ARACO

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A
ANTREPRENORILOR DE CONSTRUCŢII

MEMBRU AL FEDERATIEI INDUSTRIEI EUROPENE A CONSTRUCTIILOR - FIEC
MEMBRU AL ALIANŢEI CONFEDERAŢIILOR PATRONALE DIN ROMÂNIA
MEMBRU FONDATOR AL CASEI SOCIALE A CONSTRUCTORILOR

NR. 2/3
ianuarie 2009
anul XIX

BULETIN
CONFERINŢA
NAŢIONALĂ A ACPR
16 ianuarie 2009

ISSN: 1222-0825
Redacţia: Splaiul Independenţei nr. 202 A
sect. 6, cod 060022, Bucureşti
telefon: 316.78.96; 316.78.97; fax: 312.96.26
www.araco.org;
e-mail: contact@araco.org
Director General: ing. Marin Cristea
Culegere si tehnoredactare computerizată
Gabriela Uba

CUPRINS
1. Surse alternative de energie.
Pagina 4
2. Din activitatea ARACO.
Pagina 5
3. Semnal legislativ. Pagina 6
4. Informaţii utile. Pagina 10
5. Pregătire profesională. Pagina 12

Alianţa Confederaţiilor Patronale din România (ACPR),
a organizat vineri, 16 ianuarie a.c., Conferinţa Naţională cu
tema “Priorităţi şi măsuri concrete anticriză”.
ARACO, membru fondator al ACPR, a fost reprezentată
de dl. preşedinte Laurenţiu Plosceanu şi de reprezentanţi ai
21 de firme de construcţii, din toate filialele asociaţiei.
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La Conferinţa Naţională a ACPR au participat preşedintele României - domnul Traian Băsescu,
preşedintele Senatului - domnul Mircea Geoană, ministrul Economiei - domnul Adriean Videanu,
ministrul Educaţiei - doamna Ecaterina Andronescu şi reprezentanţii întreprinzătorilor, care au
identificat cele mai eficiente măsuri pentru mediul economic, social şi politic din România, în
condiţiile crizei mondiale.
Domnul George Constantin Păunescu - preşedintele ACPR a arătat, în cuvântul său din
deschiderea reuniunii, că pentru ieşirea din criză este necesară relansarea circuitului economic, iar
Guvernul ar trebui să cheltuiască mai mult în folosul ţării. Pentru relansarea consumului industrial
ajutorul statului va trebui utilizat la maximum posibil în conformitate cu măsurile luate de Uniunea
Europeană. Trebuie acordat un sprijin major investitorilor, inclusiv prin măsuri fiscale cum ar fi anularea impozitului pe profitul reinvestit, dar în acelaşi timp trebuie păstrată imaginea de ţară atractivă pentru investiţii străine şi în acest sens ar fi necesară negocierea unui acord cu FMI.
De asemenea, preşedintele ACPR a precizat că se impune atacarea imediată a investiţiilor în
infrastructură, cu tot ce presupune această acţiune în privinţa finanţării şi problemelor legate de
începerea efectivă a lucrărilor.

