STANDUL ARACO LA BAUTEC 2008
In perioada 19-23 februarie 2008 a avut loc la Berlin editia 2008 a targului de constructii
BAUTEC.
In acest an targul a avut ca tematica generala problemele energetice ale constructiilor,
respectiv sistemele de izolare termica, incalziri, pompe de caldura, instalatii solare, instaltii de
incalzire cu gaze, incalziri mixte ( gaze +electrice).
Intr-una din hale au fost prezentate o serie de utilaje pentru constructii ale unor mari firme din
domeniu.
ARACO a avut un stand la care au fost prezentate panouri si prospecte ale unui numar de 15
firme membre la ARACO si anume : Cominco, Construtii Hidrotehnice Iasi, Proimsat
RmValcea,Star Construct Bucuresti, TIAB, IASICON Iasi, Hidroconstructia Arges, ICSH
Hunedoara, ELSIMIDA COM Tg.Jiu, ICSITPML Craiova,Hidroconstructia Bacau, Confort
Bucuresti, TCI-CG Cluj, ACI-AG Brasov si DEKO Professional Bucuresti. Au mai participat
si trei firme care nu sunt inca membre ARACO: REIF Construct Cluj, ALISAN Iasi si
ADEMS Pascani.
Programul standului a fost intre orele 9 si 18 pe durata celor 5 zile de targ.
Unele materiale promotioale ale firmelor participante au fost proiectate pe un monitor cu
plasma pe toata durata targului.
Materialele prezentate au fost deosebit de atragatoare pentru vizitatorii standului, acestia fiind
in numar de peste 80 de persoane reprezentand firme germane si straine, atat contractori de
constructii cat si firme de consulting.
In cursul intalnirilor care au fost sustinute atat de reprezenatntul ARACO cat si de delegatii
firmelor participante s-au discutat posibilitatile expozantilor de a executa diferite lucrari
precum si disponibilitate a firmelor romanesti de a lucra in strainatate fie singure fie in
colaborare. Posibilitatea de a lucra in Germania pe baza de contract este deschisa firmelor
romanesti dupa aderarea la UE, vechile contingente mentinandu-se numai pentru persoane
fizice care ar dori sa se angajeze in Germania.
Cateva din firmele participante au proiectat si unele chiar au convenit cu parteneri prezenti la
targ contracte pentru diferite lucrari deconstructii
Multi vizitatori au solicitat ca dupa inchiderea targului sa aiba contacte cu constructori romani
pe baza unei asistente a ARACO. Pentru aceasta ei se vor adresa la ARACO mentionand
domeniul de interes.
In cursul targului, in ziua de 21 februarie 2008, s-a desfasurat si conferinta europeana penrtu
constructiile din Romania si Bulgria la care presedintele ARACO , domnul Laurentiu
Plosceanu, a sustinut o comunicare apreciata in mod deosebit de asistenta de cele cca 150
persoane participante.
In aceeasi zi intre ARACO si Camera Constructiilor din Bulgaria ( patronatul constructorilor)
a avut loc incheierea unui acord de colaborare care a fost semnat de presedintii celor doua
organisme , domnii Laurentiu Plosceanu si Simeon Peshov
Apreciind ca participarea la BAUTEC a fost un succes, credem ca astfel de actiuni trebuie
promovate ele dezvoltand atat aria cunostintelor profesionale cat si posibilitatile de obtinere
de contracte atat in strainatate cat si in tara.

