Nota privind participarea ARACO
la Forumul International de investitii in infrastructura si constructii,
IIICF, Beijing, editia a 2a,
26-27.05.2011

ARACO a semnat in 2010 la prima editia a IIICF ( International Investment Infrastructure and
Construction Forum ) un Joint Action Plan alaturi de asociatiile de profil similar din Rusia,
Coreea, Indonezia, Sri Lanka si China.
In 26-27.05.2011 o delegatie a ARACO ( incluzand reprezentanti ai ARACO, Hidroconstructia
SA si Tiplexim SRL Craiova ) a participat la a 2a editie a IICF desfasurata la Beijing in
organizarea CHINCA si cu sprijinul Ministerului Comertului din RP China.
Inainte de lucrarile Forumului, a avut loc la sediul CHINCA o intalnirea de lucru cu dna Wang
He, Vicepresedinte a CHINCA si cu echipa sa de relatii internationale, discutiile dezvoltandu-se
pe urmatoarele teme:
1. Disponibilitatea partii chineze de implicare si finantare pe proiecte generate in PPP in
Romania;
2. Dezvoltarea unui cadru legal specific in Romania pentru proiectele tip PPP, partea
chineza postand pe site-ul CHINCA legislatia din Romania oferita de ARACO;
3. ARACO a oferit partii chineze lista cu proiectele PPP acceptate de Guvernul Romaniei in
2011 in vederea analizarii de catre aceasta;
4. ARACO a oferit o lista cu proiecte suplimentare solicitate de autoritati locale din
Romania pentru a fi analizate si dezvoltate in PPP cu finantare chineza;
5. CHINCA a propus organizarea in trimestrul IV, 2011 la Beijing a unui seminar dedicat
analizarii proiectelor propuse de partea romana pentru a fi dezvoltate in PPP cu
participarea reprezentantilor autoritatilor solicitante, a contractorilor din China si
Romania interesati precum si cu reprezentantii bancilor finantatoare interesate.
6. CHINCA a solicitat sprijin din partea ARACO pentru promovarea proiectelor aflate in
discutie intre CCCC si SCG cu Primaria Municipiului Bucuresti.
7. CHINCA si ARACO au convenit dezvoltarea comunicarii si informarii reciproce asupra
oportunitatilor de dezvoltare a proiectelor in abordare PPP de catre membrii acestora;
8. CHINCA si-a oferit disponibilitatea solicitarii de implicare a contractorilor din Romania
pentru proiecte pe care membrii sai le dezvolta pe terte piete;
9. A fost convenita, de asemenea, colaborarea in planul relatiilor CHINCA , cu FIEC si
CICA.

Lucrarile Forumului de investitii s-au desfasurat pe parcursul a 2 zile la China National
Convention Center din Zona Olimpica Beijingului cu participarea a 900 de persoane din 40 de
tari.
Principalele teme discutate cu acest prilej au fost urmatoarele:
1. Disponibilitatea partii chineze de a finanta in PPP proiecte de infrastructura rutiera, CF,
mediu etc in era post criza si noua dinamica pe care abordarea in PPP o cunoaste;
2. Solicitarea directa a unor investitii in Mexic de catre ES Ambasadorul acestei tari la
Beijing;
3. Stadiul si oportunitatile de investitii in Filipine;
4. Solicitarea directa de investitii in Ghana de catre presedintele asociatiei constructorilor
din aceasta tara;
5. Politicile de sprijin financiar pentru cooperarea in proiectele de infrastructura oferite de
Banca de Import export a Chinei;
6. Stadiul si oportunitatile investitiilor chineze in Rusia ( delegatia rusa a fost alcatuita din
cca 40 de membri, inclusiv reprezentanti diplomatici si a fost condusa de dl general
colonel Nikolay Koshman, Presedintele Asociatiei constructorilor din Rusia );
7. Tendintele de piata in investitiile internationale in infrastructura in viziunea AECOM;
8. Dezvoltari ale modelelor de business in proiectele de infrastructura sustinute de
presedintele CICA, dl Daniel Tardy;
9. Exemple concrete de proiecte de infrastructura in PPP dezvoltate in Rusia, Filipine,
Indonezia, Australia etc.
Presedintele ARACO a avut intalniri directe si discutii cu dnii Diao Chunhe- Presedintele
CHINCA, Chi Changhai- Vicepresedinte al CHINCA si Daniel Tardy- Presedinte al CICA si
Presedinte de onoare al FIEC.
In ziua de 27.05.2011 a avut loc o intalnire de lucru cu oficialii de la Ambasada Romaniei la
Beijing pentru informare reciproca in planul proiectelor care se bucura de interes din partea
chineza. Am fost informati si asupra faptului ca partea chineza a trimis o propunere de Protocol
de colaborare in domeniul constructiilor catre Ministerul Transporturilor si am fost solicitati sa
sprijinim deblocarea acestor demersuri.
ARACO a fost, de asemenea, solicitata sa promoveze Expozitia internationala de utilaje de
constructii care va avea loc in octombrie, 2011 la Shanghai.
Materialele IIICF, 2011 pot fi accesate la sediul ARACO de catre membrii interesati.
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