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364/10.08.2020 
 
 
Catre: 
  

CNAIR 
 Doamnei Director General Mariana Ionita 
 
 
 
Ref.: Proiect de HG privind procedura de certificare a operatorilor economici pentru 
proiecte de ITT 
 
 
Stimata Doamna Director General Mariana Ionita, 
 
 
Ca urmare a celor stabilite in data de 25.06.2020 in cadrul intalnirii de lucru de la sediul 
CNAIR, in data de 06.07.2020 am primit Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru 
aprobarea procedurii de certificare a situatiei economice si financiare,  precum si a 
capacitatii tehnice si profesionale a operatorilor economici  pentru proiectele de 
infrastructura de transport transeuropean  situate pe reteaua de transport (TEN-T) 
Centrala(Core) si Globală (Comprehensive) si drumurile de legatura si variantele 
ocolitoare ale localitatilor urbane. 
 
Cu aceasta ocazie am fost solicitati sa ne exprimam punctul de vedere referitor la 
continutul acestui document. 
 
Prin adresa nr.311/07.07.2020, ARACO a raspuns acestei solicitari aratand printre 
altele: 
 
- Principiile convenite in cadrul intalnirii de lucru nu au fost respectate in sensul in care 
participantii au agreat ca Organismul de certificare ce urmeaza a fi creat sa fie compus 
din asociatiile profesional-patronale relevante impreuna cu unitatile de invatamant 
superior din tara, iar reprezentantilor statului le va fi rezervat rolul de observator. 
 

Totodata, a fost prezentat atasat Proiectul de HG elaborat de ARACO si transmis 

Guvernului Romaniei in anul 2012. 
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Drept urmare, ARACO a solicitat: 
 

-  Refacerea proiectului de HG pe baza principiilor convenite si a argumentelor 

prezentate ulterior; 

- Implicarea in consultarile specifice a tuturor organizatiilor profesional-patronale 

relevante pentru sectorul de constructii; 

- Reluarea cat mai rapid cu putinta a consultarilor si prin implicarea MLPDA. 
 

In data de 31.07.2020 CNAIR a solicitat din nou un punct de vedere al ARACO prin 
transmiterea spre analiza a unui Proiect de HG referitor la certificare, document  identic 
cu cel transmis in data de 06.07.2020. 
 
In aceste conditii, va aducem la cunostinta faptul ca punctul de vedere al ARACO 
exprimat in cadrul adresei nr.311/07.07.2020 a ramas neschimbat in sensul ca nu 
suntem de acord cu Proiectul propus in forma actuala  pentru ca nu respecta principiile 
convenite in sedinta de la CNAIR  din data de 25.06.2020. 
 
Reiteram disponibilitatea ARACO de a sprijini elaborarea unui document care sa 
reprezinte baza mecanismului de certificare a operatorilor din constructii in conditii 
legale sustenabile.  
 
 
Cu stima, 
Laurentiu Plosceanu 
Presedinte  

 


