
E
xistã mai multe direcþii de ac-

þiune care se constituie în

oportunitãþi pentru sectorul

de construcþii în anii care vin,

a p r e c i a z ã L a u r e n þ i u P l o s c e a n u ,

preºedintele Asociaþiei Române a

Antreprenorilor de Construcþii (ARACO).

Eficienþa energeticã, fondurile euro-

pene ºi parteneriatul public-privat

(PPP) sunt, în opinia dumnealui, princi-

palele motoare de creºtere ale pieþei

construcþiilor. La acestea se adaugã

programele de investiþii cu finanþare

comunitarã, cele cu finanþare publicã

naþionalã (centralã sau regionalã) ºi

cele cu finanþare privatã.

Domnul Plosceanu ne-a declarat:

„Astfel, societãþile de construcþii vor tre-

bui sã urmãreascã ºi diversele Progra-

me Operaþionale Sectoriale (Transport,

Mediu, Dezvoltare regionalã etc ). Dar

pentru ca toate aceste direcþii de acþiu-

ne sã se transforme în motoare de

creºtere pentru construcþii trebuie sta-

bilitã ºi mai ales respectatã formula de

finanþare”.

Preºedintele ARACO ne-a precizat cã

noua lege a PPP trebuie sã compenseze

eºecul proiectului legislativ anterior.

Partenerii care pot genera astfel de pro-

iecte sunt, în primul rând, companii

care au acces la finanþare ºi care au inte-

res sã dezvolte proiecte pe termen me-

diu ºi lung cu autoritãþi locale sau cen-

trale din România. “Zona de provenien-

þã a acestor parteneri privaþi poate fi

Uniunea Europeanã, China, SUA, zona

Orientului mijlociu ºi, nu în ultimul

rând, România”, a subliniat domnia sa.

Pânã la valorificarea
oportunitãþilor, “bail-in”-ul
ameninþã mediul de afaceri

Uniunea Europeanã a decis, recent,

aplicarea unei proceduri de „bail-in” a

bãncilor (salvarea instituþiilor financiare

cu banii deponenþilor). ARACO este la

curent cu aceastã propunere germanã

validatã comunitar, care pune în relaþie

performanþa economicã a unei þãri cu

guvernul sau cu electorii care l-au gene-

rat prin alegeri.

Laurenþiu Plosceanu a comentat:

„Este evident cã impactul direct asupra

mediului de afaceri este negativ în ipo-

teza în care se va ajunge ca salvarea in-

stituþiilor financiare sã se facã folosind

banii deponenþilor! Ar putea fi afectate

atât fragilele echilibre financiare ale

companiilor, cât ºi interesele directe ale

unor acþionari, mulþi fiind antreprenori

în construcþii. Este foarte probabil ca

acest an sã fie unul foarte delicat pentru

sistemul bancar internaþional. Unde noi

de ºoc ar putea tulbura din nou apele

complicate ale mediului economic

mondial”.

Domnia sa ne-a spus cã este nevoie de

mai mult curaj din partea Guvernului în

ceea ce înseamnã asumarea clarã ºi

pragmaticã a unor programe de investi-

þii, iar societãþile de construcþii trebuie

sã fie prudente ºi echilibrate în selecþia

beneficiarilor, a proiectelor ºi a partene-

rilor în perioada urmãtoare.

Absorbþia micã a fondurilor
europene a adâncit declinul
din construcþii

Dacã la capitolul eficienþei energetice

suntem la început de drum, fondurile

europene reprezintã, în prezent, princi-

palul motor care genereazã finanþãri
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Tendinte

“Eficienþa energeticã, fondurile
europene ºi PPP – motoarele de
creºtere ale pieþei construcþiilor”

Reguli mai stricte privind subcontractarea

Pentru a combate dumpingul social ºi a asigura respectarea drepturilor lucrã-

torilor, noile reguli vor include prevederi referitoare la subcontractare ºi la “ofer-

te anormal de mici”. Ofertanþii care nu respectã legislaþia muncii UE pot fi excluºi

de la licitaþii.

Mai puþinã birocraþie
pentru aplicanþi ºi acces
mai uºor pentru
companiile mai mici

Procedura de depunere a oferte-

lor companiilor va fi mai simplã, cu

un “Document Unic European de

Licitaþie” bazat pe declaraþii pe

proprie rãspundere. Doar câºtigã-

torul va trebui sã punã la dispozi-

þie documentele originale. Acest

lucru ar putea reduce povara ad-

ministrativã a companiilor cu mai

mult de 80% , conform estimãrilor

Comisiei. Noile reguli vor încuraja

divizarea contractelor în loturi,

pentru a facilita accesul la licitaþie

a firmelor mai mici.

Fãrã presiuni pentru
privatizarea serviciilor
publice

Acordul asupra noilor reguli UE

privind concesionãrile subliniazã

cã statele membre rãmân în conti-

nuare libere sã decidã în privinþa

execuþiei activitãþilor sau servicii-

lor publice - prin mijloace proprii

sau externalizate. Noua directivã

“nu cere privatizarea întreprinderi-

lor publice care oferã servicii pu-

blicului”, se aratã în text. Mai mult,

deputaþii recunosc caracterul spe-

cial al apei ca bun public ºi acceptã

excluderea acestui sector din

obiectul noilor reglementãri.



pentru proiectele de construcþii. Lau-
renþiu Plosceanu a comentat: „Gradul
de absorbþie extrem de limitat al fondu-
r i l o r c o m u n i t a r e d i n p e r i o a d a
2007-2013 a ampli-
ficat în aceºti cinci
ani de crizã declinul
sectorului de con-
strucþii. Suspenda-
rea din 2012 a Pro-
gramelor operaþio-
nale a fost de natu-
rã sã complice lu-
crurile ºi mai mult.
Existã o relativã ºi
discretã îmbunãtã-
þire înregistratã în
2013, dar mai avem
un drum lung pânã
când lucrurile se vor echilibra în raport
cu potenþialul de absorbþie ºi cu þintele
asumate”.

Interesele politice dominã
licitaþiile publice

Multe companii ºi instituþii de stat se
plâng de actuala lege a achiziþiilor pu-
blice, arãtând cã licitaþiile se deruleazã
greu ºi împiedicã derularea rapidã a
investiþiilor. Însã, preºedintele ARACO
susþine cã principala frânã în calea dez-
voltãrii sectorului de construcþii þine de
modul în care exponenþii politici îºi pro-
moveazã interesele: “Legislaþia nu este
perfectã, dar ar putea opera rezonabil
dacã amprenta politicã în elaborarea
caietelor de sarcini ºi în alocarea proiec-

telor nu ar fi atât de prezentã. Se fac în
continuare caiete de sarcini cu dedica-
þie implicitã ºi regãsim multe abuzuri
în procedurile de evaluare a ofertelor.

Pe lângã legislaþie
ºi limitele ei intrin-
seci, cred cã este o
problemã de ati-
tudine politicã ºi
vã invit sã reflec-
taþi la rãspunde-
rea pe care o au
sau nu consilierii
care resping avize
pentru nenumãra-
te proiecte de con-
strucþii din consi-
derente politice ºi
nu economico-so-

ciale. În ianuarie 2014, a fost adoptatã de
Parlamentul European noua Directivã
privind achiziþiile publice ºi va trebui sã
acþionãm pentru implementarea ei co-
rectã ºi rapidã în legislaþia naþionalã”.

Laurenþiu Plosceanu apreciazã cã pia-
þa contrucþiilor este încã prizonierã a
douã referenþiale în materie de condiþii
de contractare ºi cã faptul cã anul trecut
nu s-a reuºit reimplementarea în legisla-
þia internã a condiþiilor contractuale
FIDIC este o problemã foarte gravã.
Domnia sa sperã sã fie corectat acest
handicap în primele luni ale acestui an.

Creanþele nerecuperate,
cancerul construcþiilor

Preºedintele ARACO a subliniat cã

pânã când domeniul construcþiilor nu
va avea din nou câºtigat atributul de
sector strategic al economiei, accesul la
finanþare rãmâne îngreunat ºi, de multe
ori, discreþionar: “Ce s-a întâmplat în ul-
timii ani cu aceastã metastazã a insol-
venþelor, inclusiv pentru firme medii ºi
mari, multe dintre ele profitabile eco-
nomic, dar dezechilibrate financiar din
cauza creanþelor nerecuperate, este un
proces în evoluþie, care este foarte posi-
bil sã continue ºi în 2014”.

În opinia lui Laurenþiu Plosceanu,
2014 are premise mai bune de creºtere
pentru construcþii decât 2013, fiind
marcat de douã episoade electorale
distincte, dar antreprenorii sunt afectaþi
de creanþele nerecuperate din anii tre-
cuþi, iar insolvenþele se extind vertigi-
nos. Domnia sa a adãugat cã 2013 a
început cu întârziere în planul valorilor
bugetare aprobate ºi a suferit rectificãri
care au micºorat valorile alocate pentru
investiþii. În 2013, Guvernul nu a reuºit
sã probeze curajul necesar pentru a
susþine financiar investiþiile necesare, în
opinia conducerii ARACO, iar menþine-
rea suspendãrii programelor operaþio-
nale a însemnat pierdere certã pentru
actorii din sector, dar ºi pentru stat.

ARACO estimeazã cã piaþa construcþii-
lor în 2013 va ajunge la aproximativ 9
miliarde euro, undeva sub nivelurile
atinse în ultimii doi ani.
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Laurenþiu Plosceanu,
preºedintele ARACO:

“2014 are premise
mai bune de creºtere

pentru construcþii
decât 2013, fiind
marcat de douã

episoade electorale
distincte, dar

antreprenorii sunt
afectaþi de creanþele

nerecuperate din
anii trecuþi, iar
insolvenþele se

extind vertiginos”.

Licitaþiile publice: reguli
pentru un echilibru mai bun
între calitate ºi preþ

Noile reguli UE privind licitaþiile pu-
blice ºi contractele de concesionare,
aprobate de Parlament, vor asigura o
calitate mai mare ºi un mai bun raport
cu preþul atunci când autoritãþile pu-
blice vor cumpãra sau închiria activi-
tãþi, bunuri sau servicii. Aceste reguli
vor facilita accesul la licitaþii al firme-
lor mici ºi mijlocii ºi vor include preve-
d e r i m a i s t r i c t e p r i v i n d
subcontractarea.

Noua legislaþie, deja agreatã cu Con-
siliul în iunie 2013, revizuieºte regulile
actuale privind licitaþiile publice în UE
ºi stabileºte pentru prima datã stan-
darde comune UE privind contractele
de concesionare pentru a încuraja
competiþia corectã ºi a asigura un ra-
port echilibrat între preþ ºi calitate,
prin introducerea unor criterii noi de
atribuire care pun mai mult accent pe
aspectele legate de mediu, de inovaþii
ºi pe cele sociale.

Autoritãþile publice cheltuiesc aproxi-
mativ 18% din PIB pe achiziþiile de acti-
vitãþi, bunuri sau servicii, licitaþiile fiind
un instrument puternic pentru atinge-
rea unor scopuri sociale specifice. “Noile
reguli trimit un semnal puternic cãtre
cetãþeni care au dreptul sã vadã o utili-
zare eficientã a banilor publici,” a spus
raportorul Marc Tarabella (S&D, BE).

“Noile reguli privind contractele de
concesionare reprezintã, de asemenea,
un semnal puternic în favoarea întãririi
pieþei interne. Ele creeazã un mediu
economic sãnãtos, de care vor benefi-
cia toþi actorii, inclusiv autoritãþile pu-
blice, operatorii economici ºi, în cele
din urmã, cetãþenii UE: acum regulile
jocului vor fi cunoscute de toatã lu-
mea”, a adãugat Philippe Juvin (PPE,
FR), raportorul privind contractele de
concesionare.

Raportul calitate-preþ

Datoritã noului criteriu de “oferta cea
mai avantajoasã economic” (MEAT) în
procedura de acordare a contractului,
autoritãþile publice vor putea accentua
calitatea, consideraþiile referitoare la me-
diu, aspectele sociale sau inovaþia,
þinând în continuare cont de preþ ºi de
costurile de implementare a achiziþiei.
“Noul criteriu va aduce finalul dictaturii
celui mai mic preþ, aducând în prim-plan
calitatea,” a explicat Tarabella.

Sursa: www.europarl.europa.eu

Soluþii mai inovatoare

Deputaþii au susþinut cu succes in-
troducerea unei proceduri complet
noi pentru a întãri soluþiile inovatoa-
re în licitaþiile publice. Noul “Parte-
neriat pentru Inovaþie” va permite
autoritãþilor publice sã organizeze
licitaþii pentru a rezolva o problemã
specificã fãrã sã anticipeze soluþia,
lãsând astfel spaþiu contractorului ºi
contractantului sã gãseascã împreu-
nã soluþii inovatoare.


