ARACO
Programul cu principalele masuri necesare
pentru stoparea declinului industriei de constructii
-proiect-

1. Promovarea unui Program national al guvernului Romaniei pentru sectorul de
constructii, care sa cuprinda pe perioada 2014-2016 principalele proiecte care
urmeaza să fie finantate, obiectivele fizice si valorice asumate, precum si efectul estimat
în planul prezervarii sau angajarii fortei de munca specifice cu consultarea actorilor
relevanti din sector.

2. Specificarea in Bugetul pe anul 2014 a surselor de finantare pentru proiectele de
investitii în continuare si/sau proiecte noi, fiind absolut necesara reluarea ferma a
programelor investitionale cel putin pentru prezervarea locurilor de munca actuale.
3. Elaborarea si adoptarea prin act normative a unui Program national de consolidare a
structurilor inalte (cosuri de fum, turnuri de racier, castele de apa, silozuri).

4. Stabilirea clara a pozitiei Guvernului fata de proiectele de interes national sau
regional care pot fi promovate in PPP, corelat cu amendarea in regim de urgenta a
legislatiei specifice.
5. Propuneri de modificari legislative pentru sustinerea activitatii agentilor economici
si reducerea presiunii fiscale.

5.1. Trezoreria statului (si eventual bancile) sa acorde credite societatilor cu datorii
fiscale pentru plata acestor datorii, credite garantate cu facturi emise si neincasate
catre institutii publice sau societati cu capital de stat aflate in subordinea ministerelor;
5.2. Reducerea/anularea penalitatilor si dobanzilor aferente datoriilor fiscale restante
daca au fost stinse din credite luate in acest sens;

5.3. Reducerea/anularea penalitatilor si dobanzilor aferente datoriilor fiscale restante
in conditiile platii conform unui angajament de plata cu termen ferm;
5.4. Compensarea creante/datorii fiscale intre Bugetul de Stat si bugetele ministerelor;

5.5. Plata TVA-ului la incasarea facturilor pentru agentii economici, indiferent de cifra
de afaceri, pentru facturile emise catre institutii publice sau societati cu capital de stat
aflate in subordinea ministerelor cu conditia platii acestui TVA catre buget in termen de
5 zile de la incasare;
5.6. Posibilitatea participarii la licitatii a agentilor economici cu datorii fiscale, pe baza
declaratiei pe propria raspundere ca agentul economic in cauza are facturi emise si
neaincasate catre institutii publice sau societati cu capital de stat aflate in subordinea

ministerelor (cu confirmarea acestora), pentru o valoare cel putin egala cu valoarea
datoriilor fiscale mentionate in certificatul de atesatare fiscala prezentat la licitatie;
5.7. Impunerea de catre stat a obligativitatii acceptarii politelor de asigurare in locul
scrisorilor de garantie bancara, in cadrul sistemului de achizitii publice si flexibilizarea
utilizarii sumelor blocate in Scrisorile de GBE, care sunt de fapt fonduri ale societatilor
de constructii imobilizate pe termen lung, indiferent de modul de asigurare a
continuitatii in finantare;

6. Accelerarea platii creantelor catre societatile de constructii si prezentarea de catre
guvern, periodic, a unui raport privind rezultatele aplicarii OUG nr.3/2013, privind
reducerea arieratelor din economie, precum si a Legii 72/2013, privind masurile de
combatere a platilor intarziate.

7. Restatuarea conditiilor generale de contractare FIDIC în legislatia interna, un demers
necesar pentru echilibrarea drepturilor si obligatiilor reciproce intre parteneri, dar si
un catalizator al accesarii si consumarii fondurilor structurale disponibile.

8. Imbunatatirea urgenta a legislatiei achizitiilor publice (actualizarea HG 925/2006)
tinand cont de propunerile entitatilor patronale si profesionale de profil in mod corelat
cu actualizarea Directivei comunitare privind achizitiile publice.

9. Promovarea HG privind certificarea capabilitatii tehnice a operatorilor din
constructii (proiect elaborat de asociatiile profesionale si patronale de profil si
transmis Guvernului acum 2 ani).
10. Corectarea efectelor negative legate de plata discriminatorie a TVA la incasare.

11. Suspendarea impozitului pe bazele de producție până la revenirea pe creștere a
sectorului de constructii.

12. Promovarea in regim de urgenta a unui Cod al insolventei, care sa protejeze
interesele legitime ale tuturor categoriilor de creditori.
13. Asigurarea resurselor necesare pentru realizarea de investitii prin care sa se poata
asigura un volum de constructii de minim 10 mld.euro in 2014.

14. Promovarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic in
procesele de achizitie publica si respingerea ofertelor anormal de mici ca elemente
esentiale ale unei concurente eficiente si echitabile.
15. Reducerea semnificativa a CAS incepand cu 2014.

