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ARACO a cerut premierului situaţia privind plata datoriilor către constructori 
BUCUREŞTI 
ARACO a transmis miercuri premierului Emil Boc o scrisoare prin carea solicită prezentarea 
situaţiei plăţilor făcute de stat pentru acoperirea datoriilor restante către firmele de construcţii, 
inclusiv modul cum au fost direcţionaţi banii, potrivit preşedintelui asociaţiei patronale. 

"Sunt semnale că s-au făcut plăţi în ultima săptămână", a afirmat Laurenţiu Plosceanu, preşedintele 
Asociaţiei Române a Antreprenorilor de Construcţii (ARACO). 

El a precizat că datele privind sumele încasate în acest interval nu au fost deocamdată centralizate, 
evaluarea urmând să fie realizată vineri. 

ARACO a anunţat anterior că ar putea acţiona în judecată Guvernul pentru recuperarea creanţelor. 

Plosceanu a afirmat că decizia privind o posibilă acţionare în judecată a Guvernului ar urma să fie luată în 
cadrul adunării generale a Alianţei Confederaţiilor Patronale din România, din care face parte şi ARACO, de 
la începutul săptămânii viitoare. 

Plăţile către constructori totalizau la începutul lunii aprilie 65% din totalul creanţelor din 2008. 

Totalul creanţelor de încasat de către firmele de construcţii de la stat, pentru anul 2008, a fost de 1,2-1,3 
miliarde euro. Sumele urmau să fie plătite până la data de 15 martie. 

Premierul Emil Boc a solicitat luna trecută prefecţilor ca până la 27 martie să prezinte un grafic al plăţilor 
efectuate către firme pentru lucrările nefacturate în 2008, arătând că Guvernul a primit semnale că datoriile 
nu sunt achitate de ordonatori secundari, deşi fondurile au fost eliberate. El a arătat la vremea respectivă că 
Ministerul Finanţelor a disponibilizat în proporţie de 80-100% banii pentru plata datoriilor, în sumă totală de 
aproximativ un miliard de euro, dar că fondurile stau blocate "în pixurile" ordonatorilor secundari şi terţiari 
de credite, şi a avertizat din nou că persoanele vinovate vor fi demise. 

Preşedintele ARACO a declarat la sfârşitul lunii martie că între 30 şi 35% din numărul firmelor de construcţii 
sunt în pericol să fie închise, ca urmare a lipsei finanţării şi, astfel, contribuţia sectorului la buget s-ar putea 
reduce semnificativ. El a mai spus că în condiţiile lipsei de finanţare pentru firmele de profil în acest an 
numărul salariaţilor disponibilizaţi ar putea ajunge la 70.000-75.000. 

 
 


