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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

În ziua de 25 mai a.c. a avut loc reuniunea Consilului Central ARACO în cadrul 
căreia a fost aprobat Raportul de activitate pentru perioada mai 2009-mai 2010, Bugetul 
de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010, precum şi Direcţiile de acţiune strategică ale 
ARACO pentru acest an. 

Dintre principalele direcţii de acţiune strategică ale ARACO pentru anul 2010, 
meţionăm: 

• Lobby regional, national si international pentru generare de fluxuri financiare 
aferente proiectelor de constructii (finantari publice nationale si comunitare 
precum si finantari in PPP); 

• Promovarea unei legi rationale si eficiente a PPP; 
• Promovarea amendamentelor necesare breslei la legislatia achizitiilor publice; 
• Promovarea reglementarilor privind obligativitatea certificarii capabilitatii 

societatilor de constructii; 
• Promovarea Strategiei privind dezvoltarea infrastructurii in Romania pana in 2013 

elaborata de ARACO; 
• Dezvoltarea parteneriatelor cu antreprenorii straini din Romania direct si prin 

intermediul CPTT (Comitetul paritar pentru trusturi transnationale); 
• Consolidarea pozitiei ARACO in ACPR, in CES, in CESE si FIEC; 
• Consolidarea reprezentativitatii ARACO la nivel de ramura C+M prin atragerea pe 

aceeasi platforma de actiune si juridica a patronatelor cu activitati in sectorul de 
constructii; 

• Consolidarea reprezentativitatii confederative a ARACO la nivel national; 
• Consolidrea colaborarii cu ARB (Asociatia Romana a Bancilo); 
• Consolidarea parteneriatului cu mediul universitar tehnic de constructii din 

centrele universitare din Romania; 
• Consolidarea parteneriatului social cu sindicatele reprezentative la nivel de ramura 

prin efort propriu si dezvoltarea entitatilor paritare create pentru sector conform 
Acordului Social Sectorial (CSC, CMC, CPMM, CPTT CASIMMCO, CCC etc.); 

• Dezvoltarea parteneriatelor pe relatia Bulgaria, Serbia, Moldova, Rusia si China in 
conformitate cu interesele manifestate de catre membri. 

• Implicarea ARACO in proiecte cu finantare comunitara si asigurarea resurselor 
pentru cofinantare ( 2% ); 

• Reluarea organizarii de conferinte regionale sau judetene pentru diseminarea si 
implementarea solutiilor generate de ARACO; 
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• Implicarea controlata a unor reprezentanti ARACO in platforme social economice 
generate in proximitatea politicului la nivel national si regional (de ex Alianta 
Profesionistilor pentru Progres); 
 
Dl. preşedinte Laurenţiu Plosceanu a informat pe cei prezenţi în legătură cu 

problemele discutate la întâlnirea patronatelor cu Primul Ministru Emil Boc: 
- ARACO susţine Scrisoarea de intenţie a Guvernului către FMI, cu condiţia  de a 

se elabora urgent un Plan de redresare economică în care sectorul construcţiilor să se 
regăsească ca soluţie a problemei economice. 

- Întrucât sectorul construcţiilor este subfinanţat, a fost solicitată plata urgentă a 
creanţelor autorităţilor statului către firmele de construcţii (cca. 1,4-1,5 mld. Euro), precum 
şi elaborarea unei legi care să anuleze, sau să eşaloneze penalităţile datorate de firmele 
de construcţii pentru datoriile la bugetul de stat. 

- Listarea publică a proiectelor de lucrări publice ce vor fi finanţate în acest an şi 
atenţie deosebită a Guvernului în ceea ce priveşte modul în care vor fi cofinanţate 
lucrările publice în acest an. 

- Schimbarea schemei de finanţare a reabilitării energetice a clădirilor, întrucât 
actuala schemă nu mai este viabilă în condiţiile crizei economice. 

- Înfiinţarea unui Consiliu Tehnic Superior care să decidă priorităţile naţionale 
pentru finanţarea proiectelor de lucrări publice. 

- Reorganizarea sistemului guvernamental prin centralizarea tuturor investiţiilor 
publice într-un singur minister (Ministerul Lucrărilor Publice), care să le transfere după 
finalizare, spre gestionare, către Ministerul Administraţiei şi Internelor. 
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