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NOTA 
privind participarea la 

sedinta de consiliu a presedintilor din cadrul FIEC, 
09.11.10 

 
 
 

Sedinta Consiliului presedintilor asociatiile member ale FIEC a avut loc in 
09.11.10 la sediul Confederatiei belgiene a constructorilor. 
 

Principalele contributii avute de participantii la aceasta reuniune a FIEC au 
fost dupa cum urmeaza: 
 
 
 

1. Dna Luiza Todini, presedinte FIEC; 
 

• Economiile nationale  incep sa revina in UE dar revenirile sunt fragile; 
• Recuperarea se va face pe termen mediu si lung; 
• Cresterile economice ale PIB la nivel comunitar de 0,7% in trim 3 si 0,4% 

in trim. 4 sunt inconsistente; 
• Cele mai mari contractii ale pietelor de constructii au avut loc in 2009 in 

Spania  ( -34%), Romania (-24%) si Olanda ( -14 %); 
• Cresterile majore  inregistrate in acelasi timp au fost in Marea Britanie, 

Polonia ( 8,6%) si Germania ( 1,7%); 
• Zona Euro s-a contractat mai mult decat UE in ansamblu; 
• Exista probleme cu Marea Britanie unde Confederatia patronala s-a 

desfiintat si de asemenea in Spania, care nu isi poate achita integral 
datoriile fata de FIEC; 

• Congresul urmator al  FIEC este programat in 16-18.06.2011 la Sofia, 
Bulgaria iar tema principala propusa este protectia impotriva extinderii 
prezentei companiilor din China in Europa; 

• Aprecieri pozitive asupra discutiilor purtate cu reprezentantii ARACO in 
sedinta comuna de la Bucuresti din 18.10.10; 

• Congresul din 2012 este convenit  a avea loc la Istanbul, Turcia cu prilejul 
aniversarii a 60 de ani de la infiintarea TCA ( Turkish Contractors 



Association ) si in proximitatea Adunarii Generale a EIC ( European 
International Contractors ); 

• A fost prezentat protocolul semnat de ANCE – Italia cu CCIA ( Chinese 
Construction Industry Association ) a carui geneza a fost chestionata de 
mai multi membri FIEC din care in principal Germania si Turcia; 

 
 
 

2. Thomas Schleicher – Vicepresedinte Comisia SOC; 
 

• Conferinta de la Bucuresti pe tema fondurilor paritare finantata de 
Comisia Europeana  apreciata ca un success al FIEC motiv pentru 
care s-au adus multumiri partenerilor romani; 

• Se va dezvolta in continuare site-ul pentru “Posting data base” sens 
in care se solicita actualizari din partea membrilor FIEC; 

• Este prezentata Declaratia comuna FIEC – EFBWW pe tema 
“contractorilor si muncitorilor din terte tari care lucreaza in spatiul 
UE”; 

• Exista initiative noi pe temele “ New skills for new jobs”, Silica ( 
SSM ), revizuirea Posting Directive, propunere pentru o directive 
privind “Intra-corporate transfers of third country nationals” 

 
 
 

3. Kjetil Tonning - Vicepresedinte Comisia TEC; 
 

• Sustenabilitatea proiectelor de constructii va fi prioritara pe agenda 
UE; 

• Se va promova si finanta in continuare eficienta energetica a 
cladirilor; 

• Vom asista la o extindere a retelelor energetice comunitare 
conform noii strategii energetice a UE; 

• Se poate conta pe o dezvoltare a infrastructurii energetice; 
• Se vor asigura finantari pentru cercetare si dezvoltare in domeniul 

constructiilor in baza Strategiei UE 2020; 
• Din 2011, in contextual luptei impotriva schimbarilor climatice, UE 

va promova conceptual de “Water Efficiency in Buildings”; 
 
 

4. Laurentiu Plosceanu – Presedinte ARACO; 
 

• A fost solicitata interventia FIEC prin sesizarea guvernelor din tarile 
unde membrii federatiei solicita in legatura cu implementarea 
urgenta a Directivei platilor intarziate si segmentarea  la licitatiile 
mari  in tronsoane de dimensiuni care sa permita un acces mai larg 
al antreprenorilor, inclusiv cei romani; 



• A fost informat Consiliul presedintilor din FIEC despre noua lege a 
PPP din Romania; 

• A fost prezentata invitatia partenerilor sociali din Moldova pentru 
oficialii FIEC de a participa la o conferinta la Chisinau in trimestrul I, 
2011 pe tema entitatilor paritare in sectorul de constructii. 

 
 

5. A fost prezentat Manifestul lansat in 2010 de European Construction 
Forum intitulat “Building Prosperity for the Future of Europe”. ECF este 
alcatuit din: 

 
• Arhitects’ Council of Europe; 
• European Cement Association; 
• Council of European Producers of Materials for 

Construction; 
• European Asphalt Pavement Association; 
• European Council of Civil Engineers; 
• European Concrete Platform; 
• European Federation of Engineering Consultancy 

Associations; 
• European Federation of Building and Woodworkers; 
• European Insulation Manufacturers Association; 
• European  Construction Industry Federation – FIEC; 
• European Union of Developers and House Builders. 

 
               Manifestul este atasat acestei note si poate fi accesat pe www.ecf.be 
 
 

6. Michel Demarre – Presedinte EIC ( European International 
Contractors ) 

 
• Declinul pietei de constructii in 2009 la nivel mondial a fost de -5% 

in timp ce la nivelul UE a fost de -12% iar la nivelul Americii de 
Nord doar de -3%; 

• Din 225 de companii de constructii care actioneaza la nivel 
international in 2009 avem  20 din SUA, 4 din Canada, 62 din UE, 
13 din Japonia, 54 din China, 12 din Coreea si 33 din Turcia; 

• Din cele 62 de companii din UE avem 22 din Italia, 11 din Spania, 5 
din Franta si cate 4 din Germania si Marea Britanie; 

• Cotele de piata pe zone geopolitice in 2009 au fost de 52,1 pentru 
UE, 13,2 pentru China, 13,0% pentru SUA, 11,1% pentru Franta, 
9,2% pentru Germania, 7,4 % pentru Italia si Spania,  4,6 %  pentru 
Japonia si 3,7% pentru Turcia; 

• Topul antreprenorilor care actioneaza global cuprinde 5 companii 
din China in primele 10, China oferind si pozitiile 1 si 2. 



• Raportat la cifra de afaceri in 2009 clasamentul mondial al 
contractorilor este urmatorul : 

 
Poz. 
2010 

Poz. 
2009 

Contractor / Tara Venituri 
totale 
2009 

Venituri din act. 
internationala 

2009 
1 4 China Railway Construction 

Corp. Ltd / Beijing, China 
53,9 3,5 

2 2 China Railway Group Ltd  
/ Beijing, China 

52,8 1,8 

3 1 Vinci / Franta 45,2 17,2 
4 3 Bouygues / Franta 34,3 13,5 
5 7 China Communications 

Construction Grp.Ltd 
 / Beijing, China 

 
33,4 

 
7,5 

6 6 China State Construction Eng. 
G. Corp./ Beijing, China 

33,1 4,2 

7 5 Hochtief AG / Germania 26,1 23,8 
8 9 China Metalurgical Group 

Corp./ Beijing, China 
25,5 2,9 

9 10 Bechtel / San Francisco, SUA 22,6 14,8 
10 8 Grupo ACS / Madrid, Spania 22,4 5,9 

                 Valorile sunt in mld. USD 
 

• Din activitatea recenta a EIC a fost recomandata Baza  de date 
pentru proiectele in PPP in infrastructura; 

• Adunarile generale ale EIC in 2011 vor avea loc la Copenhaga si 
Paris; 

 
Raportul EIC prezentat in cadrul consiliului presedintilor FIEC poate fi 

obtinut de la sediul  ARACO. 
 
 
 
 
Laurentiu Plosceanu 
Presedinte ARACO 


