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3. Mesaje primite cu prilejul celei de a 20-a aniversări 
a ARACO 

3.1. Federaţia Industriilor Europene a Construcţiilor 
 
 

 

Ulrich Paetzold  
Director general FIEC 

 

 
 

 
Înainte de toate, în numele doamnei Luisa TODINI, preşedinta FIEC, al  
Comitetului director şi al federaţiilor membre ale FIEC , aş dori să vă 
transmit felicitările noastre cordiale cu prilejul aniversării a 20 de ani a 
ARACO, membra noastră din România ! 
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Încă din iunie 1995 ARACO s-a alăturat FIEC şi acum sunt deja  15 ani 
de statut de membru şi experienţă în cadrul FIEC. Aceasta este o altă 
aniversare care trebuie menţionată pentru că, de-a lungul acestor ani, 
datorită implicărilor personale  a unor personalităţi cum sunt preşedintii 
ARACO Petru Cmit, Alexandru Dobre, Marcel Florescu şi, pentru ultimii 
ani, Laurenţiu Plosceanu, toţi asistaţi de antreprenori competenţi şi 
membri ai staffului,  antreprenorii din România au dat piept cu 
provocările şi oportunităţile generate de noile dezvoltări şi de regulile 
comunitare ale Pieţei Interne. 
 
Iniţial, participarea ARACO s-a concentrat pe grupul FIEC al ţărilor 
central şi est europene, în intenţia noastră de a asista colegii din ţările 
candidate ( aşa cum erau numite atunci ) în pregătirea acestora pentru 
viitorul statut de membru al UE. Aceasta arată că industria europeană a 
construcţiilor nu a aşteptat pasivă ca lucrurile să se întâmple ci a 
contribuit activ la dezvoltările care s-au produs. 
 
Într-adevăr, procesul de extindere a UE a fost evenimentul MAJOR din 
aceşti ani, România aderând la UE în ianuarie, 2007 ! 
 
Militând întotdeauna pentru respectarea reciprocă a legislaţiei comunitare 
şi naţionale, dorim să adresăm mulţumiri ARACO, federaţia membră din 
România, pentru implicarea sa activă în sprijinirea unor teme cheie pentru 
sectorul nostru la nivelul UE, menţionând dintre acestea: 
• Reducerea nivelului TVA în sectorul de construcţii pentru a 
promova creştere economică şi locuri de muncă; 
• Apeluri pentru investiţii în infrastructură pentru a asigura creştere 
naţională şi comunitară pe termen lung; 
• Dezvoltarea parteneriatului social în construcţii. 
 
Unul dintre cele mai concrete şi recente exemple de implicare a ARACO 
în aspectele sociale specifice sectorului a fost Conferinţa de promovare a 
dezvoltării fondurilor sociale paritare desfăşurată la Bucureşti în 19-
20.10.2010  şi care a avut loc la solicitarea ARACO !  Această iniţiativă a 
partenerilor sociali europeni FIEC şi EFBWW a fost sprijinită financiar de 
către Comisia Europeană şi organizată în colaborare cu AEIP ( Asociaţia 
Europeană a Instituţiilor Paritare ). Implicarea devotată a colegilor noştri 
din ARACO în pregătirea şi organizarea evenimentului  a contribuit 
semnificativ  la baza succesului evenimentului la care au participat mai 
mult de 150 de participanţi din 26 de ţări diferite. 
 
Aşteptăm în continuare noi dezvoltări pozitive în sectorul de construcţii 
din România care să faciliteze continuarea colaborării fructuoase cu 
colegii din România în beneficiul sectorului de construcţii atât la nivel 
naţional cât şi European ! 
 
Urăm ARACO şi antreprenorilor  săi toate cele bune cu prilejul acestei 
aniversări ! 
Vivat, crescat, floreat  ARACO ! 
 
Ulrich PAETZOLD 
Director general FIEC   
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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 
reformele politice şi economice din România care au condus în 2007 la 
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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 

  



5 
 

3.3. CHINCA – China 
 
 

 

Diao Chunhe   
Chairman CHINCA 

 

 

Scrisoare de felicitare 
 
Dragă Domnule Laurenţiu Plosceanu, 
 
Cu marele prilej al celei de-a 20 aniversări a ARACO, în numele CHINCA ( Asociaţia Contractorilor 
Internaţionali din China ) aş dori să vă transmit felicitările mele sincere dumneavoastră şi ARACO alături de 
gratitudinea resimţită pentru colaborarea şi sprijinul dumneavoastră ! 
 
China şi România sunt parteneri  importanţi de cooperare economică şi există încă un imens potenţial pentru 
colaborare între ARACO şi CHINCA. Încă de la semnarea Acordului de cooperare dintre CHINCA şi ARACO 
în aprilie 2006, noi am dezvoltat împreună un parteneriat strâns aducând în joc avantajele specifice care au 
promovat cooperarea în materie de contractare între membrii noştri. În prezent,  ARACO şi CHINCA şi-au 
consolidat progresiv contactele reciproce şi şi-au intensificat cooperarea. Cred că, pe baza eforturilor fiecărei 
părţi, colaborarea noastră se va dezvolta şi va atinge  un progres superior. 
 
Urăm un mare succes aniversării a 20 de ani de la fondarea ARACO  ! 
 
Cu sinceritate, 
DIAO CHUNHE 
Preşedinte CHINCA 
  



6 
 

3.4. Condrumat – Moldova 
 

Domnului Laurenţiu PLOSCEANU, 
Preşedinte al Asociaţiei Române  
a Antreprenorilor de Construcţii - ARACO 
 
 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
 

Cu prilejul aniversării a 20-a de la înfiinţarea ARACO, 
Federaţia  Patronală a Constructorilor, Drumarilor şi a 
Producătorilor materialelor de construcţie „CONDRUMAT” din 
Republica Moldova Va aduce un mesaj de felicitare cu cele mai 
sincere urări de bine, prosperitate, realizări prodigioase în 
domeniile de activitate. 
 

Menţionăm relaţiile de colaborare fructuoasă dintre ARACO şi instituţiile noastre  de 
construcţii pe parcursul activităţii în comun. Rămâne incontestabil sprijinul colegilor români 
în elaborarea cadrului normativ naţional şi ajustarea acestuia la principiile europene, la 
realizarea procesului de deetatizare, implementarea noilor tehnologii şi standardelor europene 
în domeniul construcţiilor în Republica Moldova.  
 

O tradiţie în conlucrarea dintre ARACO şi „CONDRUMAT” a devenit organizarea în 
comun a atelierelor de lucru, conferinţelor, simpozioanelor, meselor rotunde cu diverse 
tematici pentru specialiştii din construcţii de pe ambele maluri ale Prutului.               De 
asemenea, ne bucurăm de susţinere permanentă în atragerea proiectelor investiţionale 
europene în domeniu, în deosebi în realizarea proiectelor de dialog social, promovate de 
FIEC. 
 

Ne exprimăm convingerea că relaţiile noastre de colaborare se vor extinde şi vom 
realiza multe lucruri bune în comun. Credem în sprijinul frăţesc al Domniilor Voastre în 
soluţionarea diverselor probleme în domeniul construcţiilor, în realizarea obiectivelor ce ţin 
de integrarea europeană a Republicii Moldova.  „CONDRUMAT” crede că realizarea acestui 
deziderat este de neconceput fără construcţia în comun a Drumului European Chişinău – 
Bucureşti – Bruxelles, care va intersecta toate domeniile de activitate ale celor două state 
româneşti. 

 
LA MULŢI ANI! 

 
Cu respect, 
 

Pavel CABA, 
 

Preşedinte al Federaţiei Patronale  
a Constructorilor, Drumarilor şi a  
Producătorilor materialelor de construcţie 

  „CONDRUMAT” din Republica Moldova 
  

  Pavel Caba 
Preşedinte CONDRUMAT 
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3.5. FGS – FAMILIA 
 

ARACO, CA UN EXEMPLU DE PARTENER SOCIAL ! 
 

…Cu aproape 20 de ani în urma, prindea contur în 
sectorul de construcţii un parteneriat social bazat pe realităţi 
concrete şi puternice, unic în Romania şi evident astăzi pentru 
noi, în toate statele din Estul Europei nou aderate la Uniune. 

Parteneriatul social dintre Asociaţia Română a 
Antreprenorilor din Construcţii (ARACO) şi Federaţia  Generală 
a Sindicatelor FAMILIA (FGS FAMILIA) a fost marcat de 
câteva puncte de intensă rezonanţă pozitivă: a) un şir neîntrerupt 
de Contracte Colective de Muncă în Sectorul Construcţiilor, 
neviciate de perturbaţii greviste la nivel naţional, arătând astfel 
soliditatea contractării forţei de muncă: b) fondarea Casei 

Sociale a Constructorilor şi  Casei de Meserii a Constructorilor şi dezvoltarea cu deplin 
succes a serviciilor acestora şi c) finalizarea primului Acord Social Sectorial în Construcţii şi 
deschiderea negocierilor pentru un al doilea Acord (2011 – 2013). Prin aceste acorduri se 
instituie ceva nemaivăzut în acesta parte a Europei, dar firesc pentru toate cele 12 state vechi 
ale Uniuni Europene: patronatele din Construcţii (ARACO) şi sindicatele din construcţii, 
materiale de construcţii, lemn şi servicii (FGS FAMILIA) decid să încheie un document pe 
obiective care eminamente îi apropie. 

Dacă în cadrul negocierilor de CCM apar situaţii tensionate,  la un Acord Social se 
pun în discuţie şi se agrează numai teme care interesează cele două părţi! Astfel a apărut 
conceptul de guvernare corporatistă (bazat îndeosebi pe conceptele keynesiene), şi în special 
sistemul Case (Casa pentru Siguranţa în Mediul de Muncă a Constructorilor – CA.SI.MM.CO 
- menită să sprijine activităţile firmelor din sector prin consiliere şi prin efortul de a diminua 
munca la negru şi Casa de Concedii a Constructorilor – 3C, care îşi propune să scadă 
presiunea pe contractele de muncă cu timp nedeterminat) ori Asociaţiile (Muncitori Migranţi 
si Multinaţionale), Toate fondate deja din 2007 şi în curs de organizare. Acordurile mai 
pregătesc terenul pentru o Bancă de Investiţii în Construcţii şi un Fond de Pensii în 
Construcţii. Bani şi servicii pentru sector prin conceptul “lucrătorul din construcţii, un bun al 
întregului sector”! 

Deci se poate! Se poate pace socială, se poate un sistem contractual sectorial mai bun 
decât cel naţional, se poate ameliora şi viaţa socială şi economică a firmelor fără a se umbla 
cu “săru’ mâna” pe la guvern, se pot face şi afaceri non profit împreună. 

Se poate, pentru că prin acest sector şi oamenii “sfinţesc” locul: au făcut-o “ad initio” 
Petru Cmit (fost presedinte ARACO) şi Pompiliu Lungu (fost vicepreşedinte F.G.S 
FAMILIA), mai demult trecuţi în nefiinţă şi continuă azi cu succes cei care, din conducerile 
politice şi executive ale celor două organizaţii, au sprijinit în mod real parteneriatul social şi 
realizările certe ale acestuia. 

Azi, parteneriatul social din construcţii vede departe fără să se desprindă de prezent, 
fiind bine ancorat în realităţile acestuia. Acest efort trebuie continuat! 
 

Dan Cristescu 
CoPreşedinte FGS FAMILIA 

 

Dan Cristescu 
CoPreşedinte FGS FAMILIA 
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