
PRINTRE SECTOARELE ECONOMICE CU POTENÞIAL COMPETITIV

Construcþiile - în
Strategia Naþionalã
de Competitivitate

2015-2020
Domeniul construcþiilor a fost in-

clus în Strategia Naþionalã de Com-

petitivitate 2015-2020, printre sec-

toarele economice cu potenþial

competitiv, la propunerea Ministe-

rului Economiei.

Nota de fundamentare a iniþiati-

vei legislative postatã pe site-ul

ministerului de resort aratã: "Dupã

ce în perioada de creºtere econo-

micã din 2007-2008 ponderea con-

strucþiilor în PIB depãºise 11%, în

acest moment ponderea este de

doar 4%, în condiþiile în care existã

potenþial sã ajungã chiar la 15%".

Sectorul construcþiilor este unul

foarte important ºi ar avea ºanse

de creºtere dacã ar fi sprijinit de

stat, este de pãrere expertul imobi-

liar Ion Radu Ziliºteanu, doctor în

economie.

Domnia sa considerã: "Dacã auto-

ritãþile vor sã includã piaþa con-

strucþiilor printre domeniile priori-

tare ale economiei, atunci sigur se

gândesc ºi la unele pârghii pentru

încurajarea sectorului. O soluþie ar

fi introducerea unui tratament fis-

cal avantajos pentru firmele care

activeazã în acest domeniu. Se poa-

te studia o reducere de TVA, la 5%

de la 9%, pentru materialele de

construcþii. O altã modalitate de

încurajare a construcþiilor este

sprijinirea unor parteneriate pu-

blic-private transparente, astfel

încât sã permitã accesul unor firme

la banii publici, altele decât cele cu

care ne-am obiºnuit. De asemenea,

stãm destul de rãu la nivelul imple-

mentãrii infrastructurii electrice ºi

de utilitãþi în mediul rural, unde ºi

aici ar trebui fãcuþi paºi".

Domnul Ziliºteanu subliniazã,

printre altele, cã Guvernul ar putea

încuraja învãþãmântul profesional

în vederea dezvoltãrii meseriilor

cerute în construcþii, având în ve-

dere lipsa forþei de muncã din

sector.

Nota de fundamentare a iniþiati-

vei legislative mai aratã: "Sectorul

de construcþii are un mare poten-

þial de creºtere cu rol de catalizator

pentru dezvoltarea economicã,

putând fi considerat un sector de

viitor. Chiar dacã sectorul con-

strucþiilor este un sector cu valoare

adãugatã medie, datoritã impor-

tanþei sale economice, performan-

þa sectorului construcþiilor poate

influenþa în mod semnificativ atât

dezvoltarea economiei în ansam-

blu, dar ºi nivelul de ocupare a for-

þei de muncã. Astfel, construcþiile

reprezintã unul dintre principalii

consumatori de produse interme-

diare (materii prime, produse chi-

mice, echipamente electrice ºi

electronice etc.) ºi de servicii cone-

xe. Calitatea lucrãrilor de construc-

þii are un impact direct asupra cali-

tãþii vieþii. Eficienþa resurselor în

procesul de fabricaþie, transportul

ºi utilizarea produselor pentru con-

strucþia de clãdiri ºi infrastructuri,

dar ºi performanþa energeticã a

clãdirilor au un impact considera-

bi l asu pr a e ne r g i e i , asu pr a

schimbãrilor climatice ºi asupra

mediului".

Sursa citatã menþioneazã cã, în

timp ce la nivel european sectorul

construcþiilor genereazã aproape

10% din PIB ºi oferã 20 de milioane
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Ion Radu Ziliºteanu,
doctor în economie:
"Dacã autoritãþile vor sã
includã piaþa
construcþiilor printre
domeniile prioritare ale
economiei, atunci sigur
se gândesc ºi la unele
pârghii pentru
încurajarea sectorului. O
soluþie ar fi introducerea

unui tratament fiscal avantajos pentru firmele
care activeazã în acest domeniu".
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de locuri de muncã, în special pen-

tru microîntreprinderi ºi întreprin-

deri mici, în România înregistrãm

un declin accentuat al acestui sec-

tor. Pentru a realiza investiþiile ne-

cesare dezvoltãrii economiei este

nevoie de un sector al construcþii-

lor bine dezvoltat , considerã

iniþiatorii proiectului de lege.

Nota de fundamentare citatã mai

indicã faptul cã, prin introducerea

sectorului de construcþii în rândul

domeniilor de viitor, se vor putea

gãsi soluþii de finanþare pentru

probleme structurale legate de

acest sector, printre care se numã-

rã lipsa de forþã de muncã ºi

necesarul de investiþii.

"Tranziþia cãtre o economie efi-

cientã în utilizarea resurselor ºi cu

emisii scãzute de dioxid de carbon

aduce cu sine ºi importante schim-

bãri structurale în sectorul con-

strucþiilor, care va trebui sã se

adapteze ºi sã anticipeze necesarul

de calificãri ºi competenþe în aces-

te domenii", adaugã documentul

de pe site-ul Ministerului Econo-

miei, precizând cã acest lucru este

valabil în special în ceea ce pri-

veºte pregãtirea forþei de muncã

pentru construcþia de clãdiri cu

"consum de energie aproape

zero", fie cã este vorba de clãdiri

noi sau renovate. Implementarea

unor tehnologii noi ºi utilizarea de

practici flexibile de organizare a

muncii vor necesita, de asemenea,

o evoluþie a competenþelor ºi a ca-

lificãrilor în domeniul construcþii-

lor.

Potrivit notei de fundamentare a

proiectului legislativ, în sectorul de

construcþii este necesarã intensifi-

carea eforturilor de micºorare a im-

pactului asupra mediului, prin re-

zolvarea problemei consumului

mare de materiale de construcþii

(de exemplu, minerale metalice ºi

nemetalice, substanþe chimice ºi

lemn), a celei legate de generarea

unor cantitãþi mari de deºeuri, dar

ºi de realizarea unui numãr din ce

în ce mai mare de materiale care

sunt mai uºor de colectat ºi reutili-

zat, precum ºi de sisteme sau "so-

luþii de construcþie" care uºureazã

" d e c onst r u c þ i a" lu c r ãr i lor º i

reutilizarea materialelor.

Wienerberger:
"Segmentul
construcþiilor
rezidenþiale din
România - în continuã
dezvoltare"

Þara noastrã reprezintã una din-

tre cele mai mari pieþe din regiu-

nea Europei Centrale ºi de Est ºi are

un segment al construcþiilor rezi-

denþiale în dezvoltare continuã,

considerã reprezentanþii grupului

Wienerberger. Aceºtia ne-au trans-

mis cã locuinþele finalizate la nivel

naþional au înregistrat o evoluþie

pozitivã continuã în ultimii trei ani,

iar informaþiile disponibile mo-

mentan indicã faptul cã aceastã

tendinþã se va pãstra ºi pentru anul
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Potrivit notei de fundamentare a proiectului
legislativ, în sectorul de construcþii este necesarã
intensificarea eforturilor de micºorare a impactului
asupra mediului, prin rezolvarea problemei
consumului mare de materiale de construcþii (de
exemplu, minerale metalice ºi nemetalice,
substanþe chimice ºi lemn), a celei legate de
generarea unor cantitãþi mari de deºeuri, dar ºi de
realizarea unui numãr din ce în ce mai mare de
materiale care sunt mai uºor de colectat ºi
reutilizat, precum ºi de sisteme sau "soluþii de
construcþie" care uºureazã "deconstrucþia"
lucrãrilor ºi reutilizarea materialelor.



2018.

"Piaþa localã de zidãrie înregistrea-

zã în continuare un trend ascen-

dent, dupã patru ani consecutivi de

creºtere, începând cu 2014", subli-

niazã sursa citatã, precizând: "Auto-

rizaþiile emise pentru con-

strucþiile rezidenþiale

au o evoluþie pozi-

tivã, atât pentru

segmentul de

locuinþe indivi-

duale , cât º i

pentru seg-

mentul de apar-

tamente. Dina-

mica de creºtere a

segmentului de

apartamente este mult

mai acceleratã, în perioada ianua-

rie-mai 2018 având o creºtere de

aproximativ 35% faþã de perioada

similarã a anului anterior, în timp ce

segmentul de case unifamiliale a

avut o creºtere de +7,5% în aceeaºi

perioadã. Ponderea autorizaþiilor

emise pentru apartamente a ajuns

la 62% în total autorizaþii de locuin-

þe emise în perioada ianuarie-mai

2018, faþã de 56% în aceeaºi perioa-

dã a anului trecut".

Numãrul autorizaþiilor de cons-

truire eliberate pentru clãdirile re-

zidenþiale în perioada 1 ianua-

rie-30 iunie 2018 a crescut cu 8,5%,

comparativ cu perioada similarã a

anului trecut, ajungând la 20.520,

informeazã Institutul Naþional de

Statisticã (INS). Datele INS aratã cã

au fost marcate creºteri în urmãtoa-

rele regiuni de dezvoltare: Vest

(+516 autorizaþii), Sud-Vest Oltenia

(+402), Sud-Muntenia (+352), Cen-

tru (+128), Bucureºti-Ilfov (+102),

Nord-Vest (+95) ºi Sud-Est (+86), în

timp ce în regiunea de dezvoltare

Nord-Est a fost înregistratã o scãde-

re (-69 autorizaþii). INS precizeazã

cã în iunie 2018 au fost eliberate

4.233 de autorizaþii pentru constru-

irea de clãdiri rezidenþiale, din care

65% sunt pentru zona ruralã.

Specialiºtii evidenþiazã cã, deºi

numãrul autorizaþiilor de construi-

re este în creºtere, sectorul con-

strucþiilor înregistreazã contracþii

ca urmare a lipsei de proiecte de

infrastructurã.
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Specialiºtii evi-
denþiazã cã, deºi nu-

mãrul autorizaþiilor de
construire este în creºtere,

sectorul construcþiilor înregis-
treazã contracþii ca

urmare a lipsei de proiec-
te de infrastruc

turã.


