
LAURENÞIU PLOSCEANU, ARACO:

“Antreprenorii estimeazã un an mai
bun pentru piaþa construcþiilor”
Frica de DNA a blocat deciziile
pentru derularea lucrãrilor,
dar constructorii au speranþa cã
politicienii vor începe sã facã ce trebuie

C
onstructorii au speranþe
mai mari decât anul tre-
cut în privinþa evoluþiei
lucrãrilor de infrastruc-

turã, deºi pe piaþã încã existã multe
incertitudini.

Laurenþiu Plosceanu, preºedintele
Asociaþiei Române a Antreprenori-
lor de Construcþii (ARACO), ne-a de-
clarat: “Cred cã, din punct de vede-
re politic, lucrurile au intrat într-o
zonã mai bunã. Resursele bugetare
alocate investiþiilor sunt mai mari.
Existã ºi un interes al comunitãþii
europene pentru stimularea econo-
miei, prin lansarea programului
Juncker cu investiþii strategice, faþã
de care decidenþii noºtri politici nu
pot fi indiferenþi”.

La începutul lui 2014, constructo-
rii aveau prognoze optimiste, dar
care erau justificate de cele douã
dimensiuni electorale ale anului
trecut ºi de aºteptãrile privind ree-
valuarea atitudinii Guvernului faþã
de programele de investiþii locale ºi
centrale ºi de cofinanþarea progra-
melor europene. S-a vãzut, la finalul
anului trecut, cã tot optimismul
constructorilor nu a fost justificat,
întrucât Executivul a amputat in-
vestiþiile la fiecare rectificare buge-
tarã. Astfel 2014 a ajuns sã fie anul
cu cea mai mare loviturã datã sec-
torului de construcþii.

Laurenþiu Plosceanu ne-a precizat
cã antreprenorii au în continuare
multe incertitudini, întrucât nu se
aºteaptã ca Guvernul sã îºi schimbe
atitudinea faþã de investiþii care “nu
se fac pentru cã cer patronatele, ci
pentru cã avem acum finanþãrile
disponibile. Fãrã investiþii nu vom
avea creºtere economicã”, a subliniat
domnul Plosceanu, care a þinut sã ne
precizeze cã recenta campanie a Di-

recþiei Naþionale Anticorupþie (DNA)
nu are cum sã nu schimbe viziunea
politicienilor.

Preºedintele ARACO a continuat:
“Dacã nu facem investiþii, atunci
condamnãm þara la subdezvoltare
ºi izolare economicã. Se pare cã po-
liticienii nu sunt deloc preocupaþi
de acest lucru, întrucât în maxim
douã mandate îºi rezolvã proble-
mele ºi îºi asigurã resursele de trai.
Campania DNA nu are cum sã nu le
schimbe viziunea, dar asta nu se va
întâmpla de pe o zi pe alta. DNA
trebuie sã recupereze sumele frau-
date, iar clasa politicã trebuie sã
înþeleagã cã rolul ei nu este sã se
implice în alocarea financiarã ºi vã-
muirea fluxurilor financiare. Se spu-
ne, în piaþã, cã dacã un parlamentar
îºi face firmã de construcþii, atunci
recupereazã, într-un mandat, ce a
investit ºi câºtigã suficienþi bani ºi
pentru restul vieþii. În aceste condi-
þii, campania DNA ºi deciziile justi-
þiei trebuie sã fie clare, ca sã lase lo-
cul unei competiþii corecte în pia-
þã”.

Guvernul are rãspunderea anumi-
tor politici, inclusiv asupra obligaþii-
lor asumate faþã de UE. Astfel, con-
structorii considerã cã acolo unde
sunt bani trebuie dat semnalul poli-
tic cã lucrurile trebuie sã meargã,
dar nu pe procedurile vechi, de
control politic al fluxurilor financia-
re, ci pe principii corecte de piaþã.

Probleme mari în derularea
licitaþiilor publice

Laurenþiu Plosceanu considerã cã
implicarea politicului este unul din
factorii pentru care sectorul con-
strucþiilor nu a mai reuºit sã-ºi asi-
gure suficiente volume de lucrãri,
deºi au fost bani disponibili din pro-

iecte europene ºi fonduri publice:
“Gradul actual de absorbþie se sim-
te. Existã, evident, o îmbunãtãþire,
dar care nu este suficientã pentru
economie. Existã încã multã biro-
craþie în aceastã zonã ºi au fost pro-
bleme în derularea licitaþiilor. De
multe ori, comisiile nu au experþii
necesari, care sã ia decizii bine fun-
damentate”.

În aceste condiþii ºi pe fondul di-
minuãrii substanþiale a lucrãrilor
din fonduri bugetare, sectorul con-
strucþiilor abia mai poate genera
6-7% din PIB, având probleme mari
în decontarea lucrãrilor, ºi proble-
me mult mai mari cu procedurile de
achiziþii publice.

Mai mult decât atât, sectorul con-
strucþiilor continuã sã se confrunte,

în acest început de an, cu escaladãri
de probleme în urma campaniei
DNA, care este necesarã, dar care,
în opinia preºedintelui ARACO, ge-
nereazã efecte în cascadã, în sensul
cã funcþionarii nu mai au curajul
sã-ºi asume rãspunderea pentru a
permite proiectelor de investiþii sã
înainteze sau sã înceapã: “Avem un
cvasi-blocaj instituþional, care face
ca multe proiecte sã fie îngheþate.
Din pãcate, banii disponibili fiind
din fonduri structurale, riscã sã fie
pierduþi. Unii membri ai ARACO se
plâng de reacþii neconstructive,
care blocheazã proiecte ºi sunt
îngrijoraþi cã sunt finanþãri pe exer-
ciþiul comunitar vechi, în care mai
putem cheltui bani doar în acest an.
Sunt multe firme care au început sã
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renunþe sau care nu mai intrã în
proiecte, pentru cã timpul de exe-
cuþie este foarte scurt, iar susþine-
rea din zona autoritãþilor nu poate
fi luatã în calcul astfel încât sã per-
mitã asumarea riscurilor”.

Domnul Plosceanu susþine cã, din
pãcate, sectorul construcþiilor se
aflã încã în faza în care realizeazã cã
influenþa politicã în alocarea lucrãri-
lor ºi gestionarea fluxurilor financia-
re din investiþii este o metastazã,
care s-a extins nu doar în anumite
judeþe, ci acoperã cea mai mare
parte a þãrii.

Cele mai multe lucrãri au fost alo-
cate, pânã acum, în mod predefinit,
prin caietul de sarcini, unde se inse-
reazã un set de parametri care de-
scriu un profil al unui contractor de-
zirabil. Criteriul preþului celui mai
scãzut ceeazã mari probleme în cali-
tatea lucrãrilor, apreciazã domnia sa.

Acestã situaþie a contribuit, alãturi
de crizã, la decapitalizarea firmelor
de construcþii, restrângerea concu-
renþei ºi la un val de insolvenþe. Potri-
vit ARACO, în construcþii una din
ºapte companii sunt acum insolven-
þe, faþã de una din 40, cât erau acum
patru ani. “Deci, este o metastazã,
care se genereazã nu numai
asupra firmelor cu pro-
bleme de echilibru fi-
nanciar, ci ºi asupra
celor cu echilibru
economic rezonabil,
dar care au creanþe
mari de recuperat ºi
unde o parte din par-
teneri nu mai au rãbda-
re sã aºtepte încasarea lor.
În momentul în care intervin
administratorii judiciari, interesul di-
verºilor creditori, în principal al bãnci-
lor, este sã valorifice pe termen scurt
activele acestor companii”, mai spu-
ne Laurenþiu Plosceanu.

Existã riscul ca în piaþã sã
rãmânã doar firmele agreate
politic, incapabile sã ducã
lucrãrile la bun sfârºit

În aceste condiþii, sunt mulþi care
spun cã a devenit o nebunie sã mai
lucreze în construcþii când politicul
alocã lucrãri, culege roade ºi împar-
te fluxurile financiare. Domnul Plo-
sceanu ne-a declarat cã existã riscul
ca în piaþã sã se lucreze doar cu fir-
mele susþinute politic, care încasea-
zã comisoane, dar care, pânã la
urmã, nu executã investiþiile, pen-
tru cã nu au cu ce, cu cine ºi nici nu

au ºtiinþa necesarã. Reperele sunt ºi
vor fi din ce în ce mai greu de susþi-
nut în ceea ce priveºte calitatea ºi
elementele de competitivitate.

Preºedintele ARACO a continuat:
“Deºi de mai bine de doi ani am
propus un proiect de HG privind

certificarea obligatorie a opera-
torilor din contrucþii, po-

liticul nici nu vrea sã
audã. Dacã luãm in-

clusiv miniºtrii din
ultimele guverne,
atunci vedem cã
în proximitatea lor

sunt anumite com-
panii care primesc

contracte.
Cu toate acestea, nu cred

cã anchetele DNA sunt principa-
la cauzã a reculului din investiþiile
publice. Noi nu am sesizat la guver-
nul actual un apetit pentru investiþii
chiar ºi în bugetul aprobat pe acest
an. Au fost canalizãri pe anumite in-
terese, fãrã o asumare clarã a unui
program”.

Este necesar ca la nivelul clasei
politice sã se înþeleagã cã lipsa de
profesionalism din instituþii ºi com-
panii de stat începe sã devinã o
mare problemã. ARACO pledeazã
pentru profesionalizarea instituþii-
lor ºi companiilor de stat, unde,
pânã acum, au fost trimise pe funcþii
cheie diverse personaje care au
doar susþine politicã, nu ºi pregãti-
rea necesarã.

Autoritãþile sunt abuzive în condi-
þiile contractuale pe care le impun la
licitaþii, se mai plâng constructorii.

9 luni - termen mediu de
încasare a creanþelor
constructorilor

Termenul de platã nu trebuie sã
depãºeascã o lunã, conform legisla-
þiei, dar majoritatea firmelor înca-
seazã banii într-un termen mediu
de nouã luni, susþine Laurenþiu
Plosceanu. “Sunt ºi antreprenori
care recupereazã banii dupã doi
ani. Primãria îºi plãteºte salariaþii,
dar nu ºi prestatorii de servicii. De
multe ori, bunurile primãriei nu
acoperã creanþele cãtre prestatori ºi
aceºtia nu au ce executa”, a mai
spus domnia sa, care a concluzionat
cã amprenta politicã a mers prea
departe în domeniul construcþiilor.
Declinul acestui sector prezintã un
risc major întrucât competenþele
firmelor autohtone sunt amputate,
a subliniat reprezentantul ARACO.

Domnia sa a tras un semnal de
alarmã, spunând cã, în primii 100
de antreprenori ce acoperã 90% din
valoarea lucrãrilor de construcþii,
35% sunt strãini. Aceºtia realizeazã
45% din valoarea lucrãrilor ºi 65%
din profit. “Poate cã nu este rãu dar
pentru orice sector de construcþii o
prezenþã de 35% a antreprenorilor
strãini este foarte mare”, afirmã La-
urenþiu Plosceanu.

Sunt anumite companii strãine care
au competenþã ºi responsabilitate,
dar multe vin efectiv la prãduialã,
considerã domnia sa. Sunt comisioa-
ne pentru subcontractare de pânã la
40% din valoare, ceea ce condamnã
la moarte orice antreprenor local.

Gol de lucrãri timp de doi ani
dacã Master Planul nu este
implementat rapid

Master Planul de Transport a venit
cu mare întârziere în dezbaterea
publicã, apreciazã conducerea
ARACO. “Încercarea de a obþine un
cadru foarte larg de susþinere a fost
generatã nu neapãrat de conþinut,
ci de necesitatea luãrii unei decizii
pentru construcþia autostrãzii Co-
marnic-Braºov. Semnarea contrac-
tului a fost amânatã încã o datã,
pânã în aprilie. Opoziþia spune cã
acest proiect nu poate sã nu treacã
pe la DNA dacã se semneazã în pa-
rametrii economici anunþaþi”, susþi-
ne Laurenþiu Plosceanu.

În ciuda declaraþiilor care fac apel
la consens politic, aprobarea finalã
a Master Planului întârzie ºi compli-
cã ºi mai mult viitorul proiectelor
de infrastructurã.“Dacã documetul
strategic nu va obþine, cât mai re-
pede, acceptul Comisiei Europene,
vor fi întârziate licitaþiile ºi vom
avea un gol de lucrãri. Abia din
2017 încolo putem spera la primii
bani”, estimeazã domnul Ploscea-
nu. Constructorii pledeazã pentru
un Master Plan asumat, nu neapã-
rat de toatã clasa politicã, ci sã aibã
un larg consens. Ei sperã ca autori-
tãþile noastre sã negocieze cu Bru-
xelles-ul un mecanism de actualiza-
re, întrucât dinamica geopoliticã
este amplã ºi pot apãrea schimbãri
în planul prioritãþilor.

din antreprenorii ce
acoperã 90% din

valoarea lucrãrilor de
construcþii sunt

strãini.
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Constructorii îºi doresc ca þara noastrã sã primeascã
fonduri în cadrul programului de investiþii Juncker,
cu toate cã în lista de 200 proiecte trimisã de România
multe nu se calificã pentru cã nu au relevanþã euro-
peanã, apreciazã preºedintele ARACO.

Aºteptãrile Comisiei Europene sunt ca, pe acest
program, þara noastrã sã vinã cu proiecte care sã

poatã fi finanþate imediat, ne-a spus Laurenþiu
Plosceanu, care a þinut sã precizeze cã sunt aºteptãri
sã aparã multe proiecte din zona privatã. “Or la noi,
cu clasa politicã actualã, este aproape exclus sã
avem investiþii private finanþate, ceea ce nu face
decât sã amputeze o oportunitate de finanþare”,
ne-a mai spus domnia sa.


