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Ulrich Paetzold  

Director general FIEC 
 

 

 

 

Înainte de toate, în numele doamnei Luisa TODINI, preşedinta FIEC, al  

Comitetului director şi al federaţiilor membre ale FIEC , aş dori să vă 

transmit felicitările noastre cordiale cu prilejul aniversării a 20 de ani a 

ARACO, membra noastră din România ! 

 

Încă din iunie 1995 ARACO s-a alăturat FIEC şi acum sunt deja  15 ani 

de statut de membru şi experienţă în cadrul FIEC. Aceasta este o altă 

aniversare care trebuie menţionată pentru că, de-a lungul acestor ani, 

datorită implicărilor personale  a unor personalităţi cum sunt preşedintii 

ARACO Petru Cmit, Alexandru Dobre, Marcel Florescu şi, pentru ultimii 

ani, Laurenţiu Plosceanu, toţi asistaţi de antreprenori competenţi şi 
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membri ai staffului,  antreprenorii din România au dat piept cu 

provocările şi oportunităţile generate de noile dezvoltări şi de regulile 

comunitare ale Pieţei Interne. 

 

Iniţial, participarea ARACO s-a concentrat pe grupul FIEC al ţărilor 

central şi est europene, în intenţia noastră de a asista colegii din ţările 

candidate ( aşa cum erau numite atunci ) în pregătirea acestora pentru 

viitorul statut de membru al UE. Aceasta arată că industria europeană a 

construcţiilor nu a aşteptat pasivă ca lucrurile să se întâmple ci a 

contribuit activ la dezvoltările care s-au produs. 

 

Într-adevăr, procesul de extindere a UE a fost evenimentul MAJOR din 

aceşti ani, România aderând la UE în ianuarie, 2007 ! 

 

Militând întotdeauna pentru respectarea reciprocă a legislaţiei comunitare 

şi naţionale, dorim să adresăm mulţumiri ARACO, federaţia membră din 

România, pentru implicarea sa activă în sprijinirea unor teme cheie pentru 

sectorul nostru la nivelul UE, menţionând dintre acestea: 

 Reducerea nivelului TVA în sectorul de construcţii pentru a 

promova creştere economică şi locuri de muncă; 

 Apeluri pentru investiţii în infrastructură pentru a asigura creştere 

naţională şi comunitară pe termen lung; 

 Dezvoltarea parteneriatului social în construcţii. 

 

Unul dintre cele mai concrete şi recente exemple de implicare a ARACO 

în aspectele sociale specifice sectorului a fost Conferinţa de promovare a 

dezvoltării fondurilor sociale paritare desfăşurată la Bucureşti în 19-

20.10.2010  şi care a avut loc la solicitarea ARACO !  Această iniţiativă a 

partenerilor sociali europeni FIEC şi EFBWW a fost sprijinită financiar de 

către Comisia Europeană şi organizată în colaborare cu AEIP ( Asociaţia 

Europeană a Instituţiilor Paritare ). Implicarea devotată a colegilor noştri 

din ARACO în pregătirea şi organizarea evenimentului  a contribuit 

semnificativ  la baza succesului evenimentului la care au participat mai 

mult de 150 de participanţi din 26 de ţări diferite. 

 

Aşteptăm în continuare noi dezvoltări pozitive în sectorul de construcţii 

din România care să faciliteze continuarea colaborării fructuoase cu 

colegii din România în beneficiul sectorului de construcţii atât la nivel 

naţional cât şi European ! 

 

Urăm ARACO şi antreprenorilor  săi toate cele bune cu prilejul acestei 

aniversări ! 

Vivat, crescat, floreat  ARACO ! 

 

Ulrich PAETZOLD 

Director general FIEC  

 


