ARACO

RAPORT DE ACTIVITATE
al
Comitetului Director al
Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii
noiembrie 2015 – noiembrie 2016

1. CONTEXTUL GENERAL

Contextul economico-social general a fost caracterizat sumar de:
1. Macrostabilitate economică actuala acompaniată, paradoxal, de tensiuni sociale la
nivel microeconomic si de instabilitate geostrategică in proximitatea granitelor
noastre.
2. Investitii straine directe cumulate (aproximativ 60 miliarde euro) care nu au dus la o
crestere semnificativă a locurilor de muncă. Mai mult, ele s-au “compensat” prin
dividende si pierderile declarate prin falimente etc;
3. Numărul locurilor de muncă a scazut cu 44% fata de 1990 ( -3,2 milioane salariati);
4. Capitalul public a ajuns la 17% in timp ce Capitalul privat este impărtit in 43%
autohton, 40% strain;
5. In perioada 2011-2015 au intrat in insolventa 105.545 societati, ceea ce reprezinta
16% din totalul societatilor si 25 % din totalul societatilor active.
6. Incidenta insolventelor este de 4 ori mai mare decat media celor din Europa centrala
si de est.
7. Numarul procedurilor de faliment a explodat in 2015 la 7.446 societati ( fata de 5.434
in anul precedent).
8. Rolul statului – complementar pietei –a slabit si trebuie regandit pentru a face fata
globalizarii;
9. Se schimba raportul State nationale/UE, fiind reafirmată suveranitatea membrilor UE,
inclusiv in Europa de Est.
10. Nevoia de a accesa mai multe fonduri europene indreptate spre cresterea economiei
noastre si nu spre achizitionarea produselor si serviciilor de la vest;
11. Clasamentul investitorilor străini pe ţări în funcţie de valoarea capitalului subscris este
condus de Olanda cu peste 34 de miliarde de lei, firmele din Austria care au investit
în România peste 16 miliarde de lei, Germania cu o valoare a capitalului de peste 15
miliarde de lei.
12. În funcţie de numărul de firme cu capital străin clasamentul pe ţări este dominat de
Italia cu peste 43 de mii de firme, urmată de Germania cu peste 21 de mii de societăţi
și Turcia cu peste 14 mii de firme.
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In intervalul de referinta sectorul de constructii a fost confruntat cu efectele negative ale:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abuzurilor curente ale entitatilor achizitoare si ale entitatilor de control,
Declinul sever al investitiilor publice in cursul anului 2016 cu efecte directe in penuria
de contracte noi, alterand capabilitatile tehnice si umane ale multor societati,
Inexistentei unui minister care sa aiba atributii directe si coerente legate de sectorul
de constructii,
Incoerentei si intarzierii adoptarii MPGT ( Master Planul General de Transport ),
Faptului ca sectorul de constructii a fost, in mare masura, ostatic al mediului politic,
Intarzierii reimplementarii conditiilor contractuale FIDIC in legislatia interna,
Intarzierilor semnificative in ceea ce priveste plata creantelor ( multe facturi sunt in
sertar din cauza TVA ),
Problemelor curente cu care se confrunta proiectele finantate din programele
sectoriale comunitare.
Insolventei unor beneficiari traditionali ai societatilor de constructii,
Numarului insolventelor in constructii in perioada 2011-2015 a fost de 15.017.
Numarului societatilor de constructii nou infiintate in acelasi interval a fost de 45.708.
Ponderii principala in 2015 a falimentelor apartine de sectorul de constructii cu 9%
din total, urmat de comert cu alimente, bauturi, tutun ( 5%) si transport (4%).
Reetatizarii unor servicii de proiectare si antreprenoriat-executie in cadrul CNADNR,
Presiunii consistente a regimului fiscal aplicat societatilor.
Fluxurilor crescute de muncitori migranti catre vestul UE.
Imbatranirii resurselor umane calificate corespunzator.

Evolutia in dinamica a principalilor indicatori care reflecta situatia sectorului de
constructii din ultimii ani este urmatoarea:

Indicator / An

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
Sem. I

Producție realizată
( miliarde Euro)
Număr mediu
(mii angajați)
Productivitate medie
lunară
(euro/luna/angajat)
Salariu mediu lunar
(lei)

15,3

11,7

9,7

9,331

9,330

9,360

8,985

9,84

3,92

414,6

366,6

317,1

313,3

342,6

347,7

348,0

361,6

373,0

3079

2657

2703

2484

2268

2243

2146

2267,5

1750

1506

1532

1529

1704

1721

1775

1771

2065

2068

Cresterea conjuncturala (finalul finantarilor comunitare 2007-2014, n+2) din anul 2015 se
dovedeste a nu fi sustenabila in 2016.
Riscul de nesustenabilitate se prognozeaza si pentru 2017.
Evolutia regresiva a productivitatii este o mare amenintare pentru sector limitand sever
potentialul evolutiilor salariale.
2. DIRECTIILE DE ACTIUNE STRATEGICA ALE ARACO.

Activitatea asociatiei in intervalul analizat a fost calata pe Directiile de actiune
strategica aprobate in Conferinta Nationala din noiembrie, 2015.

2

3. ACTIVITATEA ARACO IN SPRIJINUL MEMBRILOR IN PLANUL RELATIILOR CU
AUTORITATILE DE STAT
ARACO s-a implicat direct în modificarea şi completarea cadrului naţional de
reglementare a legislaţiei din domeniile de incidenta, prin interventii la nivel parlamentar,
guvernamental, ministerial, ANAP, principalele proiecte legislative din intervalul analizat fiind:
Domeniul de incidenta al proiectului legislativ
Observatii
Finalizarea Strategiei naționale privind achizițiile publice cu
accent
pe
obligativitatea
implementării
Condițiilor Document aprobat prin
Contractuale FIDIC, aditional pachetului de legi privind HG 901/2015
achizițiile publice.
Proces finalizat prin promulgarea
Legilor nr.98/99/100/2016 și a
Finalizarea transpunerii în legislația națională a prevederilor
Normelor metodologice aprobate
Directivelor 2014/23,24,25/UE referitoare la achizițiile publice
prin HG 395/2016 prin
clasice, sectoriale, concesiuni de lucrări, remedii, precum și
colaborare cu ARIC și MFE și
a Normelor de aplicare a acestora.
intervenții pe parcurs la
Parlamentul României și ANAP.
Negociere pentru forma finală a
Condițiilor Speciale de
Contractare FIDIC finalizată în
Preluarea în legislația internă a Condițiilor Contractuale
prima parte a anului 2016, ca
FIDIC.
urmare a negocierii cu MFE și
ARIC.
Discutii in curs in luna noiembrie
la MFE.
Intervenție concertata cu ARIC pe tema modificărilor Intervenții la nivelul Primuluipropuse de MFE ce vizau amendarea HG 1405/2010 prin ministru al Guvernului României,
introducerea unor praguri valorice în scopul etapizării MFE și ANAP.
Discutii in curs in luna noiembrie
introducerii obligatorii a Condițiilor Contractuale FIDIC.
la MFE.
Propuneri
de
participare
a
organizațiilor
ARACO a solicitat si a primit din
profesionale/patronale la elaborarea procedurilor de aplicare
partea MDRAP solicitarea de
a prevederilor Art.9 lit.n) din Legea 10/1995 – legea calității în
participare, prin specialiști, la
construcții actualizata cu referire la certificarea calificării
constituirea grupului de lucru.
tehnico-profesionale a operatorilor din construcții,
Propuneri de modificare a Codului Fiscal în scopul stabilirii Propunere în analiză în Comisia
nivelului bazei de impozitare față de care să fie achitate
de Buget a Camerei Deputaților,
obligațiile sociale în cazul firmelor care detașează personal
MFP.
în spațiul UE.

Legea privind anularea unor obligatii fiscale 209/2015.

ARACO
a
sesizat
Primulministru, Parlamentul și ANAP
privind modul discriminatoriu în
care au fost aplicate prevederile
legii în teritoriu.

Interventii la MFP/ANAF pe tema clarificarilor necesare
asupra continutului OUG 28/2015 referitoare la modificarile În continuarea demersului
Legii nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul început în anul 2015.
prestarii de servicii transnationale.
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Propuneri de amendare a HG 28/2008 privind documentațiile
tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții În derulare.
finanțate din fonduri publice.
Intervenții în scopul blocării, pe linie legislativă, a inițiativei
cetățenești care urmărea modificarea Legii 62/2011 – legea În derulare.
dialogului social.
Intervenții în scopul blocării, pe linie legislativă, a inițiativei
cetățenești care urmărea modificarea Legii 53/2003 – Codul În derulare.
Muncii.
Intervenții la MMAP referitoare la elaborarea ghidurilor de
În derulare.
finanțare a Programelor Casa Verde și Casa Verde Plus.
Intervenții in sensul respingerii la intenția PMB de constituire
a unei societăți comerciale având ca obiect activitatea de În derulare.
construcții, societate în subordinea primăriei.
Propuneri la Proiectul de Ordin de ministru elaborat de
MDRAP privind modificarea Normelor metodologice de
În derulare.
aplicare a Legii 50/1991- legea autorizării lucrărilor de
construcții.
al Propuneri si avizare transmise
prin intermediul Comitetului
Sectorial din Constructii in cadrul
Consiliului National al ANC
In curs de aprobare la MECS si
MMPSFPV
Observatii si propuneri asupra legii privind promovarea Observatiile si propunerile au fost
transmise direct prin interventii in
invatamantului profesional de tip „dual”
cadrul panelurilor de consultare
organizate de MECS – CNDIPT
atat de catre reprezentantii
ARACO dar si de catre
reprezentantii Comitetului
Sectorial din Constructii
Am primit solicitarea atacarii
OUG 55/2016 privind reorganizarea CNADNR
acestui act normativ in
contencios si pregatim un
raspuns al asociatiei la aceasta
problema.
Propuneri privind structura Registrului National
Calificarilor si a cadrului legislativ de aprobare a acestuia

4. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL TEHNIC SI PROFESIONAL
La nivelul filialelor asociatiei au avut loc sedinte la Bucuresti, Iasi, Cluj si Craiova.
Pentru Timisoara si Sibiu este nevoie de un efort suplimentar pentru reactivarea activitatilor.
Putem preciza ca eveniment aparte intalnirea dintre generatiile de constructori din
Ardeal organizata de Filiala Cluj in mai, 2016.

4

In perioada de analiza a prezentului raport au fost organizate sesiuni de
certificare/recertificare a societatilor comerciale in baza Regulamentului intern si a
procedurilor specifice astfel:
SC DEDAL BAHAMAT SRL Galati, SC CONVAS CONSTRUCT SRL Constanta;
SC METROUL SA Bucuresti, SC BOG’ART SRL Bucuresti; SC RECON SA Craiova,
SC AGRICONSTRUCT SRL Bacau, SC HIDROTERM SA Roman, SC ELCO SA Botosani,
SC ACI CLUJ SA Cluj-Napoca, SC DAS SRL Iasi, SC IAMSAT MUNTENIA SA Bucuresti,
SC IASICON SA Iasi, SC TRACON SRL Braila, SC IRIDEX GROUP CONSTRUCTII SRL
Voluntari, SC TIAB SA Bucuresti, SC CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA Iasi,
SC ERPIA SA Craiova, SC ROTARY CONSTRUCTII SRL Bucuresti si SC CELTIA PREST
SRL Reghin.
ARACO a activat ca membru in urmatoarele Comitete:

•
•
•

Comitetul consultativ privind dezvoltarea regionala 2014-2020 ( MDRAP),
Comitetul pentru situatii de urgenta ( MDRAP),
Comisiile tehnice de specialitate ale MDRAP.

De asemenea, s-a colaborat in echipe tematice cu celelalte organizatii profesionale si
patronale din Romania ( de ex Normativul ref protectia contra incendiilor P 118).
5. ACŢIUNI ÎN DOMENIUL PARTENERIATULUI SOCIAL, DIALOGULUI SOCIAL ŞI

FORMARII PROFESIONALE.
5.1 Concertarea miscarii patronale la nivel national
ARACO a activat in intervalul analizat in cadrul UGIR, confederatie patronala
reprezentativa la nivel national.
ARACO si-a mentinut in intervalul de raportare nominalizarile ca partener social in
CES national si CES european, în comisiile de dialog social la nivel de ministere şi prefecturi,
tinindu-se cont de activitatea desfasurata si de aportul adus de-a lungul timpului in cadrul
acestor structuri, in baza reprezentativitatii sectoriale dobandite in 2014 si in ciuda declinului
sever al acestui tip de consultari.
5.2 Protecţia socială a salariaţilor agenţilor economici din construcţii
În calitate de membru fondator al Casei Sociale a Constructorilor (CSC), ARACO a
gestionat activ, prin reprezentanţii săi în Consiliul de Administraţie, alături de partenerii
sindicali si prin membrii sai activitatea şi serviciile de protectie sociala acordata salariatilor
eligibili.

5

Evolutia principalilor indicatori economico-sociali sunt redati in tabelul de mai jos:

Nr.
crt.
1
2
3

4

5

6

7

8

INDICATOR
SPECIFIC
Membri CSC
Membri cu fonduri
depuse la CSC
Societati cu intrari
de fonduri in anul
curent
Salariati care au
beneficiat de
protectie sociala
Fonduri de protectie
sociala consumate
Active CSC la
31.12.
Disponibil reportat
pentru protectie
sociala la 31.12.
Excedent
din administrare

U.M.

2011

2012

2013

2014

numar

624

609

631

648

638

numar

389

359

374

392

379

numar

196

190

167

168

159

numar

31.301

39.010

29.940

milioane
lei

30,54

42,58

38,23

26,02

26,08

milioane
lei

188,80

199,01

208,55

217,32

247,85

182,73

192,03

197,23

210,71

239,57

0,81

0,59

0.24

-0,32

0,47

milioane
lei
milioane
lei

2015

21.178 21.519

Incepand cu luna mai, 2016 administratorii desemnati de ARACO au fost
obstructionati in exercitarea mandatelor si pe cale de consecinta a fost declansata in instanta
o actiune in vederea anularii constituirii unui CA la nivel de CSC intre FGS Familia si FPSC cu
incalcarea Legii 215/1997 si a Statutului CSC.
Ordonanta presedentiala favorabila noua din iunie, 2016 a fost declarata inadmisibila
in apel in luna august. Sentinta si motivatia aferenta nu ne-au parvenit pana la aceasta data.
Actiunea de fond are primul termen in 10.11.2016.
Cu prilejul unei intalniri intre ARACO si FPSC de la jumatatea anului, generata de
negocierea unui acord comun de reprezentare in CA al CSC, negociere nefinalizata, FPSC a
propus o varianta accelerata si conditionata de fuziune.
In contextul dinamicii actiunilor declansate in instanta, nu sunt de mentionat progrese in acest
sens.
5.3 Formarea profesională a constructorilor
In intervalul analizat, atat Casa de Meserii a Constructorilor cat si Comitetul sectorial
de formare profesionala au functionat discontinuu din cauza problemelor generate de
divergentele cu partenerul social sindical..
La CMC au fost finalizate in 2015 trei proiecte finantate prin POS DRU (din care in
doua ARACO a fost partener, PICAS Grant si PICAS Strategic).
Prin aceste proiecte au fost organizate cursuri de formare profesionala pentru
muncitorii din constructii. Idem prin Proeficien si Build Up Skills.
ARACO pregateste pentru perioada 2016-2017 impreuna cu ARIC si ANAP cursuri
de pregatire pentru specialistii in achizitii publice.
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5.4 Relatiile cu asociatiile profesionale/patronale relevante din Romania
ARACO a consolidat si dezvoltat in ultimii doi ani relatiile sale cu asociatiile
profesionale din Romania care au activitati complementare celor din statutul ARACO, putand
exemplifica cu multumiri in acest sens urmatoarele organizatii: ARIC, AIIR, ADUC, APMCR,
ARSSM, APDP, Camera Romano- Franceza, AICPS, ASEMER, BPIE, ASTR.
In plan patronal, pe langa relatiile directe din cadrul UGIR, au continuat relatiile de
colaborare directa cu CNIPMMR, Concordia, FPSC, CIROM, PATROMAT, FEPA, Patronatul
Drumarilor, Camera Romano-Germana, Confindustria si TIAD.
In 2015 ARACO a semnat un Protocol de colaborare intre entitatile profesionale si
patronale din constructii (OAR, CIROM, Patromat, AIIR, ARIC, FPSC, AICPS si ANEVAR)
avand ca principal obiectiv concertarea actiunilor pentru o legislatie corectata si imbunatatita
in constructii. Actiunile comune desfasurate pana in prezent au avut o eficienta limitata.
6. ACTIVITATEA DE COLABORARE INTERNAŢIONALĂ
Activitatea curentă in domeniul international este desfasurata in stransa legatura cu
FIEC, EIC si , in plan secundar, cu CHINCA.
Conform FIEC, in 2015, sectorul de constructii in UE, inseamna:
- 1.241 miliarde euro, adica 8,5% din PIB European.
- 6,4% din totalul personalului,
- 31% din totalul personalului industrial,
- 95% reprezinta societati cu personal sub 20 angajati.
-19,2% constructii civile, 31,8% constructii nonrezidentiale, 27,7% mentenanta
si reabilitari iar 21,3% constructii rezidentiale noi.
In 2015, valoarea sectoarelor de constructii in principalii membrii UE a fost de
Germania-297 mld euro, UK- 163, Franta-160, Italia-129, Spania- 101, Polonia- 51, Belgia42, Romania- 9, Bulgaria- 7, Ungaria- 7.

•

ARACO participa in mod curent la sedintele Consiliului Presedintilor FIEC si are
periodic intalniri de lucru cu FIEC. Temele principale existente acum pe agenda
FIEC sunt:
- Planul Strategic de Investitii Europene , EFSI,
- Building Information Modelling-BIM,
- Pasi catre o mai buna standardizare,
- Dezvoltarea Euro dupa Brexit,
- Sistemele de management anti-mituire, ISO 37001.

•

Comunicatele, buletinele informative si materialele obtinute de la FIEC au fost
operativ transferate membrilor.

•

Asociatia a diseminat operativ avizele CESE de interes pentru mediul industrial
( Industry 4.0, revolutia digitala, detasarea muncitorilor, Studiul privind performantele
economice in EU, Strategia UE pentru incalzire si racier, Reforma protectiei datelor
etc ) si sectorul de constructii in particular.
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•

ARACO a onorat invitatiile primite de la ambasadele Frantei, Belgiei, Italiei, Egiptului
si RP China.

•

Asociatia informeaza operativ membrii in legatura cu targurile de profil din Europa,
Asia, Orientul mijlociu.

Este de mentionat colaborarea soldata cu cartonasul galben pe procesul de actualizare a
Directivei privind detasarea muncitorilor, in convergenta cu documentele de pozitie ale FIEC.
De asemenea, amintim interventiile facute pentru sprijinul societatilor de constructii
romanesti care activeaza in Belgia si Germania.
7. COMUNICAREA IN CADRUL ARACO
Buletinul ARACO, in format electronic incepand cu 2010, a continuat sa apara lunar,
marcand practic 17 ani comunicare neintrerupta cu membrii sai.
Site-ul ARACO (www.araco.org) a fost operational, cu actualizari dinamice in medie la
o saptamana, pana la jumatatea anului 2016. Upgradarea si reoperationalizarea site-ului va
avea loc incepand cu 2017.
ARACO dezvolta in mod curent parteneriate media cu Bursa, Bursa Constructiilor,
Ziarul Financiar, Revista Constructiilor, Financiarul, Curierul national, Adevarul, Capital,
Gandul, Romania Libera, Agenda Constructiilor, Arena Constructiilor, Masini si utilaje, Utilaje
si constructii precum si agentiile de presa Mediafax, AgerPres etc.

8. CONFERINTA DE PRESA
Asociatia a organizat in 08.04.2016 o conferinta de presa, la Romexpo, cu titlul:
RISCURI SEMNIFICATIVE PENTRU SECTORUL DE CONSTRUCTII IN 2016 !
SE IMPUN MASURI ANGAJANTE POLITIC SI ECONOMIC !

Principalele masuri si propuneri pe care ARACO le-a solicitat public au fost:
1. Asumarea de catre guvernul actual si de guvernul care va fi nominalizat in urma
alegerilor din 2016 a relansarii proceselor investitionale si comunicarea publica de
catre ministerele de profil si autoritatile locale a programelor de investitii pentru
2016/2017 cu precizarea asigurarii/disponibilitatii resurselor financiare aferente.
2. Promovarea prioritizata de catre Guvernul Romaniei prin ministerele aferente a
investitiilor in continuare si a celor noi in domeniile infrastructurii rutiere, a
infrastructurii CF, a infrastructurii de mediu, a infrastructurii energetice clasice si verzi,
a infrastructurii edilitare, a infrastructurii din domeniul sanatatii, a infrastructurii
agricole si din turism, a constructiilor de locuinte noi (inclusiv locuinte sociale), a
programelor de reabilitare energetica a cladirilor vechi si noi, private sau publice.
3. Restatuarea conditiilor generale de contractare tip FIDIC adaptate realitatilor
economice din Romania in legislatia interna, conform strategiei nationale privind
achizitiile publice aprobata prin HG 901/2015 si a consultarilor din luna martie dintre
MFE si mediul asociativ patronal si profesional din constructii.
4. Finalizarea negocierilor dintre Guvern si FIDIC pentru reactualizarea licentei.
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5. Atentionarea entitatilor achizitoare cu capital public asupra implicatiilor rezultate in
urma acordarii de lucrari publice pe baza pretului cel mai scazut sau prin acceptarea
ofertelor 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. Promovarea unei solutii legale agreata de asociatiile profesionale si patronale din
sectorul de constructii privind certificarea capabilitatii tehnice a operatorilor din
constructii, fapt prevazut si in noua legislatie a achizitiilor publice propusa spre
adoptare;
7. Monitorizarea dinamica a implementarii Master Planului General de Transport.
8. Stoparea tendintei abuzive a CNADNR de a acorda contracte pentru serviciile de
consultanta catre DRDP, cel putin din perspectiva conflictului de interese generat
( inclusiv servicii de proiectare sau antreprenoriat in regie proprie ).
9. Promovarea si sustinerea financiară a unor programe speciale ( eficientizare
energetică, structuri critice, protectie antiseismica, eliminare azbest din cladirile
existente).
10. Elaborarea si promovarea unor programe de pregătire a echipelor tehnice de la
entitătile achizitoare in vederea insusirii prevederilor noului pachet legislativ privind
achizitiile publice.
11. Profesionalizarea structurilor apartinand primariilor in scopul fluidizarii si
debirocratizarii procesului de acordare a avizelor.
12. Reactualizarea intregului pachet de legi/acte normative cu impact asupra sectorului
de constructii – L.10/1995; L.50/1991; L.350/2001; HG 766/1994; HG 273/1994; etc ,
in scopul adaptarii acestora la realitatile zilei dar si armonizarii cu noul pachet
legislativ privind achizitiile publice.
13. Reorganizarea structurii guvernamentale rezultate in urma alegerilor din 2016 prin
organizarea unui minister distinct care sa gestioneze direct, profesional si eficace
problematica complexa a sectorului de constructii !

9. TROFEUL CALITATII ARACO
Asociatia a continuat cu consecvenţă, conform traditiei, să premieze anual cu
distincţia "Trofeul Calităţii ARACO" cele mai bune lucrări de construcţii, din punct de vedere
al calităţii execuţiei,
In noiembrie 2015 a fost organizata editia a XXa, iar in 24.11.2016 va avea loc editia
cu nr XXI.
Pentru editia din 2016 au fost atrasi in Comisia de jurizare noul Rector al UTCB, ca
presedinte al comisiei, presedintii ARIC, CIROM, AIIR si un reprezentant al MDRAP.
Societatile de constructii si lucrarile care au primit Trofeul Calitatii se regasesc pe
site-ul ARACO intr-un capitol dedicat acestui eveniment traditional. Acestea au fost, de
asemenea, promovate in publicatii de profil tehnic si o parte dintre ele au fost recomandate
pentru Premiile AGIR.
10. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
ARACO a continuat să desfăşoare o activitate de ansamblu în limita unor cheltuieli
rationalizate, pe de o parte, şi de promovare a unor acţiuni tehnice generatoare de venituri,
potrivit legii patronatelor şi Statutului. In ciuda dificultatilor obiective in ceea ce priveste
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reducerea numarului de membri si incasarea rezonabila a cotizatiilor, executiile bugetare
s-au finalizat pozitiv. Este clar ca limitarea la incasarea si asa dificila a cotizatiilor nu poate
permite utilizarea intregului potential de actiune al asociatiei. Au fost inregistrate restante
regretabile in relatia cu FIEC. Este nevoie de organizarea unor actiuni tematice, a unor
cursuri de pregatire si a unor conferinte regionale care sa imbunatateasca situatia
economica precara din acesti ultimi ani.
O multumire distincta trebuie adusa aici membrilor care au acceptat sa sprijine
financiar asociatia si altfel decat prin plata cotizatiilor cu prilejul diverselor evenimente.
Valorificarea clădirii din str. Gladiolelor are acordul Comitetului director si ea poate fi
fructificata in scurt timp dupa clarificarea situatiei si pretentiilor exacte ale actionarilor.
Executia bugetara pentru 2015 si BVC pentru 2016 sunt prezentate in anexa la
prezentul raport.
11. CONCLUZII
Principalele concluzii pentru activitatea desfasurata de ARACO in ultimul an sunt
urmatoarele:
1. Activitatea din sector a fost in continuare afectata negativ de deprofesionalizarea
din institutiile de stat dublata de multe ori de atitudinile abuzive ale entitatilor achizitoare si
entitatilor de control.
2. In lipsa unei viziuni strategice in materie de investitii publice si cu schimbari
repetate de componenta a Guvernului, Statul a ramas principalul investitor strategic cu o
dinamica investitionala austera si cu o mentinere a mediului de afaceri ca ostatic al mediului
politic.
3. Investitiile publice nu au revenit pe crestere in 2016 iar semnalele de reluare a
investitiilor private sunt inca la un nivel precar.
4. Fondurile structurale comunitare disponibile pentru perioada 2014-2020 nu au
inceput sa fie accesate.
5. Problemele generate de insolventa sau falimentul unor societati au creat reactii
negative in lant.
6. Problema presiunii fiscale ridicate a ramas o amenintare pentru sectorul de
constructii precum si modificarile continue, deseori nefavorabile, ale Codului fiscal.
7. Efectele intrarii in vigoare a Legii 62/2011 a dialogului social au afectat grav
miscarea patronala din Romania, dialogul social cu partile guvernamentala si sindicala.
8. ARACO si-a mentinut echidistanta politica fata de partidele parlamentare in ciuda
presiunilor existente.
9. Consolidarea parteneriatului social la nivel de ramura a devenit o problema incepand
cu 2016.
Sectorul de constructii trebuie readus in atentia autoritatilor nationale / regionale
sector de importanta nationala strategica !

ca

ARACO va trebui sa actioneze impreuna cu membrii si partenerii sai si pentru
recladirea imaginii sectorului si a respectabilitatii acestuia !
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Peisajul gepolitic actual (Brexit, Trump, alegerile din Romania din 2016, alegerile din
Germania si Franta din 2017), economic si social care se prefigueaza pentru urmatorii ani
este amprentat de o combinatie de crize concomitente la nivel comunitar amplificate de crize
sistemice politico-economico-sociale la nivel national.
In acest context marcat de turbulente semnificative, principalele tendinte strategice
executive propuse pentru 2016, adoptate de Conferinata nationala ARACO, a caror
prioritizare va trebui reglata dinamic, se pot mentine pentru 2017 astfel:
1. Lobby regional, national si international pentru generare de fluxuri financiare aferente

proiectelor de constructii ( finantari publice nationale si comunitare, inclusiv EFSI,
precum si finantari in PPP sau concesiune );
2. Continuarea dialogului cu autoritatile nationale centrale si locale precum si cu FMI,

CE si Banca Mondiala din perspectiva relansarii investitiilor pe fondul noii legislatii a
achizitiilor publice, dublata de reintroducerea conditiilor contractuale FIDIC.
3. Operationalizarea

reglementarilor privind obligativitatea certificarii capabilitatii
societatilor de constructii care activeaza in Romania;

4. Monitorizarea dinamica a implementarii Master planului general de transport,
5. Implicarea directa in elaborarea proiectului de Cod al Urbanismului, Amenajarii

Teritoriului si Constructiilor promovat de MDRAP.
6. Promovarea unor programe de reabilitare a structurilor inalte critice, programe de

consolidare la risc seismic, programe de desazbestizare etc;
7. Sprijinirea membrilor in dezvoltarea de parteneriate pe piata interna si pe piete

externe,
8. Implicarea controlata a unor reprezentanti ARACO in platforme social economice

generate in proximitatea politicului la nivel national si regional pentru protejarea si
promovarea intereselor legitime ale membrilor sai;
9. Consolidarea continua a reprezentativitatii asociatiei la nivel de sector de activitate

precum si a calitatii serviciilor sale.

Laurenţiu Plosceanu
Preşedinte

09.11.2016
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ARACO
EXECUTIA BVC - PE ANUL 2015 SI PROIECTUL BVC PE ANUL 2016
Lei
Nr
.c
rt

A. VENITURI

0

1

1

Taxe de inscriere in ARACO

2

Cotizatii anuale ale membrilor din care :
- cotizatii 2015 / 2016
- cotizatii restante 2012, 2013 si 2014 / 2015

3

Taxe participare la Trofeul Calitatii

4

Incasari

BVC
APROBAT
2015

SUMA (lei)

% (3/2)

PROPUN
ERE
BVC
2016

2

3

4

5

REALIZAT LA
31.12.2015

4.000

6.400

160,00

5.000

292.360

223.445

76,43

250.000

91.380

40.950

44,81

50.000

80.000

79.979

99,97

45.000

30.000

52.946

176,49

20.000

10.000

8.828

88,28

8.000

340.000

353.653

104,02

0

847.740

766.200

90,38

378.000

224.000

210.625

94,03

250.000

din care : -dobanzi la depozite si cont curent banca
- sponsorizari
- promovarea materialelor
- alte incasari
5

Certificarea calificarii societatilor

6

Venituri contracte fonduri europene
TOTAL VENITURI

1

Cheltuieli cu munca vie (salarii, cas, cass, somaj)

2

Chirie, intretinere si utilitati

40.000

26.146

65,36

40.000

3

Organizare Consilii Centrale, Trofeul Calitatii, Conferinte Regionale Filiale

60.000

68.588

114,31

45.000

4

Dotari ARACO

12.300

15.539

126,33

0

5

Cheltuieli posta, telefon, internet, banca, etc.

14.000

13.075

93,39

10.000

6

Cotizatii la Confederatiile Patronale (restante si pentru anii 2012 si 2013):
50.600

0

0,00

0

8.100

0

0,00

46.490

48.403

104,12

25.000

2.000

1.200

60,00

0

0

12.396

340.000

353.653

104,02

0

TOTAL CHELTUIELI

797.490

749.626

94,00

370.000

EXCEDENT / DEFICIT EXERCITIU 2015 - 2016

50.250

16.574

32,98

8.000

- FIEC (11143 Euro/an) anii 2013, 2014 si 2015 ≈ 150.000 lei *
7

Actiuni colaborari internationale
- Conferinte internationale (FIEC, Patronate, Asociatii profesionale, etc.)

0

- Misiune economica China
8

Cheltuieli pentru rechizite, transport, deplasari, protocol, abonamente, taxe
teren si auto si alte servicii

9 Certificarea calificarii
10

Cofinantare proiecte fonduri europene conform contracte de parteneriat

11

Cheltuieli contracte fonduri europene

Director General,

Contabil,

Inr. Adrian Florescu

Neagu Nuti

0
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