
 
 
 
 
 

Şedinţa comună  
ARACO – FIEC ( Federatia Industriilor Europene a Constructiilor ) 

 
În ziua de 18 octombrie a avut loc o şedinţă comună ARACO-FIEC, la care au 

participat din partea FIEC doamna Luisa Todini, Presedinte, dl. Thomas Schleicher,  

Vicepresedinte, dl. Ulrich Paetzold, Director General şi dl. Domenico Campogrande, 

Director Departament  Relatii Sociale. 

Au mai fost prezenţi dl. Jean-Marie Standaert – Belgia, fost reprezentant al OIM, 

dl. Pavel Caba - preşedintele Patronatului CONDRUMAT din Republica Moldova, dl. 

Luca Serena - preşedintele UNIMPRESA România si Dl Marco Rondina, Director 

General UNIMPRESA. 

Din partea ARACO au participat: Laurenţiu Plosceanu - Preşedinte ARACO, 

Alexandru Dobre - Preşedinte de onoare ARACO, Adrian Florescu -  Prim 

vicepreşedinte şi Director General. Au fost prezenţi domnii Romeo Bogdanovici - 

Preşedintele Filialei Bucureşti ARACO, Adrian Dumitrescu Elian - Preşedintele Filialei 

Timişoara, Cistian Diaconescu din partea Filialei Constanţa, Augustin Munteanu şi Ioan 

Nistor din partea Filialei Cluj şi Nicolae Ploscaru din partea Filialei Oltenia. 

La reuniune au mai participat: domnul Emil Timofti - Director General Hidroconstrucţia, 

Ovidiu Iliescu - Director General Casa Sociala a Constructorilor, doamna Ramona Veleanu din 

partea FGS Familia “Anghel Saligny”, doamna Mihaela Ioan din partea IRIDEX Group 

Construcţii şi preşedinţii unor asociatii/patronate din domeniul construcţiilor: Claudiu 

Georgescu-Preşedinte APMCR, Cristian Erbaşu - Preşedinte PSC. 

 

Dintre problemele discutate cu membri ARACO prezenţi la întâlnire, menţionăm: 

- dificultatea firmelor româneşti de a participa, din cauza subfinanţării si a 

modului de organizare a licitatiilor, la acelea pentru lucrări mari de infrastructură; 

- elaborarea caietelor de sarcini pentru licitaţii cu clauze care împiedică concurenţa 

loială: experienţă tehnică similară, termene de garanţie de bună execuţie, s.a. 

- lipsa fondurilor pentru derularea programului de creştere a eficienţei energetice 

a clădirilor; 



- necesitatea certificării societăţilor de construcţii, inclusiv a companiilor străine 

cu sucursale în România; 

- promovarea cât mai urgentă a unei legi echilibrate şi eficiente a Parteneriatului 

Public Privat, care s-a dovedit util şi în ţările UE în această perioadă de criză. 

 

Domnul Ulrich Paetzold - director general al FIEC a spus că licitaţiile trebuie 

făcute pe loturi mici de lucrări, aşa încât să aibă acces la ele şi societatile de constructii 

locale in acociere sau ca subcontractori declarati. Administraţia de stat sau cea locală, 

trebuie să ia măsuri pentru lotizare, UE neimpunând modul în care se poate licita o 

lucrare. 

Doamna Luisa Todini - preşedintele FIEC a propus redactarea unei scrisori din 

partea Federaţiei, către autorităţile din România, pentru promovarea unui echilibru în 

aşa fel încât să fie scoase la licitaţie lucrări pentru toate tipurile de întreprinderi. 
 


