
ARACO: Unele firme de construcţii au acţionat în judecată primăriile pentru 

recuperarea creanţelor 

 
  

Unele firme de construcţii care au de recuperat creanţe de la stat în contul lucrărilor derulate 

anul trecut au acţionat în instanţă primării sau clienţi cu capital de stat, a declarat agenţiei 

MEDIAFAX preşedintele Asociaţiei Române a Antreprenorilor de Construcţii (ARACO), 

Laurenţiu Plosceanu. 

  

"Multe firme nu mai pot aştepta şi au acţionat în instanţă primării sau clienţi cu capital de stat 

din teritoriu", a afirmat Plosceanu. El a precizat că aceste acţiuni au fost iniţiate în ultimele 

două săptămâni. 

 

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

creanţelor, propunerea fiind discutată marţi în adunarea generală a Alianţei Confederaţiilor 

Patronale din România (ACPR), din care face parte şi ARACO. 

 

Plosceanu, co-preşedinte al Alianţei, a afirmat că intenţia va rămâne pe agenda de lucru a 

ACPR, urmând ca o decizie să fie luată la sfârşitul lunii aprilie sau începutul lunii mai. 

 

Potrivit sursei citate, suma totală recuperată de firmele de construcţii totalizează în prezent 

circa 75% din totalul creanţelor aferente anului 2008, evaluate la 1,2-1,3 miliarde euro. 

Sumele urmau să fie plătite până la data de 15 martie. 

 

Cea mai mare parte a fondurilor sunt blocate la nivelul autorităţilor locale, potrivit lui 

Plosceanu. 

 

Regiunile cu cele mai mari datorii sunt Moldova, Oltenia şi Dobrogea, în zona Ardealului 

situaţia fiind mai bună din acest punct de vedere, potrivit sursei citate. 

 

Premierul Emil Boc a solicitat în luna martie 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. 

 

  

 

 

 

 

 



Alianţa Confederaţiilor Patronale va ataca în contencios ordonanţa privind impozitul 

forfetar 
 

Alianţa Confederaţiilor Patronale din România va ataca în contencios ordonanţa de urgenţă 

care introduce impozitul forfetar aplicat firmelor, a declarat agenţiei MEDIAFAX Laurenţiu 

Plosceanu, co-preşedinte al alianţei şi preşedinte al asociaţiei antreprenorilor de construcţii. 

 

Decizia a fost luată în cadrul adunării generale de marţi a Alianţei Confederaţiilor Patronale 

din România (ACPR), în mod unanim, la propunerea Consiliului Naţional al Intreprinderilor 

Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), a spus Plosceanu. 

 

El a precizat că propunerea reflectă dezacordul membrilor alianţei faţă de prevederile 

ordonanţei şi efectivele negative al acesteia asupra mediului de afaceri. 

 

Plosceanu este şi preşedintele Asociaţiei Române a Antreprenorilor de Construcţii (ARACO), 

membru ACPR. 

 

Guvernul a aprobat sâmbătă o ordonanţă de urgenţă prin care stabileşte că firmele vor plăti, de 

la 1 mai, un impozit minim anual cuprins între 2.200 lei (aproximativ 500 euro), dacă au 

venituri totale de până la 52.000 lei, şi 43.000 lei (circa 10.000 euro) pentru venituri de peste 

129 milioane lei. 

 

Firmele care înregistrează profit vor plăti în continuare un impozit de 16%, dar nu mai puţin 

de limita minimă aferentă intervalului de venituri în care se încadrează. 

 

Astfel, firmele care înregistrează la data de 31 decembrie venituri cuprinse între 52.001 şi 

215.000 lei vor plăti un impozit minim anual de 4.300 lei (aproximativ 1.000 euro), iar cele cu 

venituri de până la 430.000 lei (circa 100.000 euro) vor achita anual cel puţin 6.500 lei.  

 

Un impozit minim anual de 8.600 lei (aproximativ 2.000 de euro) va fi datorat la venituri 

cuprinse între 430.001 lei şi 4,3 milioane lei (un milion de euro), iar firmele cu venituri peste 

acest interval, dar sub 21,5 milioane lei ( 5 milioane de euro), urmând să plătească cel puţin 

11.000 lei (2.500 de euro). 

 

Firmele ale căror venituri anuale se încadrează în intervalul 21,5 milioane lei şi 129 milioane 

de lei ( 30 de milioane de euro), vor achita un impozit pe profit de minim 22.000 lei (5.000 de 

euro). 

 

Guvernul estimează că va încasa în acest an 350 milioane lei prin introducerea impozitului 

forfetar aplicat firmelor. 

 

ACPR este condusă de omul de afaceri George Constantin Păunescu şi cuprinde nouă 

confederaţii patronale reprezentative la nivel naţional, printre care ARACO, CNIPMMR, 

Uniunea Generală a Industriaşilor din România - UGIR sau Confederaţia Patronală a 

Industriei, Serviciilor şi Comerţului din România (CPISC) şi mai mulţi membri asociaţi, 

precum Asociaţia Română a Băncilor (ARB).  

 

Numărul membrilor alianţei a fost extins marţi cu Uniunea Naţională a Patronatelor cu Capital 

Privat din România (UNPCPR) şi Confederaţia Patronală Concordia.  

 



  

 


