
 
 
 
 

Conferinţă de presă cu participarea  
partenerilor sociali din constructii din  

Romania si Republica Moldova 
 
 
 

În ziua de 19 ocombrie a avut loc conferinţa de presă a preşedinţilor 

organizaţiilor partenerilor sociali reprezentativi din construcţii în România, domnul 

Laurenţiu Plosceanu - preşedintele ARACO şi domnul Dan Cristescu - preşedintele FGS 

Familia . 

Au fost invitaţi să participe şi partenerii sociali din Republica Moldova: dl. Pavel 

Caba - preşedintele CONDRUMAT şi dl. Victor Tălmaci - preşedintele Sindicons, care 

au prezentat situaţia sectorului construcţii , a dialogului social si a entitatilor paritare . 

 

Temele dezvoltate au fost:  

- Prezentarea Conferinţei finanţate de  Comisia Europeană pentru promovarea 

fondurilor paritare în sectorul de construcţii, organizată de FIEC, EFBWW şi AEIP cu 

sprijinul ARACO, FGS Familia "Anghel Saligny" şi Casa Socială a Constructorilor; 

- Problemele dezbătute cu reprezentanţii guvernului pe tema absorbţiei precare a 

fondurilor structurale pentru proiectele de infrastructură şi a sumelor din Fondul Social 

European pe proiectele strategice pentru dezvoltarea resurselor umane; 

- Anunţarea temelor care vor fi discutate la întâlnirea cu reprezentanţii FMI, CE şi 

BM privind plata arieratelor şi susţinerea investiţiilor noi; 

- Solicitarea către Guvern a prioritizării investiţiilor în sensul inventarierii 

investiţiilor începute şi neterminate după 1990 şi stabilirea clară a celor care vor fi 

finanţate în continuare, a celor care intră în conservare şi a celor care nu vor mai fi 

finanţate; 

- Informarea privind necesitatea certificării capabilităţii societăţilor de construcţii 

pe domenii de activitate şi exemplificarea pe domeniul lucrărilor de eficientizare 

energetică a clădirilor; 

- Poziţia critică a ARACO în ceea ce priveşte modul în care OG 76/2010 a 

preluat solici-tările sectorului în materia legislaţiei achiziţiilor publice; 



- Informare privind stadiul dezvoltării proiectelor paritare în Republica Moldova şi 

sprijinul acordat de partenerii sociali din România. 

Domnul Dan Cristescu - preşedintele FGS Familia “Anghel Saligny” a anunţat că 

patronatele şi sindicatele din domeniu vor să acceseze o finanţare oferită de guvernul 

Elveţiei pentru a pune bazele unui fond de pre-pensionare pentru constructori, pe 

modelul celui elveţian. 

De asemenea, partenerii sociali îşi propun realizarea unor carduri de identificare 

pentru personalul care lucrează pe şantiere, pentru eliminarea muncii la negru. 

La conferinţa de presă au participat reprezentanţii mass-media de la: Agenţia de 

presă “Agerpres”, Agenţia de presă “Mediafax”, Grupul de presă “Bursa”, Agenda 

Construcţiilor, Revista Construcţiilor, Revista “Constructiv”, Curierul Naţional, B1TV. 
 


