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Avand in vedere contextul  politico –economico- social   actual marcat de : 
 

• Amplificarea efectelor crizei economice cu potential social corelat cu turbulentele 
de pe piata energetica; 

• Capacitatea incerta a atragerii si utilizarii fondurilor comunitare dedicate 
Romaniei; 

• Riscurile majore cu care se confrunta sectorul de constructii  in planul finantarii 
proiectelor,  insolventei generate de neincasarea creantelor  si a mentinerii 
locurilor de munca din sector, 

 
ARACO isi asuma rolul de confederatie patronala reprezentativa la nivel national si 
intelege sa isi axercite atributiile specifice astfel: 
 
 
 

I. In planul relatiilor cu autoritatile de stat ( in special Parlament, Guvern 
si Autoritati locale): 

 

• Negocierea si promovarea unui Plan de masuri anticriza actualizat care 
sa acompanieze executia bugetara in 2009 corelat cu noile prognoze 
macroeconomice asumate de Guvern in urma semnarii Acordului cu UE 
si FMI; 

• Promovarea unor corectii necesare in Legislatia achizitiilor publice, Codul 
fiscal, Legislatia insolventei, Codul Muncii, Certficarea obligatorie a 
capabilitatii companiilor, Legea 220/2008, Norme la HG 90/2008, 
organizarea unui mod centralizat de gestiune a investitiilor publice, 
promovarea centrala si locala a energiilor regenerabile  etc. 

• Finalizarea urgenta a incasarii creantelor aferente anului 2008 ; 

• Publicarea urgenta de catre ministerele de resort si autoritatile 
contractante a resurselor financiare disponibile pentru proiectele in 
derulare si a calendarului  licitatiilor care vor fi organizate in 2009; 

• Crearea unor Comisii la nivel national si regional cu participarea 
partenerilor sociali care sa monitorizeze derularea achizitiilor publice; 

• Crearea unui mecanism de subventionare a dobanzilor de catre stat in 
proiectele de  reabilitare termica pentru creditele acordate autoritatilor 
locale sau asociatiilor de proprietari, masura care sa implice si sistemul 
bancar sau numai CEC in acest program; 

• Promovarea urgenta a legislatiei aferente proiectelor de investitii in regim 
PPP. 

 



II. In planul parteneriatului social 
 

• Dezvoltarea parteneriatului social la nivel national si imbunatatirea 
substantiala a functionarii CES; 

• Consolidarea  ACPR  si substantializarea activitatilor acestei aliante; 

• Promovarea unui Acord social la nivel national adaptat conditiilor de criza din 
Romania; 

• Consolidarea parteneriatului social din ramura de constructii si actualizarea 
Acordului Social sectorial din aceasta ramura; 

• Dezvoltarea in continuare a entitatilor paritare infiintate in sector (  CSC, CMC 
samd ). 

 
 

III. In planul relatiilor externe 
 

• Dezvoltarea parteneriatelor cu FIEC, CESE si patronatele de profil din tarile 
membre UE sau din spatiul international de interes pentru constructorii 
romani. 

 
 

IV. In planul mediului preuniversitar si universitar 
 

• Dezvoltarea unor parteneriate mutual profitabile cu unitatile de invatamant 
preuniversitar si centrele universitare pe proiecte de pregatire profesionala 
adaptate cerintelor actuale  ale industriei constructiilor. 

 
 

V. In planul relatiilor interne 
 

• Consolidarea structurilor teritoriale ale asociatiei; 

• Continuarea promovarii conceptului de cluster in acele regiuni unde acestea 
nu au fost inca infiintate; 

• Participarea la proiecte cu finantare comunitara ( FSE, granturi, Leonardo da 
Vinci etc) solitar sau in parteneriat  national, regional sau comunitar; 

• Organizarea de evenimente regionale (Ardeal, Moldova, Dobrogea, Oltenia, 
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; 

• Continuarea coagularii tuturor entitatilor cu profil patronal sau profesional  din 
industria constructiilor din Romania. 

 
 

ARACO poate si trebuie sa fie parte din solutiile anilor 2009-2010 si nu din 
problemele generate de criza economica actuala ! 
 
 
Presedinte ARACO 
Laurentiu Plosceanu       Bucuresti, 02.04.2009 
 


