NOTĂ PRIVIND
SEMINARUL ORGANIZAT DE ARACO ŞI CHINCA ÎN CADRUL CET 2012

 În ziua de 17 octombrie a.c., s-a deschis la Romexpo Târgul Chinezesc de Inginerie şi Tehnologie - CET
2012.
Organizată sub înaltul patronaj al Ministerului Comerţului din China, expoziţia s-a bucurat de participarea
unei delegaţii impresionante de oficiali şi reprezentanţi ai unor companii mari din China.
ARACO a fost co-organizator al evenimentului, alături de partenerii din China , CHINCA şi CMEC Expoziţia
Internaţională SRL, astfel beneficiind de 5 standuri gratuite în care au fost prezente firme membre
ARACO: Hidroconstrucţia SA Bucureşti, Search Corporation Bucureşti, Apasco SA Măneciu, IPA SA Craiova
şi Universitatea din Craiova.
La festivitatea de deschidere au participat: dl. Liu Qiwei - consilier economic şi comercial la Ambasada
Chinei în România, dna. Yu Xiaohong - secretar general al CHINCA, dl. Dan Simion - director general
CRPCIS, dl. Gabriel Ghelmegeanu - preşe-dintele Camerei de Comerţ România-China; din partea MECMA
au fost prezenţi dl. Andrei Pogonaru - consilier pentru investiţii străine şi dl. Radu Zaharia - director
general al departamentului relaţii internaţionale.
Din partea ARACO au participat: Laurenţiu Plosceanu, Nicolae Ploscaru, Marian Sterian, Marin Nicoli,
Mihaela Drăghici.
Toţi cei care au luat cuvântul la festivitatea de deschidere a CET au exprimat aprecierea pentru bunele
relaţii existente în domeniul economic, între România şi China, faptul că în ultima perioadă au fost
desfăşurate acţiuni bilaterale la nivel înalt, dar au menţionat şi că există încă un mare potenţiat
nexploatat, în relaţiile dintre cele două state.
“Numeroasele acţiuni desfăşurate pe plan bilateral la nivel înalt, cât şi la nivel de instituţii şi firme, s-au
derulat cu succes, în special vizitele recente ale miniştrilor Isar şi Voicu, dar şi a ministrului Agriculturii,
Daniel Constantin. Aceste întâlniri au impulsionat în mod considerabil relaţiile bilaterale. Noi încurajăm
companiile chineze să investească în România şi încurajăm şi firmele româneşti să investească în China”,
a declarat dl. Liu Qiwei
Doamna Yu Xiaohong a prezentat un mesaj optimist din partea Ministerului Comerţului din China.
Oficialii chinezi speră ca cele două ţări să coopereze pe proiecte concrete în viitorul apropiat.
Domnia sa a subliniat: “Peste tot în lume se schimbă conceptul de proprietate asupra proiectelor. Avem
foarte multe parteneriate public-private în care proprietarul proiectului nu este şi finanţator. Forma
aceasta de investiţie aduce mai multă eficienţă în investiţiile pu-blice şi mai mulţi bani pentru companii.”

În aceeaşi zi, la ora 14.00, s-a desfăşurat un seminar pe tema cooperării între România şi China, organizat
de CHINCA - Asociaţia Contractorilor Internaţionali din China - şi ARACO, la care au participat, pe lângă
cei menţionaţi anterior, dl. Huang Yuming - director general al companiei China Machinery Engineering,
dl. Aurelian Gogolescu - preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova şi dl. Cătălin Grosu directorul departamentului afaceri externe din Primăria Capitalei.
Toate luările de cuvânt s-au axat pe necesitatea atragerii de investiţii din China, considerată o alternativă
optimă la alte surse de finanţare.
Dl. Laurenţiu Plosceanu a solicitat părţii chineze să nu rămână prizonieră proiectelor mari, ci să acorde
atenţie, într-o primă etapă, proiectelor mai mici, de interes regional, pentru a se adapta legislaţiei
româneşti şi pentru creşterea încrederii reciproce a partenerilor.
ARACO a invitat reprezentanţi ai Agenţiei de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia şi Primăriei din Reşiţa pentru a
prezenta o serie de proiecte din zonele respective, care pot fi puse mai uşor în practică, în parteneriat cu
investitori din China.
 În ziua de 18 octombrie a avut loc, la sediul Search Corporation, o întâlnire între ARACO şi delegaţia
Chinca, condusă de doamna Yu Xiaohong, secretar general, prezentă la Bucureşti cu ocazia cele de-a XI-a
ediţie a CET.
Din partea ARACO au participat la întâlnire domnii: Laurenţiu Plosceanu - preşe-dinte, Alexandru Dobre preşedinte de onoare, Romeo Bogdanovici - primvicepreşe-dinte, Michael Stanciu - vicepreşedinte.
Membrii celor două delegaţii au prezentat stadiul colaborării dintre cele două asociaţii şi posibilităţile de
dezvoltare a acestora în viitor.
CHINCA a mulţumit ARACO pentru sprijinul acordat în organizarea CET 2012 şi a transmis domnului
preşedinte Plosceanu o invitaţie din partea preşedintelui Diao Chunhe, de a participa în anul 2013 la cea
de-a IV-e ediţie a IIICF (International Infrastructure Investment and Construction Forum) care va avea loc
la Macao.
Secretarul General al CHINCA a precizat că în cadrul ediţiei 2013 a IIICF va fi o secţiune dedicată lucrărilor
de investiţii din România.
Dl. Plosceanu a propus organizarea, în comun, a vizitei în China a unei delegaţii compusă din
reprezentanţi ai unor autorităţi locale şi constructori, pentru discuţii concrete privind proiecte de
investiţii ce pot fi derulate în parteneriat public-privat.
Vizita ar urma să aibă loc în primul trimestru al anului viitor.

