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Va rog sa acceptati de la bun inceput, multumirile noastre pentru modul in care au fost
tratate propunerile ARACO in anii precedenti si faptul ca s-au inregistrat progrese
relative in planul recuperarii creantelor si mai ales prin promovarea in legistatia interna
a Directivei CE, privind combaterea platilor intarziate precum si prin deblocarea
programelor comunitare suspendate temporar.

Chiar si asa, sectorul de constructii se confrunta in continuare cu un declin sever marcat
de greutati semnificative in nerecuperarea creantelor, nefinantare a proiectelor
incepute, absenta creditarii, un trend crescator si periculos al insolventelor companiilor
de constructii, precum si alte probleme generate de legislatia interna si modul sau de
aplicare.

Practic, nu exista informatii clare despre ce proiecte si ce finantari vor fi asumate de
autoritatile publice din Romania in anii urmatori, iar reactiile de la CE pe tema
propunerilor partii romane sunt motive suplimentare de ingrijorare.

Membru fondator al
Casei Sociale a
Constructorilor

In aceste conditii, va adresam rugamintea ca in cursul analizelor si convorbirilor pe care
urmeaza sa le aveti in urmatoarele zile cu reprezentantii Guvernului Romaniei, sa
generati o flexibilizare a politicilor guvernamentale la nivel central, in ceea ce priveste
urmatoarele aspecte deficitare cu care industria constructiilor se confrunta incepand cu
anul 2009:
1. Definirea si promovarea unui Program national al guvernului Ponta, pentru sectorul
de constructii, care sa cuprinda pe perioada 2013-2015 principalele proiecte care
urmeaza să fie finantate, obiectivele fizice si valorice asumate, precum si efectul estimat
în planul prezervarii sau angajarii fortei de munca specifice.
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2. Specificarea in Bugetul rectificat pe anul 2013 a surselor de finantare pentru
proiectele de investitii în continuare si/sau proiecte noi, fiind absolut necesara reluarea
ferma a programelor investitionale cel putin pentru prezervarea locurilor de munca
actuale.

Va rugam să acceptati, necesitatea negocierii cu CE ca investitiile in cladiri durabile si
infrastructuri vitale, sa nu fie utilizate la calcularea rezultatelor unei tari din perspectiva
Pactului de stabilitate si crestere. ( Propunere din avizul CESE ECO 330 adresata CE pe
marginea Comunicarii CE privind Strategia competitivitatii sectorului de constructii din
iulie 2012).
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.
5. Atentionarea 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 neloiala, 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.

10. Promovarea in regim de urgenta a unui Cod al insolventei, care sa protejeze
interesele legitime ale tuturor categoriilor de creditori.

11. Propuneri de modificari legislative pentru sustinerea activitatii agentilor economici
si reducerea presiunii fiscale.
- Trezoreria statului (si eventual bancile) sa acorde credite societatilor cu datorii fiscale
pentru plata acestor datorii, credite garantate cu facturi emise si neincasate catre
institutii publice sau societati cu capital de stat aflate in subordinea ministerelor;

- Reducerea/anularea penalitatilor si dobanzilor aferente datoriilor fiscale restante daca
au fost stinse din credite luate in acest sens;
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- Reducerea/anularea penalitatilor si dobanzilor aferente datoriilor fiscale restante in
conditiile platii conform unui angajament de plata cu termen ferm;
- Compensarea creante/datorii fiscale intre Bugetul de Stat si bugetele ministerelor;

- Plata TVA-ului la incasarea facturilor pentru agentii economici, indiferent de cifra de
afaceri, pentru facturile emise catre institutii publice sau societati cu capital de stat
aflate in subordinea ministerelor cu conditia platii acestui TVA catre buget in termen de
5 zile de la incasare;
- Posibilitatea participarii la licitatii a agentilor economici cu datorii fiscale, pe baza
declaratiei pe propria raspundere ca agentul economic in cauza are facturi emise si
neaincasate catre institutii publice sau societati cu capital de stat aflate in subordinea
ministerelor (cu confirmarea acestora), pentru o valoare cel putin egala cu valoarea
datoriilor fiscale mentionate in certificatul de atesatare fiscala prezentat la licitatie;
- Impunerea de catre stat a obligativitatii acceptarii politelor de asigurare in locul
scrisorilor de garantie bancara, in cadrul sistemului de achizitii publice si flexibilizarea
utilizarii sumelor blocate in Scrisorile de GBE, care sunt de facto fonduri ale societatilor
de constructii imobilizate pe termen lung, indiferent de modul de asigurare a
continuitatii in finantare;

12. Prezentarea de catre guvern, periodic, a unui raport privind rezultatele aplicarii
OUG nr.3/2013, privind reducerea arieratelor din economie.

Va rugam sa acceptati faptul ca trebuie urgent limitat riscul cu care societatile de
constructii din Romania se confrunta si anume acela de imposibilitate de participare la
proiectele aferente exercitiului financiar 2014-2020, din cauza afectarii severe a
competitivitatii acestora si a dezechilibrarilor acute financiare pe care le suporta.
Va stam la dispozitie cu reprezentantii nostri, pentru eventuale clarificari pe temele
prezentate mai sus si suntem increzatori ca aceste teme vor fi preluate de
Dumneavoastra in discutiile din aceasta perioada cu reprezentantii Guvernului
Romaniei.
Cu respect,
Laurentiu Plosceanu
Presedinte
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