CONSILIULUI PREŞEDINŢILOR FIEC,
DESFĂŞURAT LA BRUXELLES ÎN 24.11.2011
Şedinţa a fost deschisă de dna. Luisa Todini - preşedinte FIEC, cu o scurtă informare despre
lucrările Congresului FIEC, desfăşurat în luna iunie la Sofia şi despre întâlnirea de bună calitate pe care a
avut-o cu ministrul de atunci al lucrărilor publice, care a devenit ulterior preşedinte al Bulgariei.
Doamna Todini prezintă concis şi situaţia economică din Italia, precizând că noul preşedinte al
Consiliului de miniştri, dl. Mario Monti, este persoana potrivită la locul potrivit.
Dna. Todini solicită membrilor FIEC o poziţie comună, asumată prin FIEC, pe tema menţine-rii
nivelului convenit al investiţiilor comunitare în infrastructură pe realizarea coridoarelor de transport
transeuropean. În acest sens este pregătită şi va fi transmisă de FIEC o declaraţie de presă.
Doamna preşedinte mai informează asupra participării unui oficial FIEC în delegaţia comunitară
care va merge în Brazilia, unde se va semna şi un Protocol de colaborare între FIEC şi Patronatul
Constructorilor din această ţară.
Principalele teme atinse în şedinţa care a urmat au fost, sintetic, următoarele:
1. Execuţia bugetară în FIEC în 2012 este bună, încasările din cotizaţii fiind realizate 96% şi
estimându-se un excedent de 100.000 Euro.
Pentru 2012, nivelul cotizaţiilor nu se modifică şi se menţin indicatori comparabili cu cei din
2011, deşi valorile bugetare au ajuns la nivelul celor din 2006.
2. Este avizată favorabil acceptarea unei poziţii în Steering Comittee pentru TCA - Asociaţia
Constructorilor din Turcia.
3. Dl. Ulrich Paetzold, director general al FIEC, a informat asupra absenţei progreselor în ultimele
6 luni, pe tema acceptării FIEC în UEAPME. Sunt discuţii demarate şi pentru acceptarea FIEC în
NORMAPME.
În legătură cu EBC, se apreciază ca lipsit de onestitate modul în care aceasta lucrează, clamând
mai mult decât reprezintă în realitate. Se atrage atenţia că EBC solicită contribuţii financiare din partea
asociaţiilor patronale pentru implicarea în proiecte comunitare şi susţin ulterior că acestea sunt membre
ale FIEC, forţând racolarea de membri.
4. Congresul FIEC - 2012 va avea loc în luna iunie la Istanbul - Turcia.
Congresul FIEC - 2013 va putea fi organizat în Olanda, probabil la Amsterdam.
5. Membrii FIEC sunt informaţi despre ce s-a întâmplat cu contractele COVEC - China, în Polonia,
în sensul că acestea au fost anulate.

Autorităţile poloneze au alocat lucrările în continuare prin procedura de negociere, iar bugetele
estimate pentru noile contracte sunt mai mari cu 42-65% decât cele contractate cu chinezii şi cu cca.
25% mai mult decât valoarea ofertată de ocupantul poziţiei secunde la prima licitaţie. Deci preţul care se
va plăti e sensibil mai mare.
CHINCA a efectuat delegaţii în a doua parte a anului 2011 în Suedia şi Germania cu progrese
limitate pe tema proiectelor de infrastructură.
6. În planul politicii de comunicare a FIEC, site-ul rămâne principalul instrument şi vor fi lansate
chestionare de analiză pentru îmbunătăţirea acestuia.
7. În raportul de activitate al secţiunii ECO, principala temă a fost modernizarea directivelor din
2004 a achiziţiilor publice cu scopul simplificării şi clarificării reglementărilor.
În luna decembrie 2011, Comisia Europeană va propune revizuirea Directivei 2004/18/EC şi a
Directivei 2004/17/EC precum şi iniţiativa pentru achiziţii publice şi acces de către companiile din ţările
terţe, unde se va propune reciprocitatea.
Este posibil ca propunerea de directiva pentru concesiuni să fie amânată pentru anul viitor.
Este solicitat sprijin pentru directivele de achiziţii publice prin europarlamentarii din ţările
membre.
8. În raportul de activitate al secţiunii SOC se precizează că partenerii sociali au rol proactiv la
nivelul UE, în baza art. 153-154 din Tratat.
În 2012, Eurofound (fosta Dublin Foundation), va declanşa un studiu în statele membre pe tema
reprezentativităţilor naţionale.
A fost ridicată problema lipsei de implicare a patronatelor din Europa Centrală şi de Est în
dialogul social FIEC-EFBWW european. România şi Bulgaria au fost prezentate ca excepţii pozitive.
9. În raportul de activitate al secţiunii TEC a fost prezentată poziţia FIEC pe tema Pachetului de
Standardizare aflat în discuţie cu Comisia Europeană.
10. În raportul prezentat de EIC (European International Contractors) au fost subliniate:
- creşterea pieţei mondiale a construcţiilor cu 1% în 2010;
- ascensiunea antreprenorilor din China, care ocupă 7 poziţii în topul primelor 10 AG în 2010;
- lansarea “EIC Contractors Guide - FIDIC 2010”;
- pregătirea şi lansarea în 2012 a ediţiei a doua a Cărţii Galbene FIDIC (Design and Built);
- următoarea Conferinţă EIC va fi în 27.04.2012 la Istanbul - Turcia;
- în baza discuţiilor cu Banca Mondială pe programul “P4R” - Program for results, apare o
schimbare de atitudine a finanţatorilor, în sensul că pe teme legate de mediu şi aspecte sociale se
acceptă ca acestea să fie evaluate şi inserate (“preţuite”) în deviz;

- următoarea Conferinţă a CICA va avea loc în 2012 la Geneva şi va avea ca temă principală
parteneriatul public privat.
11. Directorul general al FIEC a informat asupra unei noi comunicări pe tema CSR, ce urmează a
fi lansată de CE, precum şi asupra unei comunicări din vară a CE pe tema luptei anticorupţie.
12. În intervenţia sa, preşedintele ARACO a atins următoarele teme:
a) Intervenţia FIEC necesară la nivelul CE dar şi la nivelul statelor UE pentru implementarea
Directivei plăţilor întârziate, din 2012;
b) Extinderea zonei investiţionale (din declaraţia de presă FIEC), de la infrastructură şi la
domeniile energie şi mediu;
c) Contactele avute în semestrul II 2011, cu antreprenorii asiatici din China şi Coreea;
d) Finalizarea legislaţiei privind PPP în România după corectarea neconformităţilor identificate
de CE;
e) Solicitarea unui sprijin de la membrii FIEC pentru actualizarea Codului etic al sectorului de
construcţii.
Pentru tema Codului etic au existat două reacţii pozitive:
- Danemarca, care va lansa din 1.01.2012 un nou Cod etic al sectorului de construcţii;
- Germania - prin Patronatul Constructorilor din Bavaria, cu Codul lansat acum 4 ani
Următoarea şedinţă a Consiliului Preşedinţilor FIEC va avea loc în primăvara anului 2012.
Laurenţiu Plosceanu

