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   DECLARATIE  COMUNA 

               Reuniunea presedintilor 

                       FIEC- Bruxelles, 27.11.2008 

 
Luand in considerare: 

 

1. Impactul sever al crizei financiare si economice pe axa W-E asupra industriei 

constructiilor; 

2. Nivelurile descrescande ale rating-urilor date de agentiile internationale care nu sunt 

confirmate de Banca Nationala si de guverne; 

3. Presiunea publica asupra  institutiilor statale pentru a lua in considerare pe termen 

scurt acceptarea unui nou  acord stand-by cu FMI; 

4. Actualele atitudini schimbate ale investitorilor privati in domeniul imobiliar; 

5. capacitatile de dezvoltare a industriilor noastre dovedite prin ritmulrile realizate i 

trecutul apropiat; 

 

Noi, formulam urmatoarea declaratie comuna in fata Presedintilor membrilor FIEC si 

Comitetului Director al FIEC: 

I. Intelegem perioada financiara grea si roul  care revine  industriilor noastre  pentru a 

sigura contributia specifica la dezvoltarea Uniunii Europene si a nivelurilor 

nationale , cu respectarea ratei rationale de profit a memebrilor nostri; 

II. Cerem  FIEC sa promoveze urgent in numele nostrusolutii la nivelul UE pentru 

• Reducerea TVA la toate lucrarile de constructii pentru a crea locuri de munca si 

cresteri economice; 

• Apel la investitii in infrastructura pentyru asigurarea pe termen lung cresterea 

UE si nivelurilor nationale; 

• Reformularea performantei energeticedin Directiva Constructiilor etc. 

     III.        Invitam investitorii privati europeni sa faca o dubla verificare a ratingului de tara si  

                  sa foloseasca datele ofeite de FIEC, ARACO, BCC si Institutele abilitate,   

                  Nationale si ale UE 

     IV.         Invitam  contractorii generali din UE care activeaza in Bulgaria si Romania sa  

                  dezvolte  relatii de afaceri pe termen mediu si lung cu contractorii locali pe baza de  

                   parteneriat, profitabilitate mutuala, respect mutual pentru  legislatia  UE si  

                   nationala. 

V. Invitam membrii FIEC sa se alature ARACO si/sau BCC pentru dezvoltarea de 

               proiecte finantate de UE pentru a creste potentialul de co-operare ( de ex.: schimb  

              de know-how, formare in management si angajare, fonduri paritare pentru nevoi  

               specifice, dezvoltare de parteneriate sociale. 

 

Aceasta declaratie  subliniaza nevoia noastra pentru industria constructiilor din Bulgaria si 

Romania in scopul de a fi parte a unei solutii si nu a unei probleme. 

 

                              ARACO      BCC 

       Laurentiu   Plosceanu     Simeon  Peshov 


