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Tiberiu Andrioaiei, PSC:

“Avem nevoie urgentã
de omogenizarea schemelor

de finanþare a reabilitãrii termice”

Tendinte

Programul de reabilitare termicã a

clãdirilor este dominat, în prezent, de o

ineficienta a schemelor de finanþare. La

nivel naþional, sunt primãrii care conti-

nuã sã finanþeze integral acel program,

altele l-au stopat, iar unele susþin doar o

parte din investiþie.

Tiberiu Andrioaiei, Secretar General al

Patronatului Societãþi-

lor din Construcþii (PSC),

ne-a declarat: “Am pro-

pus sã creãm un con-

sorþiu la nivelul patro-

natelor ca sã reomoge-

nizãm cadrul legislativ

pentru cã sunt mai mul-

te scheme de finanþare

care se submineazã re-

ciproc. Este nevoie de

redimensionarea matri-

cei lor, precum ºi de un program de pro-

movare a conceptului de reabilitare ter-

micã. Oamenii au început sã vadã bene-

ficiile, dar încã nu cunosc toate pârghiile

prin care pot face acest demers”.

Domnia sa estimeazã cã þara noastrã

nu-ºi va atinge þinta la capitolul eficien-

þã energeticã, chiar dacã va reuºi sã

cheltuiascã integral alocarea de douã

miliarde de euro din fonduri europene

ºi naþionale pentru reabilitare termicã:

“Necesarul investiþional din domeniu

este uriaº. Chiar ºi în ipoteza cã vom

avea absorbþie de 100% pe acest pro-

gram, tot nu vom atinge þintele asuma-

te în faþa Uniunii Europene”.

PSC a semnalat de nenumãrate ori cã

aceastã niºã ar putea reprezenta un mo-

tor important pentru creºterea sectoru-

lui construcþiilor pe timp de crizã, mai

ales cã þara noastrã dispune de întreaga

industrie, de la mate-

riale de construcþii la

companii ºi la resurse

umane.

Tiberiu Andrioaiei

ne-a mai spus: “Trebu-

ie sã implementãm

prevederile directivei

europene în domeniu,

avem tot ce ne trebuie

în þara, nu trebuie sã

importãm nimic, dar

capacitatea industriei de profil este utili-

zatã la jumãtate. Principala problemã

este la reþeta de finanþare. Mai avem ºi

o problemã la modul general pentru cã

nu s-a maturizat suficient piaþa de ma-

nagement a proiectelor”.

Management reactiv
în construcþii

Antreprenorii se vãd nevoiþi, dupã

ºase ani de crizã, sã ia decizii de azi pe

mâine din cauza lipsei de predictibilita-

te. Secretarul General al PSC ne-a expli-

cat: “Guvernul nu face proiecþii bugeta-

re multianuale ºi nici mãcar nu reuºeºte

sã respecte bugetul anual. Aºa cã toatã

lumea este reactivã. Nu este bine, dar

este un mod de a supravieþui, ca sã faci

rost de lichiditãþi. Nu ai cum sã-þi plani-

Reprezentantul PSC
considerã cã reþeta

optimã de finanþare
a investiþiilor este o

combinaþie între
fonduri private,

alocaþii bugetare ºi
fonduri europene.

“PPP îl vãd nu doar fezabil pentru marea infrastructurã,
ci ºi pentru investiþiile de eficienþã energeticã,

sectorul rezidenþial ºi export", potrivit lui Tiberiu Andrioaiei.
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fici afacerile pe termen mediu mãcar ºi
as ta es te f oar te pagu bos pentr u
angajatori, angajaþi ºi stat”.

În opinia domnului Andrioaiei, în afa-
ra reabilitãrii termice, mai existã ºi alte
motoare de creºtere a construcþiilor
care pot fi activate: fondurile private
care, din pãcate, au frânat odatã cu cele
publice, pe fondul impredictibilitãþii
aduse de crizã, dar ºi de legislaþia
schimbãtoare, precum ºi parteneriatul
public-privat (PPP).

Ambele motoare pot accelera ºi im-
pulsiona sectorul construcþiilor dacã gu-
vernele asigurã predictibilitatea legislati-
vã ºi bugete multi-anuale.

Tiberiu Andrioaiei ne-a mai spus: “PPP
îl vãd nu doar fezabil pentru marea in-
frastructurã, ci ºi pentru investiþiile de
eficienþã energeticã, sectorul reziden-
þial ºi export. Guvernul nu trebuie decât
sã creeze aceastã pârghie extraordinarã
cu un efort minim”.

PPP, motor de creºtere
pentru construcþii

Domnia sa s-a declarat optimist cã
PPP se va transforma într-un motor de
dezvoltare pentru industria construcþii-
lor: “Cum criza a limitat fondurile aloca-
te investiþiilor de la bugetul de stat este
clar cã a venit vremea acestei conjugãri
de eforturi. Existã o dificultate la asigu-
rarea transparenþei în spaþiul dintre pu-
blic ºi privat. De aceea avem compromi-
suri la calitatea lucrãrilor. Ar trebui sã

avem o lege a achiziþiilor publice bine
pusã la punct”.

Tiberiu Andrioaiei susþine cã autori-
tãþile se uitã mai atent la PPP în ulti-
ma perioadã, au o preocupare în a asi-
gura un cadru legislativ bun în dome-
niu ºi par sã fie mai dispuse decât în
primii ani de crizã sã sprijine astfel de
proiecte.

Vom avea o mai bunã

absorbþie, dar nu ne-am

învãþat toate lecþiile

Reprezentantul PSC considerã cã reþe-
ta optimã de finanþare a investiþiilor
este o combinaþie între fonduri private,
alocaþii bugetare ºi fonduri europene.

Domnia sa apreciazã cã s-au învãþat
multe lecþii, dar nu toate din prima pe-
rioadã de programare a fondurilor eu-
ropene. “Cu siguranþã vom cheltui mai
mult în perioada a doua de programare
care începe în acest an, dar mai avem
multe de pus la punct”, ne-a mai decla-
rat Tiberiu Andrioaiei.

Multe companii nu se mai calificã la
accesarea creditelor bancare pentru cã
lipsa de predictibilitate nu permite o si-
guranþã a rambursãri lor . Domnul
Andrioaiei ne-a menþionat : “Mai existã
ºi un blocaj în piaþã din cauza gradului
mic al încasãrii creanþelor. Eu cred cã
este vorba despre un management de-
fectuos din partea statului, care angaje-
azã lucrãri fãrã finanþare, dar ºi din par-
tea companiilor, care nu au putut frâna

«cu centura pusã» în noul context de
piaþã adus de crizã”.

Constructorii vor sa dea
mâna cu agricultorii pentru
dezvoltarea ruralã

Un alt motor de dezvoltare important
ar putea fi, în opinia conducerii PSC, un
program care sã conecteze infrastructu-
ra la trendul pozitiv al agriculturii.

Domnul Andrioaiei ne-a explicat:
“Alãturi de infrastructura mare de con-
strucþii se dezvoltã ºi alte sectoare. Dar
am remarcat cât de greu este pentru un
guvern sã implementeze mari proiecte
de infrastructurã. Aºa cã propunem sã
sprijine micile proiecte din mediul rural.
La noi se face agriculturã valoroasã, dar
se vinde pe bani puþini. Aºa cã ne trebu-
ie mai multã procesare, pentru a aduce
plus valoarea în þarã. De aceea vrem sã
propunem guvernelor sã se ocupe de
infrastructura micã ºi mijlocie pânã
aproape de locul de producþie. Astfel,

procesarea se poate dezvolta mai uºor.
Sperãm sã atragem în acest proiect mã-
c a r a u to r i tã þ i l e l o c a l e p e ntr u c ã
procesatorii nu merg acolo unde nu
este infrastructurã”.

Secretarul General al PSC a conchis cã
2014 are premise bune de dezvoltare
pentru sectorul construcþiilor, mai ales
cã este an electoral, dar ºi pe fondul
îmbunãtãþirii absorbþiei fondurilor eu-
ropene. Astfel, din semestrul II, am pu-
tea avea o creºtere a pieþei, care sã
punã bazele necesare pentru 2015, an
în care ar trebui sã aparã primele
fonduri din noua finanþare europeanã.

Preºedintele Patronatului Societãþilor din Construcþii, Cristi Erbaºu, a declarat,
la finele anului trecut: „Pe zona construcþiilor nu putem vorbi de creºteri în anul
2013. Din pãcate, 2013 este rodul proiectelor pregãtite în 2012. Din cauza faptu-
lui cã mulþi oameni politici au fost preocupaþi de alegeri în 2012, nu s-a pregãtit
din punct de vedere al proiectelor de construcþii ºi în anul 2013. Evident cã pro-
iectele au demarat mai greu ºi abia în a doua parte a anului au apãrut licitaþii ºi
proiecte noi. Sper ca în 2014 sã putem discuta de o revenire ºi în domeniul con-
strucþiilor. Pânã la urmã, construcþiile depind extrem de mult de investiþii. Atât
timp cât investiþiile în domeniul privat sunt extrem de scãzute, depindem de re-
sursele bugetare. Cel mai bine ar fi sã insistãm pe fondurile europene. Într-ade-
vãr, în 2013, a fost o absorbþie mult mai mare ca în anii anteriori, dar este loc de
mult mai mult, iar pe lângã aceste fonduri, trebuie încurajate ºi investiþiile în do-
meniul privat”.


