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Catre:
Membru al
Federaţiei
Industriei
Europene a
Construcţiilor

CNAIR
Doamnei Director General Mariana Ionita
Spre stiinta:
Domnului Michael Stanciu – Presedinte ARIC
Domnului Gheorghe Ispas – Presedinte APDP
Domnului Prof.univ.Dr.Ing.Sorin Burchiu – Presedinte AIIR
Domnului Mihai Rohan – Presedinte CIROM
Domnului Vlad Vamesu – Presedinte ARCA
Ref.: Proiect de HG privind imbunatatirea legislatiei achizitiilor publice

Membru al
Uniunii Generale
a Industriaşilor
din România

Stimata Doamna Director General Mariana Ionita,

Va multumim inca odata pentru organizarea intalnirii pe tema imbunatatirii
legislatiei achizitiilor publice care a avut loc la sediul CNAIR in data de 25.06.2020.
Conform celor convenite, ARACO a desemnat ulterior trei reprezentanti in Grupul
de lucru pe acest subiect.
Am primit acum doua zile proiectul de HG privind certificarea tehnico-profesionala si
am fost surprinsi sa constatam ca principiile convenite in data de 25.06.2020 nu au
fost respectate.
Membru fondator
al Casei Sociale
a Constructorilor

Va reamintim ca am propus atunci si participantii au agreat ca Organismul de
certificare ce urmeaza a fi creat va fi compus din asociatiile profesional-patronale
relevante impreuna cu unitatile de invatamant superior din tara, iar reprezentantilor
statului le va fi rezervat rolul de observator.
Va transmitem atasate urmatoarele documente:

Membru fondator
al Comitetului
sectorial de
formare
profesională în
construcţii

1.Protocolul de colaborare al asociatiilor profesionale si patronale din domeniul
constructiilor datat 23.07.2015 in care, la Art.4 pct.f) se face referire directa la
“promovarea certificarii tehnico-profesionale”
2. Proiectul de HG sustinut de ARACO si transmis Guvernului Romaniei la finalul
anului 2012
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Avand in vedere argumentele mai sus prezentate, la care adaugam faptul ca
ARACO a fost sustinatorul direct al modificarii Legii nr.10/1995 – legea calitatii in
constructii, prin care s-a stipulat obligativitatea certificarii tehnico-prifesionale, va
adresam urmatoarele rugaminti:
1. Refacerea proiectului de HG pe baza principiilor convenite si a argumentelor
prezentate ulterior;
2. Implicarea in consultarile specifice a tuturor organizatiilor profesional-patronale
relevante pentru sectorul de constructii;
3. Reluarea cat mai rapid cu putinta a consultarilor si prin implicarea MLPDA.
ARACO isi ofera disponibilitatea si sprijinul direct pentru convenirea unei solutii
legale sustenabile, care sa reprezinte baza mecanismului de certificare tehnicoprofesionala in baza Legii 10/1995 modificata prin Legea 163/2016.
Va multumim anticipat!

Cu respect,
Laurentiu Plosceanu
Presedinte

.

