
 
 
Ieri, 16 septembrie 2010, a avut loc o nou� întâlnire a membrilor Asocia�iei Economice 
Germano-Române DRW Arad. 
 
Prin amabilitatea echipei de management a proiectului FCC-Porr Construct, deschiderea 
întâlnirii a avut  loc pe �antierul Proiectului “By-pass Arad - Varianta de Ocolire a Municipiului 
Arad cu profil de autostrad�”, al c�rui contract de proiectare �i execu�ie a fost  atribuit 
consortiului spaniolo-austriac în 2009. 
 
Consor�iul FCC-Porr Construct Austria a fost reprezentat de c�tre domnul Martin Stopfer-Senior 
Project Manager, domnul Rudolf Sagmuller-Deputy Project Manager inginer �ef departament 
poduri �i domnul Emanuel Reitmeier-�ef de �antier.  
 

 
Echipa�i conform procedurilor stricte de pe �antier cu veste reflectorizante �i c��ti de protec�ie, 
investitorii germani din Arad au aflat „la fa�a locului”despre importan�a, complexitatea, evolu�ia, 
stadiul actual �i planurile de finalizare ale autostr�zii pe care o a�teapt� de atâ�ia ani. 
 
Parte component� a Coridorului Paneuropean IV, By-Pass Arad va face leg�tura între dou� 
tronsoane importante de autostrad� Timi�oara-Arad, respectiv Arad-N�dlac, �i, totodat� va crea 
premisele dezvolt�rii economice în Arad prin fluidizarea traficului în municipiu. Proiectul 
include construc�ia a 12 km de autostrad� iluminate cap-coad� �i dotate cu panouri fono-



absorbante în zonele adiacente ora�ului, 17 poduri din care cel mai important (km 7) prin 
procedeul „execu�ie în consol� liber�”, 41 de pode�e �i 4 noduri rutiere, dintre care cel mai 
important în zona Aeroportului Interna�ional Arad.   
 
La vizita în �antier au participat: ca invitat de onoare, domnul Ovidiu Marian - pre�edinte al 
Comisiei pentru buget-finan�e (Senat) �i membri clubului economic: doamna Elena Kovacs �i 
domnul Lucian Palc�u (Auto-Schunn), fam. Ziegler (Herotex SRL), fam. Ciontea (Sirius), 
doamna Mariana Nadaban �i domnul Câlb (Ifra Assistance), domnul Robert Deak (Genesys), 
doamna Martha Sas (Contor Group). 
 

 
 
Întâlnirea a continuat în una din s�lile de conferin�e ale Centrului European de Afaceri 
Waterhouse, avându-l ca invitat special pe unul dintre politicienii ar�deni cei mai activi, domnul 
senator Ovidiu Marian, care a dezbatut împreun� cu investitorii germani problematica buget-
finante, o tema de mare actualitate pentru întreprinderi în ziua de astazi. 
 
Senatorul ar�dean a �inut s� precizeze c� va ajuta pe cât posibil mediul de afaceri �i c� va încerca 
activarea unor programe destinate întreprinderilor. „În plus, orice idee viabil� care poate deveni 
proiect de lege �i care vine în ajutorul mediului de afaceri este binevenit�”, a declarat în cadrul 
întâlnirii cu partenerii germani senatorul Ovidiu Marian, ales recent pre�edinte al Comisiei 
pentru buget, finan�e, activitate bancar� �i pia�� de capital. 
 
Întâlnirea întreprinz�torilor germani s-a încheiat cu un bufet special oferit de Restaurantul 
Waterhouse. 



 
 
 
Ini�iativa de a fonda prima asocia�ie economic� germano-român� în vestul României (1997) a 
avut la baz� dorin�a de a intensifica colaborarea întreprinz�torilor din diverse bran�e, 
întreprinz�tori care au ini�iat sau au dorit s� consolideze rela�ii de afaceri de succes între 
România �i ��ri vorbitoare de limba german�. 
 
Bazându-se pe valorile fondatorilor s�i, DRW Arad dore�te s� î�i canalizeze aten�ia, în 
urm�toarea perioad�, asupra multitudinii de interese ale membrilor, indiferent de domeniul lor 
de activitate: economic, ecologic, social, cultural, politic, legislativ, juridic, plecând de la un 
schimb deschis de idei, un schimb de experien��, o ac�iune comun� �i o atitudine liberal�. 
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