CONFERINŢA REGIONALĂ MOLDOVA
Joi, 29 noiembrie a.c. s-a desfăşurat la Hotelul “Europa” din Iaşi Conferinţa Regională
Moldova, la care au participat reprezentanţi ai firmelor de construcţii membre ale ARACO, membri
ai Consiliului Central, dar şi reprezentanţi ai altor societăţi care nu fac parte din ARACO, ai unor
societăţi furnizoare de materiale de construcţii, produse şi servicii.
Tema Conferinţei a fost:
Oportunităţi ale sectorului de construcţii prin atragerea de fonduri structurale
şi pregătire profesională specifică în perioada 2008-2010
- Soluţii concrete oferite de ARACO Lucrările reuniunii au fost conduse de dl. preşedinte Laurenţiu Plosceanu, care a expus serviciile pe care le oferă ARACO şi soluţiile concrete pe care patronatul constructorilor, împreună cu
alţi specialişti le oferă pentru pregătirea firmelor în vederea accesării fondurilor structurale.
Conferinţa a fost onorată de participarea domnului Nicuşor Păduraru, prefectul judeţului
Iaşi şi a domnului Gheorghe Nichita, primarul municipiului Iaşi, care au apreciat contribuţia
firmelor de construcţii la creşterea economică a zonei Moldova, precum şi colaborarea bună în
rezolvarea unor probleme care au apărut în cazul unor calamităţi naturale.
În deschiderea Conferinţei dl. Dumitru Răbei, preşedintele Filialei ARACO Iaşi, a prezentat
activitatea filialei şi evoluţia ei în timp, precum şi activitatea Cercurilor Judeţene.
Obiectivele programului de investiţii pentru anul 2008, aflate în coordonarea Companiei
Naţionale de Investiţii au fost prezentate de dl. Lukacs Vilmos, directorul general al CNI.
O parte importantă a reuniunii a constituit-o tema Pregătirea profesională a forţei de muncă
pentru construcţii, la care au susţinut prezentări: doamna Paula Posea, din partea Ministerului
Educaţiei şi Cercetării, dl. profesor universitar Nicolae Ţăranu, decanul Facultăţii de Construcţii din
Iaşi, Lurenţiu Năvodaru, directorului Colegiului “Gheorghe Asachi”, precum şi dl. Adrian Sechel,
directorul general al firmei ALEXRAL CONSULT SRL BACĂU.
La aceeaşi temă doamna Elisabeta Mitroi, director general al Casei de Meserii a
Constructorilor a vorbit despre îmbunătăţirea calităţii şi competitivităţii forţei de muncă în sectorul
construcţii prin dezvoltarea competenţelor de conducere, prezentând şi oferta privind alte cursuri
organizate de CMC.
Reprezentantul firmei de consultanţă Deloitte, dl. Mihai Mladin, a prezentat unele soluţii de
accesare a fondurilor structurale nerambursabile pentru industria construcţiilor.
Dl. Dănuţ Florescu, directorul BRD Societe General, Filiala Iaşi a expus soluţii şi oferte financiar-bancare pentru firmele de construcţii, exprimând disponibilitatea băncii de a participa şi la alte
reuniuni ale constructorilor, în alte oraşe din Moldova, pentru a prezenta serviciile bancare pe care
le poate oferi.
O altă parte importantă a întîlnirii a constituit-o prezentarea de către unele firme participante
a activităţii şi serviciilor pe care le desfăşoară. Astfel, şi-au expus ofertele firmele NAUM CONSALT
SRL Bucureşti, DEKO Policolor Bucureşti, TOTAL SOFT Bucureşti, ARABESQUE Galaţi, ABplus
Events Iaşi, Casa Socială a Constructorilor.

În legătură cu asocierea de tip cluster a firmelor de construcţii din zona Moldovei, dl. director
general Petru Clain a arătat că s-a discutat cu firmele din două judeţe, urmând ca discuţiile să continue cu firmele din celelalte judeţe ale Filialei şi, în cel mai scurt timp, să se finalizeze acest proiect.
Dintre participanţii la Conferinţa Regională de la Iaşi mai menţionăm pe dl. Ciprian Roşca,
Inspector Şef al Inspecţiei de Stat în Construcţii Iaşi, dna. Silvia Apostol, director al Direcţiei de
Integrare de la Prefectura Judeţului Neamţ, dl. Gheorghe Rădulescu, director zonal al LAFARGE
ROMÂNIA.
Pe tot parcursul reuniunii cei prezenţi au adresat întrebări vorbitorilor, au avut loc dezbateri
de idei care au demonstrat utilitatea organizării unor astfel de conferinţe cu teme care interesează
cu adevărat constructorii, oferindu-le totodată unele soluţii la probleme cu care se confruntă.
O menţiune specială trebuie făcută pentru buna organizare a acestui eveniment, atât domnul
Dumitru Răbei, preşedintele Filialei Iaşi cât şi dl. Petru Clain - vicepreşedinte al Filialei depunând
eforturi deosebite pentru realizarea unei manifestări de înaltă ţinută profesională.
Cu ocazia participării la Conferinţa Regională Moldova, în după-amiaza zilei de 28 noiembrie
a.c., a avut loc o Conferinţă de presă comună ARACO - Prefectura Judeţului Iaşi, la care dl. preşedinte Laurenţiu Plosceanu şi dl. Prefect Nicuşor Păduraru, au răspuns întrebărilor reprezentanţilor
mass-media atât din audio-vizual cât şi din presa scrisă.

