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Invitaţie 
 
 

Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii - ARACO, 
organizează  în  ziua  de  13 aprilie a.c. ora 9.30, un eveniment complex  
- Sesiune de comunicări de interes pentru sectorul de construcţii, 
Aniversarea „ARACO 20 ani” şi Conferinţa Naţională a ARACO, la Sala 
„Nicolae Titulescu” din cadrul ROMEXPO - important şi de interes pentru 
toţi agenţii economici ce activează în industria construcţiilor din România. 

La eveniment vor participa antreprenori de construcţii din România şi 
comunitatea europeană, autorităţi cu atribuţii în sectorul de construcţii, beneficiari 
ai activităţilor sectorului de construcţii, firme de consultanţă, proiectare, cercetare, 
societăţi de producţie şi comercializare a materialelor de construcţii, reprezentanţi 
ai clasei politice, ai mediului de afaceri, ai partenerilor sociali sindicali, ai mediului 
universitar, precum şi ai mass-media. 

Vor fi dezbătute probleme de actualitate care afectează desfăşurarea 
activităţii din industria construcţiilor, cum ar fi: studii de caz şi intervenţii 
ARACO în domeniul achiziţiilor publice, probleme în absorbţia de fonduri 
europene, precum şi soluţii alternative pentru dezvoltarea programelor de 
infrastructură. 

În cadrul reuniunii aniversare a 20 de ani de activitate a asociaţiei 
patronale şi profesionale a constructorilor va fi lansată o Monografie în două 
formate: un material în extenso - în format electronic şi o versiune 
selecţionată – în formă scrisă şi vor fi acordate diplome de merit principalilor 
exponenţi ai ARACO din aceste două decenii. 

Lucrările Conferinţei Naţionale a ARACO vor fi dezvoltate pe analiza 
ultimilor doi ani, reperele strategice până în 2013, actualizarea Statutului 
asociaţiei, îmbunătăţirea Codului deontologic, alegerile pentru Consiliul Central 
şi Comitetul Director ale ARACO. 

Evenimentul va găzdui şi o expoziţie de tehnologii, echipamente, 
materiale şi sevicii dedicate sectorului de construcţii. 

 
Membră a Federaţiei 
Industriei Europene a 

Construcţiilor 
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Patronale din 

România 
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Casei Sociale a 
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Evenimentul are loc în timpul desfăşurării, la Romexpo, a Târgului 
internaţional de specialitate CONSTRUCT EXPO 2011, astfel încât participanţii 
pot avea acces şi la manifestările din cadrul acestuia. 

Vă adresăm cu plăcere şi onoare invitaţia de a înnobila cu prezenţa 
Dumneavoastră evenimentul complex organizat de ARACO (sesiunea de 
comunicări de interes pentru sectorul de construcţii, Reuniunea 
aniversară a 20 de ani de la fondarea asociaţiei şi Conferinţa Naţională 
a ARACO) şi vă asigurăm de respectul, implicarea şi consideraţia noastră. 

 
Cu deosebită stimă, 
 
Laurenţiu Plosceanu 
Preşedinte 

 
 
 
 
 
 
Se anexează prezentei invitaţii: 

• Programul preliminar al evenimentului (sesiune de comunicări, 
Aniversare 20 de ani şi Conferinţa Naţională); 

• Formularul tip de înscriere a participanţilor; 
• Formular tip de înscriere a societăţilor expozante; 
• Draftul propus pentru un contract de sponsorizare 

 



ARACO 20 ANI ŞI CONFERINŢA NAŢIONALĂ 
13 APRILIE 2011 - BUCUREŞTI 

 
 

P R O G R A M 

 
9.00  Înregistrarea participanţilor          

9.30  Deschiderea reuniunii 

9.45 Sesiune de comunicări pe teme de interes pentru constructori: 

- studii de caz şi intervenţii ARACO în domeniul achiziţiilor publice; 
- exemple de piedici birocratice, şi probleme în absorbţia de fonduri europene; 
- soluţii complementare pentru dezvoltarea programelor de infrastructură; 
- prezentarea procedurilor de certificare tehnico-profesională a societăţilor de construcţii; 
- prezentarea unor programe de tehnologii, echipamente şi materiale de interes în construcţii 

11.15  Pauză de cafea    

11.30  Reuniune aniversară „ARACO - 20 de ani de activitate” 

  - mesajele partenerilor/invitaţilor externi şi interni; 
- lansarea Monografiei ARACO – 20 de ani; 
- acordarea unor Diplome de merit cu prilejul reuniunii aniversare.            

14.00  Pauză de prânz 

14.30  Conferinţa Naţională 

  - prezentarea şi adoptarea documentelor Conferinţei (Raportul de activitate 2009-2011,  
Raportul cenzorilor,  Reperele strategice ARACO până în 2013, BVC 2011, Modificarea  
Statutului şi a Codului Deontologic, alegerea Consiliului Central,  Rezoluţia Conferinţei) 

  - dezbateri pe marginea materialelor prezentate 

16.30 Prima Şedinţă a noului Consiliu Central:  

- alegerea Comitetului Director, alegerea Preşedintelui, Prim-Vicepreşedintelui  
şi Vicepreşedinţilor 

17.00  Conferinţă de presă  

17.15  Cocktail 



Formular înscriere Participanţi 
ANIVERSAREA „ARACO 20 ANI” - CONFERINŢA NAŢIONALĂ  

13 aprilie 2011  
ROMEXPO - Sala Titulescu 

Bucureşti 
 
 
 
INFORMAŢII GENERALE 

Companie 

Director 

Persoana de contact Funcţie 

Adresa 

 Cod 

Localitate Tel.fix Tel mobil 

Fax E-mail 

Website 
 
 
Prin prezenta, confirmăm participarea următorilor reprezentanţi ai companiei noastre: 
 
Nume ............................................................................ Funcţie .......................................................................... 

Nume ............................................................................ Funcţie .......................................................................... 

Nume ............................................................................ Funcţie .......................................................................... 

 
Nota 1. Participarea la evenimentul organizat de ARACO nu este condiţionată de plata unei taxe de 
participare. 
 
Nota 2. Exercitarea votului în cadrul lucrărilor Conferinţei Naţionale se va putea face în condiţiile achitării 
cotizaţiei statutare pentru anul 2010. 
 

 

Vă adresăm rugămintea de a confirma participarea Dumneavoastră la aceste evenimente importante 
pentru breasla constructorilor şi de a transmite Formularul completat până la data de 15 martie 2011,  

prin fax 021/3129626 sau e-mail: contact@araco.org 
 
 
 
 
Semnătura reprezentant societate_____________    Data________________ 
 
 
 



Formular înscriere Expozanţi 
ANIVERSAREA ARACO 20 ANI - CONFERINŢA NAŢIONALĂ  

13 aprilie 2011 
ROMEXPO - Sala Titulescu 

Bucureşti 
 

 
INFORMAŢII GENERALE 

Companie 

Director 

Persoana de contact Funcţie 

Adresa 

 Cod 

Localitate Tel.fix Tel mobil 

Fax E-mail 

Website 

EXPOZIŢIA 
 
Solicităm punerea la dispoziţie pe parcursul evenimentului organizat de ARACO a unui spaţiu, 
conform opţiunii de mai jos: 
 

Mărimea în m2 Tarif total 
Rezervare  

stand 

1 m2 550 lei  

1,5 m2 800 lei  

2,0 m2 1100 lei  

2,5 m2 1350 lei  

3 m2 1650 lei  

4 m2 şi peste 2200 lei  

 
 
 
Semnătura reprezentant societate_____________    Data________________ 
 
Nota 1. Dacă sunteţi interesaţi să participaţi la Expoziţia organizată în cadrul evenimentelor ARACO, vă rugăm 
să completaţi  Formularul cu dimensiunea de stand  dorită şi  să-l trimiteţi, până la data de 15 martie a.c., prin 
e-mail sau fax. 
 
Nota 2. Plata se face în contul ARACO nr. RO 07 BRDE 410 SV 20973014100 BRD – Sucursala Academiei, 
Cui: 5249631, până la data de 21 martie a.c. 
 
Persoana de contact: dna. Liliana Gal – Director departament 
             Tel. 021/316.78.96, Fax: 021/312.96.26, E-mail: contact@araco.org 



CONTRACT DE SPONSORIZARE 
 
 
 
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Prezentul CONTRACT DE SPONSORIZARE se încheie: 
între societatea comercială ________________________________________________ 
înmatriculată la nr. _____________ în Registrul Comerţului, cu sediul în ____________ 
________________________________________________, cod poştal ____________ 
telefon _____________, fax _____________ având contul _______________________ 
deschis la __________________________________, reprezentată de director general 
________________________ în calitate de sponsor, denumit în continuare SPONSOR, 
şi ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A ANTREPRENORILOR DE CONSTRUCŢII - ARACO 
înmatriculată cu nr. 2366PJ/1990 la Tribunalul Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Splaiul 
Independenţei nr. 202A, telefon 021.316.78.96-97, fax 021.3129626, având contul 
RO07BRDE410SV20973014100 deschis la BRD Sucursala Academiei, reprezentată 
prin director general ing. Adrian Florescu, în calitate de beneficiar, denumit în 
continuare BENEFICIAR. 
 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul contractului priveşte utilizarea de către BENEFICIAR  a sumei ce i se acordă de 
către SPONSOR pentru organizarea aniversării „ARACO 20 ani” şi a Conferinţei Naţionale 
ARACO, precum şi promovarea imaginii sponsorului, conform opţiunii de la art.3. 
 
3. VALOAREA CONTRACTULUI 

Valoarea contractului este de ___________________ 
 
Participanţii pot sponsoriza evenimentul organizat de ARACO, având următoarele 3 opţiuni: 

 în calitate de partener principal – 5.000 lei, beneficiind de înscrierea logo-ului firmei pe site-ul 
ARACO şi pe machetele de promovare, acces gratuit la eveniment pentru 3 persoane, acces 
gratuit la CONSTRUCTEXPO 2011, câte 3 exemplare din Lucrarea monografică „ARACO 20 
ani” în format electronic şi în format tipărit. 

 în calitate de partener – 2.500 lei, beneficiind de înscrierea logo-ului firmei pe site-ul 
ARACO, acces gratuit la eveniment pentru 2 persoane, acces gratuit la CONSTRUCTEXPO 
2011, 2 exemplare din Lucrarea monografică „ARACO 20 ani” în format electronic. 

 în calitate de sponsor – 1.000 lei, beneficiind de înscrierea logo-ului firmei pe site-ul ARACO, 
acces  gratuit  la  eveniment  pentru 1 persoană,  acces  gratuit  la  CONSTRUCTEXPO  2011, 
1 exemplar din Lucrarea monografică „ARACO 20 ani” în format electronic. 
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Plata se face în contul ARACO nr. RO 07 BRDE 410 SV 20973014100 BRD - Sucursala 

Academiei, CUI: 5249631, până la data de 21 martie a.c. 

 
4. DURATA CONTRACTULUI 

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi încetează 
valabilitatea la data de 13 aprilie 2011, cu prilejul organizării evenimentului. 
 
5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTUALE 

SPONSORUL se obligă, conform Legii nr. 32/1994 (cu modificările şi completările 
ulterioare), să vireze suma ce face obiectul prezentului contract şi să transmită sigla 
societăţii comerciale în format electronic; 
BENEFICIARUL se obligă să utilizeze suma ce face obiectul prezentului contract potrivit 
destinaţiei sale şi să respecte obligaţiile asumate conform opţiunii de la art. 3. 
 
6. RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ 

Nerespectarea obligaţiilor (sau uneia din obligaţiile) prevăzute mai sus, de către una 
dintre părţi determină rezilierea contractului de către cealaltă parte cu un preaviz 
prealabil de 15 zile. 
 
7. LITIGII 

Litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului contract, vor fi soluţionate 
de către părţi pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi 
supuse instanţelor judecătoreşti competente. 
 
8. DISPOZIŢII FINALE 

Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor 
părţi, sub forma unui act adiţional. 
Prezentul contract a fost încheiat astăzi, _______________, în două exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte. 
 
 
 

SPONSOR,        BENEFICIAR, 
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