
Conferinta 
Infrastructura de transport 

 - proiectele pentru 2014 -2020 sai solutii necesar e pentru realizarea lor eficienta - 
27 martie 2014, Bucuresti 

 
Motivatia conferintei :  Avand in vedere necesitatea realizarii infrastructurii de transport a Romaniei pentru 
a fi integrata in traseul comercial Drumul Matasii care leaga Occidentul de Orient, importante fonduri 
banesti vor fi alocate pentru investitii de construire si reabilitare a infrastructurii rutiere, navale  si de cale 
ferata.  
Scopul conferintei este sa asigure o platforma de comunicare intre decidentii politici si investitorii interesati 
de obiectivele de infrastructura. In cadrul conferintei vor fi  mediatizate planurile autoritatilor  in randul 
investitorilor si al oamenilor de afaceri din constructii (executie lucrari, productie de materiale si utilaje de 
constructie).  

Programul conferintei 
10:00 – 13:30    Planurile pentru dezvoltarea infra structurii de transport a Romaniei in perspectiva 
alocarii fondurilor europene in bugetul 2014-2020 

• Principalele directii de investitii generate de Master Planul General de Transport al Romaniei  
• Proiectele de infrastructura rutiera, navala si de cale ferata - detalierea investitiilor pe termen scurt si 

pe termen lung incluse in Master Planul General de Transport :  
 5,7 miliarde euro pentru autostrăzi, căi ferate, naval şi aerian * 450 de milioane de euro, drumuri judeţene, 
centuri *  900 milioane euro pentru modernizarea celor 16 porturi dunărene şi maritime, asigurarea şenalului 
navigabil al Dunării şi îmbunătăţirea infrastructurii intermodale * 400 milioane euro in proiecte de 
modernizarea sectorului feroviar 
 
14:00- 15:30     Solutii la principalele amenintari  cu care se confrunta constructorii de infrastructu ra 
– dezbateri in cadrul unei mese rotunde moderate de  dl Laurentiu Plosceanu, presedintele ARACO 
 

Speakeri invitati 
• Ramona Manescu, Ministrul Transporturilor  
• Dan Sova, Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine 
• Sevil Shhaideh, secretar de stat Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 
• Nicu Buica, secretar de stat Ministerul Transporturilor 
• Alin Mitrica,  secretar de stat Ministerul Fondurilor Europene 
• Narcis Stefan Neaga, director general CNADNR 
• Valeriu Nicolae Ionescu, director general  Port Constanta 
• Ionel Voicu , director general Comp Nationala CFR 
• Laurentiu Plosceanu, presedintele Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii 
• Liviu Bota, presedintele Patronatului Drumarilor 
• Cristian Parvan, secretar general al Asociatiei Romane a Oamenilor de Afaceri 

 
 
Organizator:  revista Arena Constructiilor, www.arenaconstruct.ro, Manager de proiect: Gina Dadu, 0722.233.287, 
gina.dadu@arenaconstruct.ro 


