni de analiză şi alese noi 

Comitete de Conducere care, în mod sigur, vor determina îmbunătăţirea activtăţii acestora. 

La reuniunile periodice ale filialelor au participat frecvent membrii ai Comitetului 

Director şi ai Executivului care au prezentat principalele acţiuni întreprinse la nivel central, 

au dat o serie de răspunsuri la problemele ridicate şi au preluat spre rezolvare, prin 

intervenţii la autorităţi, problemele a căror soluţionare de către ARACO nu a fost posibilă. 

 

Este de reţinut că în perioada martie 2007 - martie 2009 au aderat la asociaţie un 

număr de 80 de noi membri, faţă de 70 societăţi de construcţii care au aderat în 

perioada 31 martie 2005 - 28 februarie 2007, ceea ce dovedeşte că şi în continuare 

ARACO îşi poate dezvolta aria de cuprindere a activităţilor de construcţii. 

 

 

6.6 Conferinte regionale 

În anul 2007 au fost organizate Conferinţe regionale ale ARACO la Cluj şi Iaşi, 

urmând ca şi în anul acesta să se organizeze la filialele Cluj, Iaşi, Oltenia şi Timişoara. 

Conferintele regionale reprezinta o abordare noua generata de ARACO pentru 

coagularea la nivel regional a reprezentantilor sectorului de constructii alaturi de 

reprezentantii autoritatilor locale, reprezentantii mediului universitar, bancar samd. 

Conferintele regionale au propus teme de interes national si regional in perioada post 

aderare, au generat clustere regionale, s-au bucurat de participari de nivel inalt ale 

oficialitatilor centrale sau locale si au generat atat beneficii de imagine cat si financiare 

pentru asociatie. 

 

 

6.7 Entitati paritare nou create 

Avand in vedere constructiile institutionale asumate prin Acordul social sectorial, in 

cursul anului 2008 au fost inregistrate juridic si operationalizate urmatoarele entitati 

paritare unde ARACO este membru fondator: 

 

• Casa pentru sanatate si securitate in mediul de munca – CASIMMCO; 

• Casa de concedii a constructorilor- 3C; 

• Comitetul paritar pentru muncitorii migranti; 

• Comitetul paritar pentru trusturile transnationale; 
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Pentru primele doua entitati sunt elaborate si depuse proiecte de grant pentru obtinere 

de finantare comunitara in vederea dezvoltarii organizationale. 

 

In cursul anului 2008, prin intermediul CSC a fost pregatita documentatia infiintarii unei 

IFN ( institutie financiara nonbancara ) pentru nevoile de finantare specifice sectorului 

de constructii  dar demersul a fost suspendat in conditiile manifestarii crizei financiare la 

finele anului trecut. 

 

 

7. COMUNICARE SI PROMOVARE BRAND  

 

Pe calea poştei electronice, ARACO are un contact permanent cu membrii săi 

cărora le transmite sistematic informaţii din activitatea internă şi internaţională a 

ARACO. Cotidian se diseminează informaţii despre noutăţile legislative sau activităţile 

tehnice organizate în ţară sau în străinătate. 

În perioada actuală s-a definitivat si redeschis  noul site ARACO 

(www.araco.org) prin consultarea căruia membrii noştri vor putea obţine o multitudine 

de informaţii din activitatea curentă, tehnică, legislaţie existenta si in faza de proiect etc. 

Tot ca instrumente de comunicare mai sunt utilizate Buletinul ARACO ( 3 

aparitii pe luna) , Newsletterul CSC ( aparitia lunara ) precum si alte publicatii 

partenere ( Bursa Constructiilor, Tribuna Constructiilor sa) 

 

Buletinul ARACO, a atins o performanţa de a fi  în al IX-lea an de apariţii 

decadale neîntrerupte, timp în care a furnizat membrilor asociaţiei informaţii legate de 

activitatea de construcţii-montaj, noutăţi legislative, economice, tehnice şi sociale. 

În tot acest timp, au fost publicate cu regularitate intervenţiile făcute de ARACO 

la Guvern, ministere, la alte entităţi abilitate pentru modificarea sau promovarea unor 

acte normative şi pentru soluţionarea unor probleme cu care se confruntă antreprenorii 

de construcţii. 

Au fost semnalate periodic informaţiile primite de la Institutul Naţional de 

Statistică privind conjunctura pieţii construcţiilor şi tendinţele din activitatea de 

construcţii, evoluţia contractelor, a numărului de salariaţi, indicii preţurilor de consum, 

salariul mediu brut în construcţii. 

Constructorii au fost informaţi despre activitatea FIEC, care colaborează cu 

Comisia Europeană în rezolvarea în cadrul comunităţii a problemelor constructorilor 

europeni: plăţi întârziate şi efectele economice ale acestora, plata TVA, activitatea de 

subcontractare, standardele armonizate în construcţii, munca la negru în construcţii, 

certificarea calificării antreprizelor de construcţii, protecţia mediului etc. 

Au fost prezentate acţiunile întreprinse de filialele asociaţiei şi problemele cu 

care se confruntă firmele de construcţii în teritoriu. 
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Prin parteneriatul media cu Revista Construcţiilor, ARACO a transmis către 

cca. 5000 societăţi de construcţii, producătoare de materiale şi utilaje pentru construcţii 

- membre şi nemembre ale asociaţiei noastre, luările sale de poziţie în legătură cu unele 

probleme importante pentru ramura construcţii-montaj: legislaţia privind achiziţiile 

publice, punctele de vedere ale Federaţiei Industriei Europene a Construcţiilor - FIEC, 

privind directivele europene în vigoare şi modificările acestora, aspecte importante din 

activitatea patronatelor. 

 

Prin conferinţele de presă organizate periodic, punctele de vedere ale ARACO 

au fost făcute cunoscute  opiniei publice  principalele subiecte prezentate fiind: 

- poziţia comună a ARACO şi a partenerilor sociali asupra proiectului Legii 

privind "Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Construcţiilor"; 

- lipsa forţei de muncă bine pregătite profesional şi măsurile ce se impun pentru 

îmbunătăţirea acestei situaţii; 

- poziţia partenerilor sociali referitoare la munca la negru în construcţii; 

- soluţii de accesare a fondurilor structurale pentru industria construcţiilor; 

- poziţia ARACO faţă de "Planul de redresare al Comisiei Europene şi necesitatea 

promovării unui Acord Social Tripartit la nivel naţional"; 

- necesitatea ajustării dinamice a preţului construcţiilor pe parcursul execuţiei lucrării. 

-promovarea energiilor alternative si eficientizarea energetica a cladirilor; 

 

ARACO si-a reconfigurat site-ul www.araco.org  iar consistenta si densitatea 

tematica speram sa fie apreciate de membrii si partenerii sai incapand cu luna martie, 

2009. 

 

Colaborarea cu media scrisa sau audio vizuala a fost a dimensiune constanta 

a presedentiei ARACO putand multumi in acest moment de bilant: Money Chanel, 

TVR1, TVR2, B1TV, Antena 3, Realitatea TV, DDTV, RRActualitati, BBC, RFI, Bursa, 

Ziarul Financiar, Business Standard, Romania Libera, Cotidianul, Ziua, Adevarul, 

Gandul, Evenimentul Zilei, Curierul national, Mediafax, Agerpres, media din Cluj si Iasi 

etc. 

 

ARACO a continuat cu consecvenţă să premieze anual cu distincţia "Trofeul 

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

execuţiei. În ultimii doi ani au fost premiate 29 de astfel de lucrări, care se adaugă celor 

aproape 200 recompensate din anul 1995 până în prezent. 
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Mai nou, începând din anul 2008, ARACO împreună cu FinMedia a creat un nou 

eveniment care se doreste a fi anual , o nouă competiţie de evidenţiere a firmelor de 

construcţii pentru rezultate economice, sistem definit "Gala Constructorilor de Top-

100", aflat in curs de inregistrare la OSIM. 

 

8. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

 

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

cheltuieli decente, pe de o parte, şi de întreprindere a unor acţiuni tehnice generatoare 

de venituri, potrivit legii patronatelor şi Statutului. 

� Au crescut veniturile din cotizaţii prin creşterea numărului membrilor şi 

creşterea numărului membrilor cu cifre de afaceri mai mari. 

� Au fost organizate unele acţiuni tehnice care au constituit şi mijloace de 

creştere a imaginii şi reprezentativităţii asociaţiei ca "Trofeul Calităţii", "Top 100" si 

Conferintele regionale; 

� S-a urmărit şi realizat ca depunerile fondurilor ARACO să fie făcute în bănci cu 

cele mai bune dobânzi. 

� Astfel de măsuri, completate cu cheltuirea judicioasă din fondurile asociaţiei, 

au condus la încheierea unor bilanţuri financiare pozitive în anii 2007 şi 2008, precum şi 

crearea unor disponibilităţi în cont care la data de 31.12.2008 erau în valoare de 

374.085 lei, situaţia sintetică prezentându-se astfel: 
 
Capitol bugetar / An 2007 2008 
Venituri totale (lei) 905.315 922.540 
Cheltuieli totale (lei) 798.325 852.797 
Excedent realizat (lei ) 106.990 69.743 

 
Venituri financiare disponibile la: 31.12.2007 31.12.2008 

Cont curent 153.425 41.960 

Depozite bancare 150.737 332.395 

Total disponibil 304.162 374.085 

Este de mentionat consolidarea resurselor financiare disponibile ale ARACO atat 

in 2007 cat si in 2008. 

Situatia detaliata a realizarii BVC pe fiecare an si capitol de venituri / cheltuieli se 

regaseste in Anexa 2 la acest Raport.  

 

� Este de reţinut totuşi cu parere de rau că unele acţiuni cu efecte economice 

benefice în viitor nu au fost finalizate până în prezent, cum ar fi: 
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• pregătirea investiţiei - clădire pentru birouri ARACO - pentru care nu am 

reusit sa avem PUD desi documentatia a fost depusa la Primarie de la 

inceputul anului 2008 ; Trebuie mentionat ca partenerii de investitie ai 

ARACO si-au manifestat dezacordul partial fata de solutia parcarilor 

subterane 

• valorificarea clădirii din str. Gladiolelor care este in curs de finalizare in 

instanta. 

 

9. CONCLUZII 

 

Anii 2007 si 2008 au reprezentat o perioada a decredibilizării instituţiilor centrale 

de stat din România motiv pentru care mai multe propuneri de rezolvare a problemelor 

din construcţii prin iniţierea de acte normative noi sau de modificare a celor existente nu 

au fost tratate corespunzător, deşi asociaţiile patronal-profesionale, cum este ARACO, 

le-au elaborat, prezentat şi susţinut. Criza economica transforma insa statul in 

investitorul strategic in economia tarii ( fie direct, fie cofinantand fondurile structurale) 

care este obligat sa respecte cererile partenerilor sociali la nivel de breasla sau la nivel 

national.  

 

Faptul că suntem membri ai ACPR ( Alianţa Confederaţiilor Patronale din 

România) şi suntem astfel conectaţi direct atât la o concentrare naţională a poziţiilor 

patronale cât şi la mişcarea patronală europeană prin Business Europa  este binevenit 

şi va trebui consolidat. 

 

Faptul că suntem membru observator la FIEC este, de asemenea, binevenit 

pentru că astfel putem fi informaţii şi chiar putem interveni în fazele de elaborare a 

documentelor de poziţie ale FIEC sau a Hotărârilor Comisiei Europene sau a 

Parlamentului European unde FIEC este consultat. 

În consecinţă, va trebui să reuşim să obţinem o metodologie de calcul a cotizaţiei 

adaptată condiţiilor noastre, dar şi să reuşim să ne plătim obligaţiile statutare. 

 

Prezenţa ARACO în CESE (Comitetul Economico Social European) ne permite 

accesul şi eventuala intervenţie pe documentele comunitare. Intenţionăm ca toate 

documentele generate de Instituţiile comunitare cu impact asupra industriei 

construcţiilor să fie postate pe o pagină dedicată a site-ului ARACO. 

 

Prezenţa ARACO în CES (Consiliul Economico-Social din Romania), obţinută în 

2007, după mulţi ani de solicitări şi negocieri, este necesară din perspectiva conectării 

directe la parteneriatul social şi dialogul social la nivel naţional. 
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În această nouă conjuctură necunoscută de nici unul dintre noi si greu 

predictibila, este necesar şi mai ales oportun să dezvoltăm acţiuni de colaborare şi 

cooperare cu un înalt spirit de parteneriat, pentru a face posibilă folosirea celor mai 

fezabile  soluţii prin schimburi de idei de continuare a activităţii de construcţii. Aliantele 

in aceste vremuri sunt evident mult mai rezonabile decat izolarile sau renuntarile. 

 

Faţă în faţă cu situaţia economică mondială, europeană şi naţională, România 

şi-a definit priorităţile pentru perioada de criză începând  din anul 2009: 

 

� Investiţii majore în infrastructura de transport, mediu, dezvoltare regională, 

educaţie şi sănătate. 

� Asigurarea fondurilor pentru cheltuieli de tip structural: pensii, existenţă, 

socială, contribuţia la bugetul UE şi cofinanţarea programelor şi proiectelor finanţate din 

fonduri comunitare. 

� Asigurarea condiţiilor pentru obţinerea integrală şi eficientă a fondurilor 

structurale, de coeziune şi a celor din cadrul politicii agricole comune ca principală 

sursă de finanţare externă a creşterii economice. 

 

Analizând aceste trei priorităţi ale României, rezultă clar că a fost adoptat 

principiul fundamental că "Procesul instituţional  de construcţii-investiţii  este 

vectorul dezvoltării economice". 

 

Aşa stând lucrurile în economia noastră, rezultă că întregul efort principal al 

constructorilor trebuie să se concentreze pe cunoaşterea adaptiva şi pregătirea tehnică, 

tehnologică şi economică pentru accesarea, preluarea şi realizarea de lucrări finanţate 

din sursele programelor naţionale prioritare. 

 

Mai este o condiţie, de fapt o grijă permanentă în conceptul de pregătire şi 

execuţie a lucrărilor de construcţii: calitatea şi mai ales rezistenţa mecanică şi 

stabilitatea. Să nu uităm niciodată că ţara noastră este într-o zonă cu solicitări 

seismice ridicate. 

 

Recomandările pe care le adresăm membrilor in prima parte a lui 2009 bazandu-

ne pe experienta ultimilor doi ani sunt, în principal, următoarele: 

 

���� Redefinirea strategiilor de firma pentru confruntarea inteligenta cu 

perioadele de turbulenta economica si sociala prognozate pentru 2009 si 2010; 
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���� Selectarea atentă a partenerilor din sectorul financiar-bancar si 

renegocierea prestatiilor acestora; 

���� Selectarea atentă a  licitaţiilor şi utilizarea preţurilor ajustabile în locul 

preţurilor ferme (formulă conform condiţiilor FIDIC); 

����  Promovarea Parteneriatului Public-Privat, în principal la nivel local; 

���� Continuarea formării de clustere si consolidarea acestora pe criteriul 

regional sau pe criteriul tipului de lucrare; 

���� Asumarea politicilor de investiţii în dezvoltarea tehnologică cu efect 

direct  asupra competivităţii companiei; 

���� Certificarea periodica a  capabilitatilor tehnico umane pentru societatile 

de constructii  prin procedura derulata de ARACO; 

���� Utilizarea directă şi eficientă a instrumentelor create de ARACO: CSC 

(pentru protecţie socială şi scrisori de garanţie pentru participare la licitaţii), CMC 

(pentru proiecte cu finanţare comunitară sau cursuri de pregătire managerială), 

CASIMMCO, 3C, CPMM, CPTT etc; 

���� Utilizarea valenţelor internaţionale ale ARACO ( FIEC, CESE, misiuni 

economice etc ); 

���� Utilizarea cu precădere a resurselor materiale fabricate în ţară şi doar ca 

variantă de rezervă sau de completare a celor din spaţiul comunitar sau 

necomunitar; 

���� Investirea in pregatirea personalului pentru asigurarea competitivitatii 

firmelor pe termen mediu; 

���� Implicarea directă, în colaborare cu mediul universitar din construcţii 
pentru calibrarea corectă a tematicilor de curs, a practicii studenţeşti şi a modului 

de preluare şi integrare a absolvenţilor; 

���� Consolidarea si sustinerea activitatilor ARACO in postura de instrument 

de lobby si informare necesar si in perioade economice critice; 

 

ARACO nu reprezintă numai mâna de oameni care a elaborat acest raport şi 

care e mult mai obişnuită cu nemulţumirile membrilor decât cu aprecierile acestora. 

 

ARACO înseamnă o sumă complexă de prezenţe umane şi asociative, de 

angajatori care lucrează în sector sau au legătură cu sectorul de construcţii, de lideri 

regionali si nationali, de interese patronale şi profesionale, de interese naţionale, 

europene sau internaţionale. 
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ARACO reprezintă spiritul durabil al apartenenţei la o breaslă 

antreprenoriala  pe care o dorim  valorizata, profitabilă şi respectata. 

Ceea ce recomanda ARACO pentru perioada de criza este alianta si 

coeziunea   partenerilor  acestei bresle ! 

 

Iată de ce considerăm că dacă aveţi nevoie de protecţie legislativă în faţa clasei 

politice comunitare sau naţionale, de un spaţiu al intereselor convergente, de clustere şi 

de parteneriate, de consultanţă tehnică, juridică sau de PR, de certificare a 

competenţelor profesionale ale companiilor, de asistenţă în dezvoltarea resurselor 

umane, de colaborare cu mediul universitar, de reformare a învăţământului tehnic în 

construcţii, de reprezentare în parteneriatul social la nivel naţional sau de ramură, de 

utilizare a instrumentelor create pe modele europene în parteneriat social prin CSC, 

CMC, CASIMCO etc., de parteneriatele internaţionale pe care ARACO le-a dezvoltat, 

de o voce clară si penetrantă în mass media, de profitabilitate asumată şi de 

respectabilitate a breslei, va trebui să ne asumăm extinderea şi consolidarea ARACO ! 

 

 

Laurenţiu Plosceanu 

Preşedinte 

 


