ARACO

NOTA
Privind participarea ARACO la Congresul FIEC,
Sofia, 17.06. 2011

Congresul FIEC, 2011 s-a desfasurat in 17.06.2011 la Sofia, Bulgaria in prezenta reprezentantilor
asociatiilor de antreprenori membre ale FIEC si ale invitatilor de la CICA, EIC, EFBWW, EFCA,
Parlamentul European.
In fata hotelului Balkan Sheraton au existat cca 30 de reprezentanti ai sindicatelor de profil din
Bulgaria cu pancarte prin care erau transmise mesaje de tipul “ Bilfinger Berger a inselat zeci de
societati de constructii din Bulgaria “…
In deschiderea lucrarilor Congresului a participat dl Rosen Plevneliev, ministrul bulgar al
Dezvoltarii regionale si lucrarilor publice iar in timpul zilei, Presedinta FIEC, dna Luisa Todini a
fost primita de premierul bulgar, dl Boyko Borisov.
Publicatia Camerei Constructorilor Bulgari ( BCC ), Stroitel, a dedicat evenimentului o editie
speciala bilingva de 40 de pagini.

Principalele teme abordate in timpul Congresului desfasurat intr-o atmosfera consensuala au
fost urmatoarele ( se ataseaza agenda Congresului FIEC ):
1. Retragerea celor 2 asociatii de profil din Spania ( SEOPAN si ANCOP ) din FIEC si
acceptarea in locul lor a CNC ( Confederatia nationala a Constructorilor din Spania ) in
urma fuziunii acestora;
2. Prezentarea noului Presedinte al TCA ( Turkish Constractors Association ), dl. Emin Sazak
care a propus organizarea viitorului Congres FIEC in 2012 la Istanbul cu prilejul
aniversarii a 60 de ani de la infiintarea TCA;
3. Prezentarea evolutiei sectorului de constructii la nivelul spatiului European, conform
comunicatului atasat;

4. Aprobarea documentelor de la ultimul Congres desfasurat la Limassol in Cipru in 2010 si
la care ARACO a decis sa nu participle ca urmare a faptului ca plata cotizatiei nu a fost
integrala;
5. Aprobarea situatiei financiare a FIEC pe 2010 care a fost pozitiva si peste valorile
bugetate ( excedent de 58.400 Euro in baza varsamintelor reale din care 28.900 Euro
rezultate din transfer de costuri pe subventii UE la proiecte cofinantate comunitar);
6. Prezentarea situatiei din Polonia unde contractul cu compania COVEC din China pentru 2
tronsoane de autostrada intre Varsovia si Berlin fusese anulat cu cateva zile in urma;
7. Aprobarea pozitiei comune FIEC-EFBWW privind excluderea explicita din textul
proiectului de Directiva privind detasarea muncitorilor din tarile terte a sectorului de
constructii;
8. Prezentarea ca exemple de buna practica apreciate de Comisia Europeana a site-rilor
dezvoltate de partenerii sociali la nivelul UE pe temele Posting si Paritarian Funds;
9. Prezentarea ca eveniment pozitiv a Conferintei europene desfasurate in 2010 la
Bucuresti pe tema promovarii fondurilor paritare in sectoarele de constructii ale tarilor
membre ale spatiului comunitar;
10. Prezentarea progresului obtinut pe tema simplificarii si clarificarii Directivei pentru
achizitii publice;
11. Prezentarea de catre EIC ( European International Contractors ) a demersului pe langa
comisarii europeni Hahn si Barnier precum si pe langa Guvernul Romaniei privind
problem cu care se confrunta antreprenorii in materie de achizitii publice la proiectele
finantate din fondurile structurale europene;
12. Prezentarea pozitiei CESE care a preluat pozitia FIEC in Avizul CCMI/082 din martie 2011
privind Intreprinderile detinute de stat din tarile terte in pietele de achizitii publice
comunitare;
13. Rapoartele de lucru anuale ale Comisiilor ECO, SOC, TEC, SME, MEDA, si ECF din cadrul
FIEC;
14. Aprobarea Raportului EIC pe anul 2010 in care au fost prezentate Situatia international
astatisticii contractelor de cosntructii, 2009, Piata international de constructii in 2009,
Topul Global al Antreprenorilor in 2009 precum si Piata globala a PPP in 2009, conform
anexei la prezenta nota;
15. Prezentarea activitatilor recente ale CICA de catre dl Daniel Tardy care a punctat
dezvoltarile la nivel global si care a accentuat saltul cantitativ , calitativ si competitiv pe
care companiile chineze l-au inregistrat in trecutul recent !

Au fost, de asemenea, prezentate informatii despre piata europeana a constructiilor pe tarile
membre, prezentate anexat.

Pe total UE in 2010 s-au inregistrat urmatoarele valori :
•
•
•

Valoare totala sector: 1.186 miliarde Euro, insemnand 9,7% din PIB UE;
Locuri de munca: 13.875, adica 6,6 % din totalul angajatilor si 29% din angajarile din
industrie;
Numar total de intreprinderi de constructii: 3,1 milioane din care 95% au mai putin de
20 de angajati.

Dupa finalizarea lucrarilor Congresului FIEC s-a desfasurat o Conferinta avand ca tema “
Competitia corecta pe piete libere, provocari pentru politicieni si antreprenori” concentranduse te riscul extinderii prezentei in UE a antreprenorilor din China. Presedintele ARACO a
participat cu o prezentare in cadrul conferintei prezentand abordarea asociatiei in planul
colaborarii cu CHINCA precum si perspectivele acesteia.
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