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SCRISOARE DE POZITIE 
privind acceptarea și angajarea FOII DE PARCURS 

pentru calificarea forţei de muncă din domeniul 
construcţiilor 

BUILD UP Skills România – ROBUST 
 
Anii de austeritate care au urmat crizei economioco-financiare 

declanșată  în România la sfârșitul anului 2008 au marcat profund  sectorul 
construcțiilor. Deoarece, în perioada care a urmat măsurile preconizate nu au 
putut conduce la o relansare economică sustenabilă, prezintă o mare 
importanță strategia pe care Comisia Europeană o propune pentru perspectiva 
anilor 2014-2020. Elementele acestei strategii, mai ales cele care se referă la 
planul de finanţare pentru infrastructură, pe de o parte, precum şi cele de 
reabilitare a fondului construit, sunt absolut necesare pentru a putea, pe de o 
parte, asigura fluxul financiar necesar, iar pe de altă parte pentru a crea noi 
locuri de muncă. 

În acest context, ARACO – Asociaţia Română a Antreprenorilor de 
Construcţii, in calitate de asociație patronală, profesională, neguvernamentală 
și nepolitică, organizatie confederativă cu reprezentativitate la nivelul 
sectorului de construcții, a oferit suportul proiectului national BUILD UP Skills 
România (ROBUST) – finanțat de Comisia Europeană prin programul 
Intelligent Energy Europe, încă din perioada în care acesta se afla în stadiul 
de propunere. De asemenea, am participat pe întreaga durată a proiectului la 
intâlnirile Comitetului Național Consultativ precum și la evenimentele de 
consultare din cadrul Platformei Nationale pentru Calificare. 
 

ARACO, în calitate de reprezentant al sectorul construcţiilor din 
România, este interesat de implicarea în finalizarea acțiunilor definite prin 
Foaia de parcurs elaborată în cadrul proiectului BUILD UP Skills România 
(ROBUST) pentru că aceasta, practic, înseamnă pregătirea, interfaţarea pieţii 
româneşti la o dezvoltare europeană comunitară, adaptată la necesitățile 
naţionale pe care trebuie să le soluţionăm favorabil în următorii ani. Foaia de 
parcurs pe care proiectul ROBUST o propune spre analiza pieţii interne, cât şi 
partenerului public care este statul român, este un demers absolut necesar 
care să permită ancorarea şi punerea într-o zonă de convergenţă a intereselor 
la nivel naţional și la nivel local, între beneficiarii de lucrări, fie ei publici sau 
privaţi, şi prestatorii de servicii care sunt firmele de construcţii. 
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Acum, după finalizarea cu succes a obiectivelor proiectului BUILD Up Skils 
România – ROBUST, dorim să ne afirmăm aprecierile față de Foaia de Parcurs 
realizată, document pe care îl considerăm util desfașurării activității partenerilor sociali 
în construcții. Considerăm că acțiunile propuse prin Foaia de Parcurs ROBUST sunt 
actuale și necesare în acelasi timp, și urmărim integrarea acestora prin unele dintre 
activitățile Sistemului de Autoreglementări Sectoriale în Construcții, avand în vedere 
convergența puternică la nivelul unora din obiectivele economice și sociale. 

 
Considerăm că sectorul construcțiilor din România, prin implementarea 

sustenabilă a programelor din  domeniile de eficiență energetică și de utilizare a 
surselor regenerabile de energie, poate fi relansat economic și să contribuie la 
însănătoșirea mediului economic și social din România. In acest context, calitatea 
muncii fiind determinantă, vom beneficia de oportunități suplimentare girate de 
existența capacității de validare a competențelor și astfel vom putea propune piețelor 
externe noi tipuri de contracte pentru antreprenorii români sau vom putea indruma 
antreprenorii să angajeze noi fonduri europene pe baza acestui plus de valoare 
esențial reprezentat de calificarea forței de muncă în domeniile menționate. Pe de 
altă parte, asigurarea nivelului european de competențe aferente angajaților din 
construcții pentru realizarea activităților care țin de obținerea eficienței energetice și 
de instalarea echipamentelor de producere a energiei din surse regenerabile în clădiri 
reprezintă un scop în sine, ținând seama de atributele de reprezentare a angajaților și 
angajatorilor în construcții și de calificare profesională a forței de muncă, prin 
componentele Sistemului de Autoreglementări Sectoriale în Construcții promovat și 
sprijinit de ARACO. 

 
Avand in vedere cele de mai sus, ARACO este interesat de ducerea la 

îndeplinire a acțiunilor din Foaia de Parcurs ROBUST pe care o susține, o sprijină și 
se angajează să o promoveze. Calificarea fiind un obiectiv cheie pentru dezvoltarea 
membrilor noștri, ne angajăm să ne implicam activ la nivel național în activitățile din 
Foia de parcurs BUILD UP Skills România – ROBUST. 

 
Considerăm de asemenea că proiectul ROBUST – a cărui valoare o 

recunoaștem integral, trebuie continuat și că este necesară punerea în practică a 
concluziilor acestuia prin instituționalizarea și continuarea activităților Comitetului 
Național Consultativ și a cadrului deschis de consultare cu toți factorii interesați din 
Platforma Națională pentru Calificare. 

 
 

 
 

        Președinte, 
Laurențiu Plosceanu 

27.05.2013 


