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116/22.02.2018 

Doamnei Europarlamentar Maria Grapini 
 
Ref.: E-cardul European de servicii/European services e-card - ESC 

 
Stimată Doamnă Deputat, 
 
Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții – ARACO, organizație profesională și patronală reprezentativă 
la nivelul sectorului de construcții din România, supune pe această cale atenției Dumneavoastră un subiect care 
a provocat în rândul societăților de construcții din România o profundă preocupare. 

Facem referire în mod concret la intenția CE de promovare a ceea ce a fost definit drept „E-cardul European de 
servicii/European services e-card - ESC“. 

Din consultările avute pe parcursul anului 2017 cu FIEC pe acest subiect, au fost concluzionate, de comun acord 
următoarele: 

- Nu am reușit să identificăm care ar fi beneficiile/valoarea adăugată rezultate prin promovarea și implementarea 
ESC; 

La nivelul firmelor de construcții ponderea numerică aparține IMM-urilor care în marea lor majoritate activează pe 
piața locală. Firmele de construcții care activează și în afara teritoriului național fac acest lucru sub incidența 
prevederilor Directivelor 96/71/CE respectiv 2014/CE. Aceste firme își vor deplasa personalul la locul de execuție 
a lucrării. Existența ECS nu elimină barierele existente, nu contribuie la simplificarea lor și ca atare nu contribuie 
la creșterea mobilității firmelor, aceasta fiind una din condițiile bunei funcționări a pieței unice. 

- Domeniul vizat de aplicare a ECS este cel al Directivei privind serviciile, un domeniu de altfel limitat și care nu 
ține cont de specificul industriei construcțiilor. În forma preconizată acesta poate provoca neînțelegeri la nivelul 
contractanților care ar putea interpreta că sunt scutiți de obligația îndeplinirii altor cerințe prevăzute în Directivă. 
De reținut că ECS nu exonerează operatorii economici de obligațiile respective. 

- Pentru a fi un instrument fiabil și operațional ECS are nevoie de o infrastructură digitală și complexă 
implementată în statele membre care să permită verificarea datelor conținute în timp real. Apreciem că efortul 
financiar necesar implementării unei astfel de infrastructuri ar fi disproporționat în raport cu valoarea adăugată 
redusă obținută prin implementarea ECS. 

- ECS este prevăzut a fi valabil pe o perioadă nedeterminată. Constatăm că nu există proceduri care să 
stabilească obligativitatea ca deținătorii să actualizeze în cadrul unor limite și la anumite termene informațiile 
conținute în card. 

Având în vedere cele expuse, vă rugăm Stimată Doamnă Deputat, ca în cadrul  dezbaterilor prevăzute a se 
derula in cadrul IMCO/Plen PE să solicitați retragerea/anularea Proiectului de Directivă prin care ECS să fie 
promovat și implementat. 

În speranța că solicitarea noastră a fost reținută, vă adresăm întreaga noastră considerație. 

 
Cu stimă, 
Laurențiu Plosceanu 
Președinte 
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