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3.2. Die Deutsche Bau Industrie – Germania 
 
 

 

Michael Knipper   

Managing Director GCIF 
 

 

 

Mesajul Domnului Michael Knipper, 

Director general al Federaţiei Industriei de Construcţii din 

Germania cu prilejul aniversării a 20 de ani de la fondarea 

ARACO 
 

Dragă Preşedinte Plosceanu, 

Dragi colegi şi prieteni ai Federaţiei de construcţii din România, 

 

În numele Federaţiei Industriei de Construcţii din Germania sunt 

încântat să felicit ARACO la cea de-a 20 a aniversare !  Încă din 2004 

şi ulterior semnării Acordului de cooperare în 2005, federaţiile noastre 

s-au angajat într-o cooperare fructuoasă şi reciproc benefică.  

Companiile de construcţii din Germania şi federaţia noastră au sprijinit 
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reformele politice şi economice din România care au condus în 2007 la 

statutul de membru al UE şi au dezvoltat legături strânse cu ţara 

dumneavoastră. Companiile noastre de top sunt active pe piaţa de 

construcţii din România, având filiale locale şi lucrând pe proiecte 

importante împreună cu parteneri din România, aceasta contribuind la 

dezvoltarea infrastructurii, generare de locuri de muncă şi transfer de 

know-how. ARACO a sprijinit întotdeauna acest parteneriat şi a reuşit 

să îşi clădească o reprezentativitate competentă şi recunoscută 

internaţional a sectorului de construcţii. La nivelurile European şi 

bilateral ARACO este vocea industriei de construcţii din România şi 

contribuie în mod activ prin FIEC la procesul de integrare şi 

armonizare comunitară. Din această perspectivă, organizaţia 

Dumneavoastră acoperă o gamă largă de tematici de la cele legislative 

până la cele ale parteneriatului social şi ale pregătirii profesionale. 

Împreună cu mulţumirile noastre pentru spiritul bun al cooperării,  noi 

sperăm să extindem colaborarea dintre federaţiile şi companiile noastre 

în viitor, să realizăm proiecte comune, cum ar fi cele de pregătire 

profesională şi să colaborăm pentru şanse mai bune ale mediului de 

afaceri pentru membrii noştri. 

Aş dori să vă adresez cele mai bune urări din partea noastră pentru o 

muncă de succes şi de împliniri  !   

 

Cu sinceritate, 

Michael Knipper 

Director general     Ianuarie 2011 

 


