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Programul cu principalele măsuri necesare 
pentru stoparea declinului industriei produselor de construcții 

 
-proiect- 

 
1. Refacerea Programului Național de Dezvoltare Sustenabilă a României, conform noilor realități,  
prin consultarea actorilor naționali relevanți. 

 
2. Măsuri pentru reconversia, pe termen mediu și lung a producției industriale de materiale pentru 
construcții pe baza cerințelor unei economii bazate pe cunoaștere, în concordanță cu obiectivele 
CE din Agenda 2050.  
 
3. Măsuri pentru dezvoltarea de «produse inteligente» pentru construcții, în concordanță cu 
resursele naturale existente pe plan local și în care să fie înglobate rezultatele cercetării autohtone 
aplicative.  
 
4. Adoptarea unui Buget multianual care să permită optimizarea volumelor de produse și 
orientarea privind sorto-dimensiunile. 
 
5. Reluarea fermă a programelor investiționale, cel puțin pentru menținerea locurilor de muncă 
actuale. 
 
6. Stabilirea clară a poziției Guvernului față de proiectele de interes național sau regional care pot 
fi promovate în PPP, corelat cu amendarea în regim de urgență a legislației specifice. 
 
7. Propuneri de modificări legislative pentru reducerea presiunii fiscale și, în special, în domeniul 
resurselor naturale, utile pentru industria materialelor de construcții. 
 
8.Posibilitatea participprii la licitații a agenților economici cu datorii fiscale, pe baza declarației pe 
propria răspundere că agentul economic în cauză are facturi emise și neîncasate către instituții 
publice sau societăți cu capital de stat aflate în subordinea ministerelor (cu confirmarea acestora), 
pentru o valoare cel puțin egală cu valoarea datoriilor fiscale menționate în certificatul de atestare 
fiscală prezentat la licitație. 
  
9. Supravegherea plății creanțelor de către societățile de construcții și prezentarea de către 
guvern, periodic, a unui raport privind rezultatele aplicării OUG nr.3/2013, privind reducerea 
arieratelor din economie, precum si a Legii 72/2013, privind măsurile de combatere a plăților 
întârziate. 
 
10. Restatuarea condițiilor generale de contractare FIDIC în legislația internă, un demers necesar 
pentru echilibrarea drepturilor și obligațiilor reciproce între parteneri, dar și un  catalizator al 
accesării și consumării fondurilor structurale disponibile. 
 
11.  Imbunatățirea urgentă a legislației achizițiilor publice (actualizarea HG 925/2006) ținând cont 
de propunerile entităților patronale și profesionale de profil în mod corelat cu actualizarea 
Directivei comunitare privind achizițiile publice și promovarea achizițiilor verzi.  
 
12. Promovarea HG privind certificarea capabilității tehnice a operatorilor din constructii (proiect 
elaborat de asociațiile profesionale și patronale de profil și transmis Guvernului acum 2 ani). 
 
13. Asigurarea resurselor necesare pentru realizarea de investiții prin care să se poată asigura un 
volum de construcții de minim 12 mld. euro în anul 2014. 



 
11. Intărirea rolului Inspectoratului de Stat în Construcții prin mărirea prerogativelor lui și postarea 
într-o poziție de subordonare directă Primului Ministru.  
  
 12. Promovarea în regim de urgență a unui Cod al insolvenței care să protejeze interesele 
legitime ale tuturor categoriilor de creditori. 
 
13. Promovarea legislației privind deșeurile din construcții în concordanță cu legislația europeană 
existentă. 
 
14. Elaborarea și implementarea unui program național de construcție a locuințelor și 
ansamblurilor de locuințe, conform principiilor NZEB, cu accent pe măsurile stimulative. 

15. Elaborarea și statutarea unui Minister al Lucrărilor Publice care să coordoneze întreaga 
activitate din domeniu, activitate dispersată în prezent la diverse ministere, cu inconveniențe clare.  

 


