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Participarea ARACO la invitatia CHINCA la 
Forumul International de investitii in infrastructura si constructii , 

Beijing-mai 2010 
 
 
Organizat la Beijing in 11 si 12 mai 2010,  Forumul International de 
investitii in infrastructura si constructii a avut ca tema generica  ‘’ 
Oportunitatile in perioada post criza  pe piata internationala de constructii’’. 
 
Acest Forum international generat de CHINCA a atras prezente ale 
delegatiilor patronale, profesionale si guvernamentale din Asia, America de 
Sud, Europa si in mod special zonele unde China a investit deja in proiecte 
de infrastructura rutiera sau de mediu. 
 
In cuvantul de deschidere, Presedintele CHINCA si al Comitetului de 
organizare al IIICF, Dl Diao Chunhe, a precizat ca in ciuda mediului 
international afectat de criza,  valoarea contractelor firmelor chinezesti in 
strainatate a crescut  cu 37,3 % in 2009 fata de anul precedent si ca 
tendinta care se manifesta acum este de combinare a investiilor chinezesti 
cu proiectele de constructii. 
 
Reprezentantul Bancii Mondiale pentru China a invocat:  
 

• schimbarile rapide de strategie care sunt caracteristice acestei 
perioade,  

• a precizat ca politica de creditare la nivel mondial se redefineste pe 
fondul restructurarii managementului riscurilor la nivel de sistem 
bancar,  

• ca sunt multe tari unde deficitul se apropie de 2 cifre si ca  
• pentru prima data in istorie recuperarea nu e condusa de tarile 

OECD ci de tari emergente precum China ( > 10%), Indonezia (>5%) 
si Vietnam (>6%). 

 
Modificarea structurii capitalului social al Bancii Mondiale cu China pe locul 
3, dupa SUA si Japonia  se constituie intr-o noua paradigma pentru viitor ! 
 



In acest viitor, investitiile in constructii vor avea un loc privilegiat generand 
pachete de consultanta si executie de lucrari iar PPP- parteneriatele public 
privat vor fi parte din solutia redresarii si dezvoltarii economice. 
 
La finalul primei zile a fost lansat public in cadrul unei cine de gala 
Raportul 2009-2010 privind raspunderea social corporatista a contractorilor 
internationali din China. 
 
Delegatia Romaniei la acest forum international a cuprins 5 reprezentanti 
din partea ARACO (inclusiv CCCF si Search Co), Ministerul Transporturilor 
si CNADNR care au prezentat intr-un panel dedicat Romaniei conditiile ce 
pot genera parteneriate ce pot implica finantari din China cu accent pe 
Inelul 2 al municipiului Bucuresti, Extinderea Pitesti-Sibiu, Canalul Dunare 
– Bucuresti, Extindere port Constanta sau diverse centuri ocolitoare pentru 
orasele din Romania. 
 
Delegatia ARACO a avut o intalnire de o ora cu Dl Chi Changhai – 
Vicepresedintele CHINCA inainte de Forum si o intalnire in prima zi a IIICF 
cu Presedintele CHINCA, Dl. Diao Chunhe.  
Dupa inchiderea Forumului, delegatia din Romania a avut o intalnire de o 
ora cu ES Dl Viorel Isticioaia Budura, ambasadorul plenipotentiar in RP 
China. 
In cursul lucrarilor forumului s-au purtat dialoguri directe cu reprezentantii 
CICA, EIC (European International Contractors), World Bank, Asociatia 
Constructorilor din Rusia, reprezentanti ai companiilor de constructii din 
China.  
 
ARACO a semnat un  Plan  de actiuni comune  pentru colaborare in 
domeniul constructiilor de infrastructura  cu organizatiile similare din Rusia, 
Indonezia, Corea, Sri Lanka si China. 
 
Practic, ARACO a reusit sa devina parte intr-un mecanism de cooperare 
international generat de China prin care poate identifica si promova 
proiecte la nivel national sau regional   susceptibile de finantare 
internationala prin PPP precum si promova parteneriate directe intre 
membrii ARACO si ai organizatiilor semnatare ale Planului comun de 
actiune. 
 
Laurentiu Plosceanu 
Presedinte  
 


