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Preşedintele Asociaţiei Române a Antreprenorilor în Construcţii (ARACO), Laurenţiu Plosceanu 
(foto), a declarat marţi, cu ocazia celei de-a doua Conferinţe europene "Promovarea fondurilor 
paritare în industria construcţiilor", că România riscă să piardă atât fondurile social-europene, cât şi 
fondurile structurale. ''Suntem foarte îngrijoraţi de absorbţia fondurilor europene şi social-europene, 
gradul de absorbţie este sub 1%, deşi sunt mii de proiecte depuse. Este clar că problema nu este la 
Uniune, ci la noi, nu suntem în stare să gestionăm aceşti bani. În plus, dacă se vor pierde fondurile 
europene, România va pierde şi investitorii străini şi vor fi blocate şi proiectele deja începute cu 
aceştia. Trebuie traşi la răspundere cei care au luat bani europeni şi nu i-au alocat cum trebuie, iar 
acum toţi avem de suferit'', a declarat Laurenţiu Plosceanu. 
 
Mai mult decât atât, acesta a subliniat că nici în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor structurale nu 
stăm mai bine, aici gradul de absorbţie nu depăşeşte 7%. ''Reprezentanţii de la Bruxelles mi-au atras 
atenţia că România nu va mai primi fondurile structurale dacă nu accelerăm gradul de absorbţie şi nu 
gestionăm cum trebuie aceşti bani. Mai mult, sunt alte ţări membre care abia aşteaptă ca noi să 
pierdem banii ca ei să-i poată lua. Vom cere Guvernului să decidă care proiecte trebuie continuate 
sau care trebuie îngheţate, pentru că în ultimii 20 de ani s-au început foarte multe lucrări cu finanţare 
publică şi nu se finalizează niciuna. Sunt prea multe proiecte începute'', a subliniat preşedintele 
ARACO, care a adăugat că, în acest fel‚ "ne furăm singuri căciula''. Laurenţiu Plosceanu a mai 
menţionat că vineri patronatele se întâlnesc cu reprezentanţii FMI, şi le vor cere acestora ca banii de 
la instituţiile financiare internaţionale să nu se mai ducă în pensii şi salarii, ci şi în investiţii. ''Foarte 
puţini bani de la FMI s-au dus în investiţii, iar banii din următorul acord de precauţie s-ar putea duce 
tot în pensii şi salarii, ceea ce este inaccesibil. Peste 1-2 ani vom rămâne fără bani pentru investiţii şi 
atunci va fi şi mai rău ca acum'', a explicat preşedintele ARACO. 
 
Acesta a adăugat că arieratele statului către firmele din sectorul contrucţiilor au crescut, chiar dacă 
reprezentanţii FMI au cerut clar Guvernului să mai reducă din datorii. ''Arieratele au crescut, au ajuns 
la peste 1,2 mld. euro, ceea ce împiedică firmele să mai înceapă alte proiecte'', a spus Plosceanu, care 
a adăugat că România vrea să încheie acorduri bilaterale cu alte ţări europene şi să promoveze 
fondurile paritare pentru ca sectorul construcţiilor să nu mai depindă de Guvern. 
La cea de-a doua Conferinţă europeană "Promovarea fondurilor paritare în industria construcţiilor" 
de la Bucureşti au participat 150 de delegaţi şi invitaţi din peste 25 de ţări din Europa, şi au dezbătut 
trei teme majore: contribuţiile Conferinţei anterioare de la Varşovia, din 6-7 martie 2008, pentru 
dialogul social naţional din federaţiile membre; prezentarea de bune practici - ilustrate de partenerii 
sociali din construcţii din România prin Casa Socială a Constructorilor, membru observator al AEIP 



şi singurul fond social paritar din ţările care au aderat la Uniunea Europeană după 1 mai 2004; 
acorduri bilaterale între fondurile sociale paritare din Europa. 
La conferinţa de la Bucureşti au participat şi Luiza Todini, preşedintele FIEC (Federaţia Industriilor 
Europene a Construcţiilor), Ulrich Paetzold, directorul general al FIEC şi Domenico Pesenti, 
preşedintele EFBWW ( European Federation of Building and Wood Workers). 
 


