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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

În ziua de 13 aprilie a.c., Asociaţia Română a Antreprenorilor de 

Construcţii – ARACO, a organizat la Sala „Nicolae Titulescu” din cadrul 

ROMEXPO o reuniune desfăşurată pe trei secţiuni: 

 - Sesiune de comunicări de interes pentru sectorul de construcţii 

- Aniversarea „ARACO 20 ani”  

- Conferinţa Naţională a ARACO 

În cadrul sesiunii de comunicări au fost prezentate următoarele teme: 

� studii de caz şi intervenţii ARACO în domeniul achiziţiilor publice; FIDIC vs OUG 

34/2006;  - Nicolae Micu – Preşedinte ARIC 

� probleme în absorbţia de fonduri europene; - Doina Franţ - Ministerul Mediului 

� tematici de interes legislativ pe agenda MDRT; - Doina Toma, Direcţia 

Reglementări Tehnice 

� necesitatea certificării tehnico-profesionale a operatorilor de construcţii şi a 

autorizării specialiştilor pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor pentru 

construcţii; - Prof. onor. dr. ing. Liviu Dumitrescu – Preşedinte AIIR 

� importanţa Directivei europene 31/2010/CE în restructurarea clădirilor din 

România; - Prof. dr. ing. Octavia Cocora 

� tratarea riscului seismic în România pentru sectorul de construcţii  

- Prof. dr. ing. Dan Lungu 

La evenimentul aniversar „ARACO 20 ani”, au participat antreprenori 

de construcţii din România şi comunitatea europeană, reprezentanţi ai 

autorităţilor, ai mediului de afaceri, ai partenerilor sociali sindicali, ai 

universităţilor tehnice de construcţii din Bucureşti şi din ţară, precum şi ai 

mass-media. 

În cadrul reuniunii aniversare a fost lansată o Monografie „ARACO 20 

de ani”, în două formate: tipărit şi electronic.  

Cu acelaşi prilej, au fost acordate Diplome de merit pentru 43 de 

personalităţi din domeniul construcţiilor, care au avut şi o activitate meritorie 

în cadrul asociaţiei noastre. 

 
Membră a Federaţiei 
Industriei Europene a 

Construcţiilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membră a Alianţei 
Confederaţiilor 

Patronale din 
România 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Membru fondator al 
Casei Sociale a 

Constructorilor 



 - 2 - 

În cadrul Conferinţei Naţionale au fost aprobate documentele privind 

activitatea asociaţiei din ultimii doi ani, Direcţiile de acţiune strategică ale 

ARACO pentru perioada 2011-2013 şi au fost alese noile foruri de conducere 

ale asociaţiei. 

Au fost votate componenţele: 

- Consiliului Central 

- Comitetului Director 

- Consiliului de Onoare 

Detalii privind întregul eveniment pot fi accesate pe: www.araco.org 

Folosim acest prilej pentru a mulţumi tuturor membrilor ARACO, 

preşedintelui CICA, colaboratorilor noştri, sponsorilor evenimentului, 

partenerilor mass-media, precum şi invitaţilor prezenţi la acest eveniment. 

 

Laurenţiu Plosceanu 

Preşedinte 
 

18.04.2011 


