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Douăzeci de ani! Mulţi şi puţini, totodată!... 

Un moment al rememorărilor începutului din 1990, un moment al bilanţurilor provizorii, un 

moment al pregătirii strategice a vremurilor care vin… 

Evadarea din perioada regimului comunist, perioada  lipsită de referenţiale care a urmat şi 

începutul cu sectorul de construcţii a privatizării societăţilor comerciale au fost tot atâtea şanse 

pentru Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii - ARACO de a-şi profila rolul 

profesional, atât de necesar în această profesie riscantă, precum şi, ulterior, rolul patronal indus 

de interesele convergente ale societăţilor care trebuiau apărate şi susţinute în faţa statului şi a 

vremurilor… 

Încă există constructori care întreabă "Ce a făcut ARACO pentru noi, domnule!?"  Cei care nu 

doresc să ştie, nu vor şti niciodată! Dar cei care ştiu, nu uită intervenţiile ARACO în faţa 

guvernanţilor şi autorităţilor de atunci şi acum, de pledoaria continuă pentru calitate în 

construcţii, de certificarea tehnico-profesională a celor care îşi respectă profesia, de contractele 

colective de muncă, de colaborarea în toţi aceşti ani cu partenerii sindicali transpusă într-un 

parteneriat social consolidat în entităţi paritare (Casa Socială a Constructorilor, Casa de Meserii a 

Constructorilor) şi proiecte europene comune, de conectarea breslei cu asociaţiile patronale 

importante din Europa (FIEC în principal, dar şi Germania, Franţa, Italia…), Asia şi Africa, de 

parteneriatul cu confederaţiile patronale (ACPR) şi sindicale din România, de spaţiul comun 

creat pentru ca interesele constructorilor şi ale societăţilor lor să se conjuge favorabil. 

Important în viaţă e să dai, dar să nu dai din ceea ce ai, ci să dai din ceea ce eşti! Un gând al 

nostru de mulţumire se îndreaptă acum în memoria domnului Petru Cmit, primul nostru 

preşedinte, plecat prea curând dintre noi !… 

Gânduri de mulţumire se îndreaptă şi către toţi preşedinţii, vicepreşedinţii şi directorii generali, 

preşedinţii patronatelor afiliate şi asociate, preşedinţii asociaţiilor profesionale, preşedinţii de 



filiale, şefii de cercuri judeţene, membrii ARACO de ieri, de azi şi de mâine, partenerii sociali 

din construcţii, fraţii din confederaţiile patronale şi sindicale naţionale, universităţile şi facultăţile 

de profil şi slujitorii acestora, către partenerii străini şi în special cei din Europa unită, către 

beneficiarii muncii noastre, către profesia noastră atât de provocatoare şi  împlinătoare! 

Scena lumii e învolburată, iar viziunea unui viitor proxim este neclară! Orizontul posibil şi 

dezvoltările durabile necesare cheamă la alianţe! Ceea ce şi ARACO a făcut întotdeauna!... 

La mulţi ani, ARACO, întru destinul respectabil al constructorilor adevăraţi din România! 

 


