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Prioritatea Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice, prin Agenþia Naþionalã pentru
Locuinþe (ANL), pentru urmãtorii ani, este sã finalizeze
ºantierele începute. Dumitru Nancu, directorul general
al Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe (ANL) ºi
preºedintele Consiliului de Administraþie, ne-a
declarat cã, în cadrul programului de locuinþe pentru
tineri, ANL avea în lucru, în luna octombrie, 41 de
ºantiere, totalizând peste 2100 de locuinþe. Lucrãrile
pe aceste ºantiere au fost stopate pânã la 1
septembrie din lipsã de finanþare. Deblocarea lor a fost
posibilã doar în urma alocãrii de fonduri suplimentare
la rectificarea bugetarã din luna august.

„Prioritar pentru ANL este sã închidã ºantierele
începute, pânã sã deschidem altele noi. Nu se justificã
începerea de ºantiere în toatã þara, pentru ca apoi
Agenþia sã suporte costuri suplimentare de conservare
ºi pazã”, argumenteazã domnul Nancu.

În funcþie de buget ºi de ritmul vânzãrilor de

locuinþe, ANL va demara, anul viitor, lucrãrile pe alte
zece ºantiere, însumând 325 de unitãþi locative. Prin
urmare, în 2014 ANL va avea în derulare lucrãri pe mai
mult de 50 de ºantiere. Închiderea acestor ºantiere
presupune investiþii de aproximativ 180 de milioane
de lei.

„Construcþia de locuinþe ANL nu doar cã rezolvã o
problemã socialã, respectiv accesul tinerilor la o
locuinþã, ci reprezintã ºi una dintre soluþiile pentru
revigorarea economiei româneºti, prin efectul
multiplicator: crearea de locuri de muncã, dezvoltarea
pieþei de materiale de construcþii etc.”, subliniazã
domnul Nancu.

Apartamentele ANL vor fi vândute
cãtre chiriaºi

Pentru a reduce presiunile asupra bugetului, Guvernul
a dispus ca ANL sã îºi asigure fondurile necesare
programelor de investiþii prin vânzarea stocului exis-

tent de locuinþe pentru tineri. Sumele astfel obþinute
vor fi utilizate exclusiv pentru construirea de noi
locuinþe ANL. Acest demers a fost facilitat de decizia
Executivului de a aloca, în cadrul Programului Prima
Casã, un plafon de garanþii în valoare de 500 milioane
de lei, destinat achiziþiei de locuinþe ANL. Dacã
plafonul nu va fi cheltuit în totalitate anul acesta,
sumele se vor reporta pe anul viitor. Locuinþele vor
putea fi achiziþionate doar de chiriaºii care au ocupat
respectivele apartamente pentru minimum un an.

Efectele noului Program Prima Casã s-au resimþit
imediat. Astfel, începând cu 1 septembrie (data
intrãrii în vigoare a noului subprogram pentru
locuinþe ANL) ºi pânã la sfârºitul lunii, Agenþia a

vândut peste 200 de locuinþe, ne-a
precizat domnul Nancu.

În primã fazã, ANL a înºtiinþat 10.000
de familii (dintre cele 31.000 care
locuiesc cu chirie în locuinþe ANL) cã au
p o s i b i l i t a t e a s ã î º i a c h i z i þ i o n e z e
locuinþele pe care le ocupã. La scurt timp
de la debutul campaniei de informare,
ºi-au exprimat interesul aproape 3.000
de potenþiali cumpãrãtori, subliniazã
directorul general al ANL.

Vânzarea se efectueazã la preþul de
înlocuire a construcþiei, stabilit prin
hotãrâre de guvern în cuantumul a 326
de euro pe metru pãtrat construit la
nivel naþional.

Directorul General al ANL sperã ca,
pânã la sfârºitul anului curent, sã fie
vândute pânã la 3.000 de locuinþe ANL.
La un preþ mediu de vânzare de 20.000
de euro, aceste venituri suplimentare
s-ar traduce printr-o sumã de 60 de
mil ioane de euro, putând asigura
bugetul Agenþiei pentru construcþia de

Locuinþe

41 de ºantiere în lucru

Dumitru Nancu - director general ANL

Începând cu anul 2002 ºi pânã în prezent, Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe (ANL) a construit aproape
31.000 de unitãþi locative prin programul de locuinþe pentru tineri ºi încã aproximativ 3.200 de unitãþi
locative prin programul de locuinþe cu credit ipotecar.

Anul acesta, ANL a finalizat ansambluri de locuinþe pentru tineri în Târgu Jiu (160 de apartamente), Slatina
(100 de apartamente) ºi Lupeni (49 de apartamente).
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noi locuinþe anul viitor, fãrã a mai apela
l a f ond u r i d e l a b u g etu l d e s ta t .
Deoarece alocãrile bugetare din ultimii
ani au fost foarte mici, ANL nu a mai scos
la licitaþie ºi nu a mai deschis ºantiere
noi din anul 2010.

Celelalte apartamente, pânã la 31.000,
vor fi scoase la vânzare treptat, pe
mãsurã ce autoritãþile publice locale
( c a r e a d m i n i s t r e a z ã s t o c u l d e
apartamente ANL pentru tineri) parcurg
circuitul birocratic pentru a face posibilã
vânzarea unitãþilor locative. Procedura
p r e v e d e t r e c e r e a l o c u i n þ e l o r d i n
domeniul public al consiliilor locale în
d omeniu l pu bl ic a l s tatu lu i (pr in
hotãrâre a consiliului local). Apoi, prin
hotãrâre de guvern, imobilele sunt
transferate din domeniul public al
statului în domeniul privat al statului.
Ulterior, primãriile întocmesc cãrþile
funciare, realizeazã intabularea ºi
dezmembrarea imobilelor, pentru ca
acestea sã poatã fi vândute, explicã
domnul Nancu.

Chiriaºii nu au obligaþia sã cumpere
apartamentele ANL în care locuiesc, însã
trebuie sã þinã cont cã, în perspectivã,
nivelul chiriei va creºte. Tinerii care locuiesc acum în
apartamentele ANL beneficiazã de chirii preferenþiale
pânã la împlinirea vârstei de 35 de ani, dupã care
trebuie sã achite o chirie stabilitã de Consiliul Local. În
situaþia în care consiliile locale nu vor creºte nivelul
chiriei, atunci nu va exista nici interesul chiriaºilor sã
îºi cumpere apartamentele, remarcã reprezentantul
ANL.

Pentru a stimula primãriile sã aplice chirii la nivelul
pieþei, încurajând, astfel, vânzarea locuinþelor, Agenþia
nu va mai demara ºantiere noi decât în localitãþile în
care s-au vândut locuinþele din stocul anterior ºi doar
pentru înlocuirea acestora.

”Astfel, dãm ºansa unor chiriaºi sã devinã proprietari
ºi ºansa altor tineri sã devinã chiriaºi”, explicã Dumitru
Nancu.

În concordanþã cu strategia de vânzare a locuinþelor
pentru tineri, toate unitãþile pe care ANL le va construi
de acum înainte prin acest program vor avea cel puþin
douã sau trei camere, deoarece interesul familiilor
pentru achiziþionarea de garsoniere este scãzut,
argumenteazã domnul Nancu.

(Pe site-ul Agenþiei funcþioneazã un simulator de
credite pentru achiziþionarea de locuinþe ANL pentru
tineri prin Programul Prima Casã.)

Sunt în contractare peste
600 de locuinþe prin credit ipotecar

În paralel, ANL are în contractare patru cartiere care
vor fi construite prin programul de credit ipotecar: 78
de apartamente în Braºov, 14 locuinþe individuale în
Alba Iulia, 21 de locuinþe individuale în Ploieºti ºi
aproximativ 500 de apartamente în Timiºoara.

ANL a solicitat tuturor primãriilor reºedinþã de judeþ

sã sprijine construcþia de locuinþe prin credit ipotecar.
De exemplu, acolo unde primãriile au douã terenuri
disponibile, unul sã fie folosit pentru locuinþe
destinate închirierii, iar celãlalt sã fie cedat pentru
construcþia de locuinþe prin credit ipotecar. De pildã,
Agenþia intenþioneazã sã construiascã locuinþe cu
credit ipotecar în staþiunile turistice, menþioneazã
domnul Nancu.

Dacã realizarea locuinþelor pentru tineri este
subordonatã unei politici sociale a statului, în cazul
programului pentru construcþia de locuinþe prin credit
ipotecar, ANL acþioneazã într-o manierã similarã unui
dezvoltator imobiliar privat. Preþul de vânzare nu mai
este fix, ci se regleazã în funcþie de raportul
cerere-ofertã. În plus, programul nu implicã utilizarea
de bani publici, explicã domnul Nancu.

(Pe site-ul oficial ANL este disponibilã o bazã de
date conþinând toate apartamentele ANL prin
credit ipotecar scoase la vânzare la nivel naþional.
Formularele de înscriere pentru achiziþionarea de
astfel de locuinþe ANL pot fi depuse ºi online, nu
numai prin poºtã, aºa cum s-a procedat pânã
acum.)

Construcþia de locuinþe pentru medici
ºi cadre militare ar putea fi reluatã

Subprogramele ANL vizând construcþia de locuinþe
pentru medici ºi cadre militare ar putea fi, de
asemenea, reluate în funcþie de resursele bugetare de
anul viitor. Terenurile necesare au fost puse la
dispoziþie de ministerele de resort pentru construcþia
de locuinþe, însã acordurile expirã în acest an. Prin
u r m a r e , t e r m e n u l v a f i p r e l u n g i t , e x p l i c ã
reprezentantul ANL.

Ansamblurile ANL din Fabrica de
Glucozã ºi Ghencea aºteaptã finanþare

Derularea proiectelor ANL din strada Fabrica de
Glucozã (1.400 de apartamente) ºi Ghencea (10.000
de locuinþe) din Capitalã este dependentã, deopotrivã,
de existenþa surselor de finanþare. Necesarul
investiþional este de 187 de milioane de lei doar
pentru ansamblul din Fabrica de Glucozã, deci mai
mult decât valoarea tuturor investiþiilor aflate în
prezent în derulare, justificã domnul Nancu amânarea
pe moment a lucrãrilor.

Investitorii privaþi nu sunt interesaþi sã
construiascã locuinþe pentru tineri

Construcþia de ansambluri ANL în parteneriat cu
antreprenori privaþi este dificil de realizat, deoarece
este improbabil ca un investitor sã accepte sã
concesioneze un serviciu al statului pe o duratã
îndelungatã, de 20-25 de ani, considerã directorul
general al ANL.
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