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NOTA 

privind Congresul FIEC , Istanbul 2012 

 

Congresul FIEC 2012 a avut loc la Istanbul in 8 si 9 iunie si a fost marcat de efectele 
crizei extinse asupra sectorului de constructii european  precum si de directiile de 
actiune strategica necesare pentru urmatorii ani. 

 

Principalele teme expuse de participanti au fost : 

1. Amenintarile financiare care planeaza asupra investitiilor publice si private pe 
termen lung; 

2. Insolventa sau falimentul multor companii mici si mijlocii de constructii generate 
nu de erori sau lacune in competitivitate ci de intarzierile enorme in plata 
creantelor si refuzul bancilor de a acorda credite; 

3. Au fost date ca exemple pozitive Turcia si Polonia care au reusit sa inregistreze 
cresteri economice sustenabile in conditii de criza; 

4. A fost solicitata refuzarea, o data pentru totdeauna, a ofertelor cu preturi anormal 
de mici; 

5. A fost sustinuta ideea ca industria constructiilor nu solicita subventii  ci doar ca 
UE si guvernele nationale sa asigure fluxurile de investitii; 

6. Este necesara evitarea riscului ca generatia de constructori care vine sa isi 
piarda increderea in faptul ca pot avea o cariera profesionala in acest sector; 

7. Fara investitii nu va exista nici o crestere nici in UE si nici in tarile membre. 

 

Principalele decizii luate cu prilejul Congresului au fost urmatoarele: 

a. Aprobarea proceselor verbale de sedinta de la Congresul Sofia, 2011 si Consiliul 
presedintilor de anul trecut; 

b. Ratificarea deciziei de acceptare a prezentei TCA =Turkish Contractors 
Association= in cadrul Comitetul de incredere al FIEC; 

c. Alegerea ca Presedinte al FIEC a dlui Thomas Schleicher, fost Vicepresedinte cu 
probleme sociale, ca urmare a expirarii mandatului dnei Luisa Todini; 



d. Alegerea componentei Comitetului de incredere al FIEC, conform Comunicatului 
de presa atasat; 

e. Reconfirmarea mandatului acordat in 1998 pentru ca FIEC sa actioneze ca 
partener de dialog social al Comisiei Europene; 

f. Aprobarea ca urmatorul Congres FIEC sa aiba loc intre 6 si 8 iunie 2013 la 
Amsterdam, Olanda. 
 

In continuarea primei zile a Congresului a avut loc Conferinta privind modernizarea 
achizitiilor publice in care punctul central a fost prezentarea pachetului legislativ  pe 
care Parlamentul European il pregateste, raportor fiind Marc Tarabella din Belgia. 

In ziua de 9 iunie a fost organizat un Construction Breakfast Summit  intre 8.00 si 9.30 
cu participarea dlui Antonio Tajani , Vicepresedinte al CE si Comisar pe probleme de 
competitivitate , alaturi de dl Daniel Calleja, Director general in DG Enterprise and 
Industry. 

Principalele teme expuse in cadrul acestui summit au fost: 

1. Pregatirea si lansarea inaintea vacantei de vara a unui Plan de actiune al CE 
privind Strategia Construction 2020; 

2. Capitalizarea suplimentara a EIB cu 10 miliarde de euro; 
3. Necesitatea  reabilitarii energetice pentru cel putin 80% din stocul de cladiri 

existent; 
4. Lansarea in curand a Eurocodului privind riscul seismic; 
5. Zonele de interes  pentru investitii comunitare vor fi America de Sud si Africa; 
6. Se convine crearea unui Grup de lucru care sa monitorizeze implementarea 

Planului de actiune Constructii 2020, din care sa faca parte 2 reprezentanti FIEC; 
7. Este nevoie de o concentrare a eforturilor pe crestere economica, ca datorie fata 

de cetatenii UE; 
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