CONFERINŢA REGIONALĂ ARACO
- CLUJ NAPOCA Vineri, 21 septembrie a.c. a avut loc, la Hotelul Belvedere din Cluj-Napoca, Conferinţa
Regională cu tema: “Pregătirea firmelor de construcţii pentru implicarea în programele de
dezvoltare regională în perioada 2008-2009” - Soluţii concrete oferite de ARACO, la care au
participat reprezentanţi ai firmelor de construcţii membre ale ARACO din filiala Cluj, preşedinţii
celorlalte filiale, membri ai Consiliului Central, reprezentanţi ai altor societăţi furnizoare de produse
şi servicii pentru construcţii.
Conferinţa a beneficiat de o organizare deosebită, atât vicepreşedintele ARACO - domnul
Ioan Aşchilean cât şi preşedintele filialei domnul Constantin Caşcaval, depunând eforturi deosebite
pentru realizarea unei manifestări de înaltă ţinută profesională.
La reuniune au participat şi au prezentat oportunităţile de investiţii ale zonei, personalităţi din
administraţia publică a judeţului Cluj şi municipiului Cluj-Napoca: vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Cluj - dl. Sandor Kerekes, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca - dl. Janos Boros, precum şi reprezentanţi ai judeţelor limitrofe: dl. Cristian Anghel - primarul municipiului Baia Mare şi dl.
Vasile Moldovan - primarul municipiului Bistriţa.
Preşedintele ARACO, dl. Laurenţiu Plosceanu a prezentat activitatea ARACO şi soluţiile concrete pe care patronatul constructorilor, împreună cu alţi specialişti le oferă pentru pregătirea
firmelor în vederea accesării fondurilor europene derulate prin programele de dezvoltare regională.
Vicepreşedintele ARACO, dl. Ioan Aşchlean a informat adunarea despre activitatea depusă
de filiala Cluj a ARACO, rezultată din “Direcţiile de acţiune strategică”, adoptate de Conferinţa
Naţională din luna martie a.c.
Conferinţa a continuat cu luările de cuvânt ale unor invitaţi, reprezentanţi ai administraţiei şi
legislativului: dl. Nicolae Beuran - vicepreşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, dl. Ioan
Petran - din partea Inspectoratului de Stat în Construcţii - Inspectoratul Teritorial de Nord-Vest,
domnii Vasile Soporan - deputat PSD, Daniel Buda - deputat PD, Gheorghe Funar - senator PRM,
Ştefan Dima - fost ministru în perioada 1970-1992.
Ø Proiectele regionale de investiţii din fonduri publice şi structurale, precum şi impactul lor
asupra mediului, au constituit una din principalele teme ale conferinţei:
- Dl. Vilmos Lukacs, directorul general al Companiei Naţionale de Investiţii, a prezentat obiectivele de investiţii aflate în coordonarea CNI pentru perioada cuprinsă între luna septembrie 2007
şi luna decembrie 2008.
- Dl. Cezar Grozavu, director în cadrul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor,
a expus obiectivele cuprinse în Programul Operaţional Regional - POR, 2007-2013.
- Dl. conf. dr. ing. Marian Proorocu de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului ClujNapoca, a prezentat impactul asupra mediului al activităţilor industriale şi măsurile pe care trebuie
să le îndeplinească România în următorii ani pentru a se alinia cerinţelor formulate de Uniunea
Europeană.
Ø Proiectele de investiţii pe plan local, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest au fost prezentate de dl. conf.dr. ing. Sorin Apostu din partea Consilului Local Cluj-Napoca, dl. Radu Căpâlnaşiu
din partea Consiliului Local Zalău - Serviciul de Integrare Europeană şi dl. Iosif Pop - preşedintele
Consiliului Civic Local Cluj-Napoca, preşedinte al Imo Grup.

A doua parte a reuniunii a început cu tema Pregătirea profesională a forţei de muncă pentru
construcţii la care au susţinut prezentări: dna. prof. dr. ing. Daniela Manea - Universitatea Tehnică
Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii, dl. prof. dr. ing. Gheorghe Badea - Facultatea de Instalaţii,
dl. Daniel Don din partea AJOFM şi dna. prof. Mariana Costea de la Liceul “Anghel Saligny”.
La aceeaşi temă, dna. Maria Luiza Enaru, reprezentantă a Casei de Meserii a Constructorilor,
a vorbit despre îmbunătăţirea calităţii şi competitivităţii forţei de muncă în sectorul construcţii, iar dl.
Toine Kets de la firma olandeză Actinote SRL a prezentat propria ofertă de colaborare în domeniul
pregătirii forţei de muncă.
Ø Reprezentantul firmei de consultanţă Deloitte, dl. Mihai Mladin a prezentat unele soluţii de
accesare a fondurilor structurale nerambursabile pentru industria construcţiilor, iar reprezentanţii
BRD Group Societe Generale şi UNICREDIT Ţiriac Bank au informat asupra unor soluţii financiarbancare oferite firmelor.
În cadrul reuniunii au avut loc şi prezentări ale activităţii unora dintre firmele participante:
- SC ACI CLUJ SA - dl. director general Dorin Aşchilean
- SC GRUP 4 INSTALAŢII SA - dl. director general Mihai Mândruţiu
- SC VIROTTI CONIMPEX SRL - dl. director general Valeriu Niculescu

Ø A urmat lansarea parteneriatului de tip cluster al unor firme din zona de dezvoltare NordVest, cu următoarea componenţă: SC ACI SA Cluj, SC TCInd Cluj, SC ELCO SA Cluj, SC IZOPA
SA Cluj, SC AMI SA Baia Mare, SC IMI SA Baia Mare, SC COMINCO SA Bucureşti, SC CIAC SA
Oradea, SC SOCOT SA Târgu Mureş, SC MOVA SRL Alba Iulia, SC CARTEL BAU SA Cluj, SC
MODERN BAU SA Cluj, SC BEN BEN SA Cluj, SC SELINA SA Oradea, SC MARCONS SA
Marghita, SC TIM SA Cluj, SC ACOMIN SA Cluj, SC CM SA Zalău şi SC ICSH SA Hunedoara.
Domnul Laszlo Borbely, ministrul dezvoltării lucrărilor publice şi locuinţelor, prezent la
a doua parte a lucrărilor Conferinţei, a apreciat în cuvântul său activitatea ARACO şi modul de
colaborare cu ministerul pe care-l conduce, precum şi faptul că firmele de construcţii au înţeles
necesitatea de a colabora, de a deveni parteneri pentru a putea accesa lucrările mari, finanţate din
fonduri europene.
Domnia sa a precizat că la modificarea Ordonanţei privind achiziţiile publice va solicita în continuare punctul de vedere al ARACO, consultările continuând şi pentru legiferarea certificării calificării profesionale a firmelor de construcţii.
În finalul Conferinţei, cei prezentţi au adoptat, în urma discuţiilor purtate, o Hotărâre pe care
o publicăm în continuare.
Menţionam că această primă Conferinţă Regională organizată de ARACO a întrunit
aprecierea tuturor participanţilor şi a prezentat un deosebit interes pentru mas-media, ilustrată atât
prin numărul mare de ziarişti din presa scrisă şi audio-vizual, cât şi prin faptul că preşedintele
ARACO, dl. Laurenţiu Plosceanu a fost solicitat pentru acordarea a două interviuri televizate.

