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Catre: 
  

ES Domnul Victor PONTA, Prim ministrul Guvernului României 
 
Referitor: Măsuri necesare relansării activității în sectorul de construcții 

 
Stimate Domnule Prim ministru, 

 
Prin adresa noastră 130/11.03.2013 aduceam la cunoștința Dumneavoastră 

riscurile și amenințările cu care se confruntă în acest an sectorul de construcții din 
România și vă adresam solicitarea de a promova urgent măsuri pentru evitarea unor 
evoluții profund negative. 

Am apreciat eforturile Dumneavoastră și ale echipei guvernamentale în ceea ce 
privește dinamizarea plății creanțelor, deblocarea programelor sectoriale și startarea 
unor proiecte noi de infrastructură, dar aceste acțiuni trebuie continuate. 

Foarte mulți dintre membrii asociației noastre au solicitat acțiuni de protest 
generate de neplata creanțelor și nefinanțarea proiectelor începute. 

Vă rugăm să acceptați, Domnule Prim ministru, și să dispuneți ca o echipă compusă 
din reprezentanți ai Dumneavoastră și ai ARACO să lucreze urgent împreună pentru 
următoarele teme: 

1. Definirea unui Program național al guvernului Ponta pentru sectorul de 
construcții care să cuprindă pe perioada 2013-2014 principalele proiecte care 
urmează să fie finanțate, obiectivele fizice și valorice asumate, precum și efectul 
estimat în planul prezervării sau angajării forței de muncă specifice. 
(Programul lansat recent de Președintele Hollande în Franța poate fi un reper 
necesar) 

2. Specificarea în Bugetul rectificat pe 2013 a surselor de finanțare pentru 
proiectele de investiții în continuare și/sau proiecte noi. 
Vă rugăm să acceptați necesitatea negocierii cu CE ca investițiile în clădiri 
durabile și infrastructuri vitale să nu fie utilizate la calcularea rezultatelor unei 
țări din perspectiva Pactului de stabilitat și creștere. 
(Conform aviz CESE CCM1/106 din 17.04.2013) 

3. Stabilirea clara a pozitiei Guvernului fata de proiectele de interes national sau 
regional care pot fi promovate in PPP, corelat cu amendarea in regim de urgenta 
a legislatiei specifice. 

4. Restatuarea conditiilor generale de contractare FIDIC în legislația internă, un 
demers necesar pentru echilibrarea  drepturilor  și obligatiilor reciproce intre 
parteneri dar și un  catalizator al accesarii și consumării fondurilor structurale 
disponibile. 
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5. Atentioanarea entitatilor achizitoare cu capital public asupra extinderii periculoase a 
acordarii de lucrari publice pe baza pretului cel mai scazut sau acceptand oferte anormal 
de joase valoric care devin sursa de competitie neleala, frauda sociala si care, de cele mai 
multe ori, se finalizeaza cu costuri finale mai mari si o afectare semnificativa a nivelului 
calitatii lucrarilor. 

6.  Imbunatatirea urgenta a legislatiei achizitiilor publice ( actualizarea HG 925/2006) 
tinand  cont de propunerile entitatilor patronale si profesionale de profil. 

7. Promovarea unei HG privind certificarea capabilitatii tehnice a operatorilor din 
constructii ( proiect elaborat de asociatiile profesionale si patronale de profil si transmis 
Guvernului acum 2 ani); 

8. Corectarea efectelor negative legate de plata discriminatorie a TVA la incasare. 

9. Suspendarea impozitului pe bazele de producție până la revenirea pe creștere a 
sectorului de construcții. 

Am apreciat faptul că ați reușit la finalul primului trimestru să implementați în legislația 
internă Directiva CE privind combaterea plăților întârziate și vă mulțumim în acest  sens. 

Nepromovarea unor măsuri urgente complementare care să dinamizeze activitatea 
investițională în România, pe lângă efectele negative pe termen lung, va genera un șomaj 
pronunțat în 2013 și va afecta profund și poate ireversibil competitivitatea societăților  
noastre de construcții, precum și capacitatea acestora de a se implica în proiectele finanțate 
comunitar în 2014 – 2020! 

Asigurându-vă de parteneriatul nostru în aceste demersuri, mizăm pe curajul și 
pragmatismul Dumneavoastră pentru soluționarea temelor invocate. Implicarea 
Dumneavoastră directa este o condiție sine qua non pentru stoparea declinului progresiv al 
sectorului de construcții. 

 

Cu considerație, 

Laurențiu Plosceanu 
Președinte 

 


