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CONTRACTOR 2012: despre viitorul construcțiilor,  
cu liderii internaționali din industrie, la București 

 
 

Peste 150 de invitați, antreprenori de construcții, lideri ai organizațiilor 
profesionale, specialiști și companii din industrie au participat la prima ediție 
CONTRACTOR, Expoconferința Antreprenorilor de Construcții din România, care 
a avut loc pe 19 și 20 noiembrie 2012, la JW Marriott Grand Hotel, București. 
Evenimentul, susținut de CAMEX, a fost organizat de ABplus Events, în 
parteneriat cu ARACO, Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții. 
 
Liderii organizațiilor internaționale din industria construcțiilor au fost invitații 
speciali ai expoconferinței. Tema principală a prezentărilor și a dezbaterilor a 
fost piața mondială a construcțiilor, cu trimitere directă la zona europeană și 
România, și provocările anului 2013. Au fost abordate cele mai fierbinți 
subiecte din industrie, dintr-o dublă perspectivă: antreprenorială și 
instituțională. 
 
S-a discutat despre “Whole Life Costing (WLC)”, “Good Business Practices”, 
“Sustenabilitatea care trece prin contracte”, “Cultura calității – cultura prețului 
cel mai mic”, “Calitate și competiție”, “Relația client-contractor”, “Provocări 
privind dezvoltarea urbană durabilă a României în perioada 2014-2020”, 
“Investiţii publice/Investiții private/Investiții în parteneriat public-privat”, 
“Influențarea standardelor în industria construcțiilor”, “Exemplul irlandez în 
construcții”, “Realizarea unui ghid de bune practici în construcții”. 
 
Iată câteva dintre concluziile întâlnirii de la București: 
 
“Trebuie să construim urmărind principiul calităţii şi investind mereu în 
inovaţie, pentru a deveni mai buni şi pentru a fi diferiţi”, Fernando Branco, 
Președinte Consiliul European al Inginerilor Constructori. 
 
“Expoconferința CONTRACTOR 2013 a oferit o oportunitate extraordinară 
pentru o mai bună înțelegere a punctelor forte, a punctele slabe și a nevoilor 
pieței de construcții din Europa de Est și România. Antreprenorii români nu ar 
trebui sa fie preocupați de problema concurenței. Concurența loială și 
transparentă nu este o amenințare”, Duccio Astaldi, Președinte European 
International Contractors. 
 
“Am înțeles la CONTRACTOR cât de importantă este etica de care dau dovadă 
profesioniștii într-un timp în care politicienii par prea ocupați cu discuțiile lor 
interne”, Dominique Lancrenon, Președinte Consiliul European al 
Urbaniștilor. 



 
“O întâlnire necesară și utilă, cu o distribuție europeană și națională 
respectabilă în care au putut fi analizate principalele provocări și riscuri cu care 
industria construcțiilor va continua să se confrunte și în 2013 ! Arhitecți, 
urbaniști, economiști și ingineri căutând și propunând soluții pragmatice și 
fiabile într-un spațiu politico-economic jalonat de incertitudini. O conferință 
binevenită...”, Laurențiu Plosceanu, Președinte ARACO, Asociația 
Română a Antreprenorilor de Construcții. 
 
“Consider că scopul a fost atins, acela de a aduce la aceeași masă constructorii 
români și cei străini. Personal m-am bucurat cel mai mult să constat 
deschiderea antreprenorilor români de construcții pentru întâlniri profesionale 
și mai ales dorința și determinarea pentru dezvoltarea afacerii la nivel 
internațional”, Florin Mindirigiu, Director General ABplus Events. 
 
"Autoritățile trebuie să se implice în atragerea fondurilor europene, mai ales 
pentru infrastructură (vezi Polonia), cu profesionalism și corectitudine în 
acordarea contractelor, să verifice bonitatea firmelor și calitatea lucrărilor. În 
același timp, autoritățile trebuie să fie corecte în plata la timp a lucrărilor 
efectuate", Mihai Rohan, Președinte CIROM. 
 
"Am auzit câteva idei bune la CONTRACTOR. Trebuie decantate. Simt nevoia 
multor clarificări. Politicul și-a atins limitele.  Acolo unde e lege, să fie clară. O 
problemă reală pe care o resimt este cea a dumping-ului. Statul să nu mai 
menționeze (si să practice) că principalul criteriu (chiar și unicul criteriu, 
uneori) de atribuire în cadrul licitațiilor este prețul cel mai mic. Experiența 
covârșitoare ne spune că în acest fel este grav afectată calitatea", Dragoș 
Marcu, Partner & CEO POPP & ASOCIAȚII. 
 
"Atribuirea contractelor pe baza criteriului principal tehnic ar oferi posibilitatea 
analizării mai multor variante tehnice, ar încuraja în același timp inovația 
aducând în final beneficii reale proiectului, antrenând totodată economii 
importante", Michael Stanciu, Președinte SEARCH CORPORATION. 
 
"Invitații si speakerii au fost persoane de marcă din industrie care au un cuvânt 
greu de spus pe piața construcțiilor, iar punctele abordate de aceștia au fost 
unele de extrem interes pentru audiență si pentru firmele de construcții, în 
special", Cristi Tache, Director DELTA A.C.M. 
 
"O importantă experiență de comunicare în rândul constructorilor. Am 
identificat în expunerile speakerilor o problematică comună, dar în același timp 
dificultatea de a gasi soluții sustenabile pentru remedierea efectelor care 
decurg din aceasta, mai ales într-o perioadă cu turbulențe și într-o piață 
europeană complexă", Tiberiu Andrioaiei, Director General PSC, 
Patronatul Societăților din Construcții. 
 
 



 
 
CONTRACTOR face parte din seria expoconferințelor cu participare 
internațională organizate de ABplus Events, alături de INGLASS, GIS și RIFF. 
Următoarea ediție CONTRACTOR va avea loc pe 19 noiembrie 2013, la 
București. 
 
Grupul de companii ABplus este specializat în crearea, dezvoltarea și 
organizarea de evenimente de mari dimensiuni, de tip: târguri, expoziții, 
conferințe, festivaluri. ABplus are o experiență de 15 ani pe piața de 
evenimente din România și are în portofoliul peste 150 de evenimente de mari 
dimensiuni pentru diferite industrii: construcții, energie, sănătate, educație, 
agricultură, servicii. ABplus Events este creatorul conceptului de rețea 
natională de expoziții și este lider pe piața evenimentelor expoziționale pentru 
industria construcțiilor prin brandul CAMEX. 
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