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ÎN POFIDA ADOPTÃRII LEGII CONFISCÃRII DEPOZITELOR,

“Investitorii nu-ºi vor retrage capitalurile,
ci din contrã”

(Interviu cu Laurenþiu Plosceanu, preºedintele ARACO)

Reporter: Care a fost evoluþia
pieþei construcþiilor, anul trecut?

Laurenþiu Plosceanu: Din date-
le disponibile pânã acum pe pri-
mele 11 luni ºi din estimãrile pen-
tru decembrie, prognoza aratã o
creºtere valoricã a sectorului cu
circa 10%. Creºterea în sine nu
este substanþialã, pentru cã ea se
raporteazã la valorile foarte redu-
se din ultimii trei ani (circa 9 mi-
liarde euro). Chiar ºi aºa, sunt de
remarcat evoluþiile pozitive din
zona rezidenþialã, unde cert a
fost un dezgheþ. Însã, potenþialul
valoric din proiectele
de infrastructurã rutie-
rã, cãi ferate, edilitare ºi
energie nu a fost con-
firmat la nivelul aºtep-
tãrilor.

Reporter : Care este
apetitul investitorilor
pentru dezvoltarea afacerilor pe
piaþã noastrã imobiliarã?

Laurenþiu Plosceanu: Anul tre-
cut a fost marcat de o reanimare
a apetitului investiþional privat,
tendinþã pe care o prognozãm ºi
pentru anul în curs. Acesta va fi în
directã legãturã cu modul în care

va decurge situaþia legatã de Le-
gea dãrii în platã sau cu eventua-
la relocare a unor investiþii tur-
ceºti din spaþiul rusesc. Nu trebu-
ie sã omitem ºi faptul cã 2016 are
douã runde de alegeri, locale ºi
generale. Dacã, de obicei, în anii
electorali, volumul de construcþii
cunoaºte o creºtere conjunctura-
lã, nu estimãm cã acest an va con-
firma aceastã regulã nescrisã.

Existã, totuºi, argumentele unei
relative stabilitãþi politico-econo-
mice în România, alãturi de prog-
nozele de creºtere a principalilor

creditori internaþionali.
Reporter: În ce mod colaborea-

zã investitorii cu bãncile?
Laurenþiu Plosceanu: Finalul

anului trecut a fost tulburat de
faptul  cã  principalele  bãnci  care
opereazã în þarã au decis limita-
rea drasticã a expunerilor pe sec-

torul de construcþii.
Aºteptãm sã vedem cum vor de-

cide acestea sã opereze în planul
creditelor imobiliare, în contextul
discuþiilor prelungite pe proiec-
tul legii dãrii în platã ºi în contex-
tul promovãrii în lunile urmãtoa-
re a pachetului legislativ privind
achiziþiile publice.

Reporter: Cum sunt sau cum
vor fi influenþaþi investitorii de
Legea rezoluþiei bancare, ce pre-
supune inclusiv confiscarea de-
p o z i t e l o r n e g a r a n t a t e ? S e
gândesc mai mult înainte de a in-

vesti? Îºi retrag capi-
talurile?

Laurenþiu Ploscea-

nu: Nu estimãm o re-
tragere de capitaluri,
ci din contrã! Cu sigu-
ranþã, deciziile vor fi
m a i e l a b o r a t e , î n
funcþie de flexibilita-

tea sau, mai precis, inflexibilita-
tea ofertelor de creditare banca-
rã.

Reporter: Ce mari constructori
activeazã acum pe piaþã noastrã?

Laurenþiu Plosceanu: Dinami-
ca prognozatã a investiþiilor pânã

în 2020 ºi potenþialul de creºtere
a pieþei de construcþii rãmân un
magnet pentru societãþi le de
construcþii româneºti, europene
sau internaþionale.

Dintre operatorii naþionali pu-
tem menþiona Hidroconstrucþia
SAÃ, BogArt, Aedificia SA, ACI
Cluj, Con A Sibiu, Energomontaj
SA, Iasicon SA, Grupul Iridex,
Grupul Erbaºu, Octagon, Recon
SA Craiova, Erpia SA, Conest SA
Iaºi, IMSAT SA, TIAB SA ºi lista
poate continua.

Dintre prezenþele europene pu-
tem preciza Strabag, Astaldi ,
Skanska, FCC, Aktor, Vinci, Bouy-
gues, Bilfinger Berger etc.

Complementar sunt ºi contrac-
tori internaþionali care activeazã
sau încearcã sã activeze, cum
sunt Enka, CCCC din China sau
grupul Maman.

Reporter: Care sunt problema-
ticile domeniului?

Laurenþiu Plosceanu: În ultimii
ani, societãþile de construcþii s-au
confruntat cu efectele negative ale
mai multor aspecte, printre care se
numãrã:
l Abuzurile curente ale entitãþi-
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Investitorii din piaþa imobiliarã
nu-ºi vor retrage capitalurile din
bãnci, ca urmare a faptului cã a fost
adoptatã ºi la noi legea care prevede
inclusiv confiscarea depozitelor
pentru salvarea bãncilor cu proble-
me (respectiv Legea rezoluþiei ban-
care), ci dimpotrivã, estimeazã Lau-
renþiu Plosceanu, preºedintele
Asociaþiei Române a Antreprenori-
lor de Construcþii (ARACO).
Printre altele, domnia sa ne-a spus,
în cadrul unui interviu, cã anul tre-
cut a fost marcat de o reanimare a
apetitului investiþional privat în sec-
torul imobiliar.
Laurenþiu Plosceanu a fãcut previ-
ziuni pentru anul în curs ºi ne-a vor-
bit ºi despre problemele domeniului
pe care-l reprezintã.

Finalul anului trecut a fost tulburat de

faptul cã principalele bãnci care opereazã

în þarã au decis limitarea drasticã a

expunerilor pe sectorul de construcþii.



lor achizitoare ºi ale entitãþilor de
control;
l Incoerenþa ºi întârzierea adop-

tãrii Master Planului General de
Transport;
l Faptul cã sectorul de construc-

þii a fost, în mare mãsurã, ostatic al
mediului politic;
l Întârzierea reimplementãrii

condiþiilor contractuale FIDIC în
legislaþia internã;
l Întârzierile semnificative în

ceea ce priveºte plata creanþelor;
l Problemelor curente cu care

se confruntã proiectele finanþate
din programele sectoriale comu-
nitare;
l Neasumarea unor decizii le-

gate de prioritizarea proiectelor
de investiþii în derulare;
l Insolvenþa unor beneficiari

tradiþ ionali ai societãþ i lor de
construcþii;
lPresiunea consistentã a regi-

mului fiscal aplicat societãþilor;
l Nepromovarea unui act nor-

mativ care sã reglementeze cer-
tificarea obligatorie a operatori-
lor din construcþii;
l Fluxurile crescute de munci-

tori migranþi cãtre vestul ºi nor-
dul UE.

Reporter: Ce opinii aveþi des-
pre pachetul de legi privind achi-
ziþiile publice ºi despre lunga
procedura de adoptare?

Laurenþiu Plosceanu: Refor-
m a r e a c a d r u lu i le g i s la t i v p e
tema achiziþiilor publice este o
necesitate acutã, iar Directiva CE
adoptatã acum 2 ani este parte a
soluþiei, aceasta recomandând
înlocuirea paradigmei preþului
cel mai scãzut cu paradigma
ofertei economice cea mai avan-
tajoasã.

Suntem în consultãri cu ANAP
(Agenþia Naþionalã pentru Achi-
ziþii Publice) ºi MFE (Ministerul
Fonduri lor Eu-
ropene) pe ace-
ste proiecte de
legi ºi insistãm
pentru o regle-
mentare clarã a
modului în care
criteriul ofertei
economice cea
mai avantajoasã
va fi detaliat în lege ºi în normele
de aplicare.

Insistãm, de asemenea, pentru
reimplementarea în cadrul legal
naþional a condiþiilor contractua-

le FIDIC, în forma convenitã anul
trecut de MFE, ARACO ºi ARIC
(Asociaþia Românã a Inginerilor
Consultanþi).

Problematica certificãrii obliga-
torii a competenþelor tehnice ºi

umane ale societãþilor de con-
strucþii rãmâne obligatorie pe
agenda noastrã.

Reporter: Cum estimaþi cã vor
evolua preþurile pe piaþa con-

strucþiilor, în acest an?
Laurenþiu Plosceanu: Este foar-

te dificil de fãcut estimãri în acest
sens, având în vedere complexul
de factori determinanþi care opere-
azã în amonte.

Discutãm, evident,
de preþul barilului
de petrol, de preþul
resurselor energeti-
ce, de preþurile ºi ca-
p a c i t ã þ i l e d e p r o-
ducþie pentru pro-
d u s e l e b a z a t e p e
polietilenã, de ofer-
tele bancare de cre-

ditare, de operaþionalizarea unei
bãnci de investiþii pentru Rom-
ânia, de evoluþiile politice ºi mili-
tare din sud- estul Europei.

Reporter: Care sunt obiective-

le ARACO pentru acest an?
L a u r e n þ i u P l o s c e a n u : Î n

acest context marcat de turbu-
lenþe semnificative, principale-
le tendinþe strategice executive
asumate pentru 2016, a cãror
prioritizare va trebui reglatã di-
namic, se pot defini dupã cum
urmeazã:
l Lobby regional, naþional ºi in-

ternaþional pentru generare de
fluxuri financiare aferente pro-
iectelor de construcþii;
l Continuarea dialogului cu

autoritãþile naþionale centrale ºi
locale, precum ºi cu FMI, CE ºi
Banca Mondialã din perspectiva
relansãrii investiþiilor pe fondul
unei noi legislaþii a achiziþiilor
publice;
l C o l a b o r a r e a c u A N A P º i
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MFP pentru finalizarea pache-
tului legislativ privind achizi-
þii le publice, precum ºi a legis-
laþiei secundare aferente;
l Promovarea reglementãri-

lor privind obligativitatea certi-
ficãrii capabilitãþii societãþilor
de construcþii care activeazã în
România;
l Monitorizarea dinamicã a

realizãrii Master Planului Gene-
ral de Transport;
l P r o m o v a r e a u n o r s o l u þ i i

operative de continuare a exe-
cutãrii lucrãrilor aferente con-
tractelor din POS Mediu odatã
cu fazarea acestora;
l Promovarea unor programe

de reabilitare a structurilor înal-
te critice, programe de consoli-
dare la risc seismic, programe
de desazbestizare etc;
l Reluarea discuþiilor pentru

îmbunãtãþirea Legii calitãþii în
construcþii;
l Promovarea unui act norma-

tiv privind gestionarea deºeuri-
lor rezultate în urma activitãþii
de construcþii, corelat cu pro-
iectul de Directivã UE în dome-

niu;
l Discutarea cu ARB (Asocia-

þia Românã a Bãncilor) a unor
soluþii de flexibilizare a servicii-
lor bancare pentru societãþile
de construcþii;
l S p r i j i n i r e a m e m b r i l o r

c a r e v o r sã activeze pe pieþe
externe.

Este evident un insucces faptul
cã ponderea în PIB a sectorului
de construcþii a cãzut de la 10%
la 6% ºi, din aceastã perspecti-
vã, solicitãm consultãri ºi decizii
care sã corecteze aceastã situa-
þie din partea autoritãþilor de
stat centrale sau locale. Noi nu
cerem subvenþi i , c i invest iþ i i
obligatorii care sã repoziþioneze
þara în contextul european.

De aceea, suntem în postura sã
oferim soluþii tehnice ºi economice
în urma cãrora tot mediul econo-
mic ar avea de câºtigat. Alãturi de
cetãþenii acestei þãri, inclusiv cei ai
generaþiilor viitoare.

Reporter: Mulþumesc!

Investiþii

Potrivit domnului Laurenþiu Plos-
ceanu, principalele ameninþãri cu
care sectorul construcþiilor s-a
confruntat în perioada 2014-2015
au fost:
l Absenþa unei viziuni guverna-
mentale asumate politic în materie
de investiþii publice (Master Planul
General de Trans-
port a fost finali-
zat cu mare întâr-
ziere în 2015);
l Incapacitatea
guvernului ºi a
autoritãþilor lo-
cale de a aloca ºi
susþ ine cu fon-
duri principalele
proiecte licitate
sau anunþate;
l Perpetuarea
problemelor le-
gate de recupera-
rea creanþelor, atât la nivel central,
cât ºi local;
l Menþinerea semnificativã a in-
teresului ºi influenþei politice în
alocarea lucrãrilor publice;
l Problematica generatã de ca-
drul legislativ sau de modul de apli-
care a acestuia (achiziþii publice,
FIDIC, TVA, insolvenþã, PPP);

l Atitudinea abuzivã a orga-
nismelor de control ale statului
(Curtea de conturi, ANAF etc.);
l Presiunea fiscalã semnificativã
(TVA menþinutã majoratã mult
peste media din UE, taxa pe stâlp,
acciza pe carburanþi, aprobarea
întârziatã a reducerii CAS);

l Eºuarea reorga-
nizãrii administra-
tive a statului;
l Competiþia di-
rectã cu societãþile
de profil din statele
membre ale UE pe
proiectele finanþate
din fondurile euro-
pene, inclusiv EFSI
sau din fonduri pu-
blice locale;
l Efectele în casca-
dã ale insolvenþelor
unor beneficiari ºi

constructori tradiþionali;
l Efectele procedurilor de insol-
venþã/faliment declanºate;
l Calitatea în declin a proiectãrii
tehnice ºi o relaþie deseori dificilã
cu consultanþii;
l Întârzierea reluãrii creditãrii în
economia realã, în general, ºi în sec-
torul de construcþii, în particular.


