
"Sectorul construcþiilor -
o ilustrare complexã ºi
fidelã a stãrii întregii
societãþi"

(Interviu cu ªerban Þigãnaº, fondatorul biroului
de arhitecturã ºi inginerie Dico ºi Þigãnaº)

l "În România, manopera în construcþii este încã la costuri reduse
ºi nu stimuleazã tehnologizarea, în scopul creºterii randamentului"
l "Termenul de «smart» ar trebui clarificat ºi ar trebui sã aibã o
circulaþie mai precis referenþiatã"

Reporter: Cum a fost afectatã
piaþa arhitecþilor de pandemia de
Covid-19?

ªerban Þigãnaº: Discuþia des-
pre piaþa arhitecturii, sau a arhi-
tecþilor, a serviciilor ºi a proiecte-

lor de arhitecturã ºi construcþii,
care au evident o componentã
realizatã de arhitecþi ºi sunt coor-
donate de aceºtia, este complexã.
De fiecare datã când am avut
ocazia, am încercat sã explic cã

existã un decalaj specific iniþierii
unor proiecte, contractãrii lor, re-
alizãrii pãrþii premergãtoare ºan-
tierelor ºi momentului recepþiei ºi
dãrii în folosinþã, pânã la care ar-
hitecþii au diferite misiuni. Vorbim

de câþiva ani de zile (doi-trei),
pentru un proiect obiºnuit ºi poa-
te cinci-ºapte, în medie, pentru
un proiect complex, sau chiar mai
mult. Existã ºi proiecte rapide, de
exemplu transformãri ale spaþiilor
interioare, care se realizeazã în
doar câteva luni, dar tot dureazã.
Vreau sã spun cã nu suntem des-
tul de distanþaþi de anul 2020 ºi cã
pandemia nu s-a terminat, ca sã
putem trage concluzii fundamen-
tate. Numerele nu au apãrut încã,
anul fiscal nu s-a încheiat scriptic
ºi bilanþurile nu sunt disponibile.
Putem vorbi, însã, de concluzii
parþiale ºi intermediare, din punct
de vedere al economiei sectoru-
lui. Din alte perspective, putem
mult mai mult sã discutãm ºi sã
observãm faptul cã munca arhi-
tecþilor s-a pretat foarte bine lu-
crului de acasã, de la distanþã,
pentru cã se bazeazã semnificativ
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ªerban Þigãnaº: "Pe
piaþã existã firme care
lucreazã pe bazã de
planificare, strategii ºi
management al calitã-
þii, dar ºi firme care
improvizeazã, acþionea-
zã conjunctural,
speculeazã momentele
de crizã ºi dezechilibrele
din piaþã. Au fost multe
cazuri de achiziþii
publice la care nu s-a
prezentat nimeni".
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pe utilizarea computerelor ºi pe
internet. Asta s-a ºi întâmplat.
Arhitecþii ºi-au adaptat imediat ºi
foarte bine, evident cu excepþii
inevitabile, modul de lucru la noi-
le condiþii. Prezenþa pe ºantiere
s-a adaptat ºi ea, acolo unde ºan-
tierele au rãmas deschise, adicã în
majoritatea lor, pentru cã aceastã
activitate nu a fost supusã unor
interdicþii speciale. Dincolo de
modul de lucru, putem discuta
de dinamica de proiecte noi, care
a diferit de la caz la caz. În ceea ce
priveºte echipa noastrã, am tre-
cut printr-o situaþie specialã, ne-
generalizabilã, dar care meritã
menþionatã. Cel mai important
contract pe care îl avem acum,
pentru Centrul Integrat de Tran-
splant de la Cluj-Napoca, l-am
câºtigat prin participarea la un
concurs internaþional de arhitec-
turã, pentru care am lucrat mai
ales în luna august, împreunã cu
partenerii noºtri din Barcelona, cu
care ne-am asociat în acest scop.
Am avut ºansa sã câºtigãm pen-
tru cã ambele echipe, de la Cluj ºi
Barcelona, am decis sã lucrãm

într-o perioadã în care în mod
normal majoritatea colegilor pre-
ferã sã plece în concedii. Aº afir-
ma fãrã teama de a greºi cã toate
sectoarele ºi toate activitãþile,
sau, dacã vreþi, toate pieþele au
fost afectate. Puþine au fost înflo-
ritoare pe seama pandemiei. Tot
ce þine de internet, comunicaþii,
curierat, e-comerþ, e-...orice, a ex-
plodat, ca urmare a presiunii apã-
rute. Alþii s-au adaptat pentru a
compensa sau a se redresa. Con-
strucþiile, ºi din acest sector com-
plex, proiectarea, în care sunt im-
plicaþi arhitecþii, nu au fost dintre
cele mai afectate în 2020. S-ar pu-
tea ca asupra noastrã sã se resim-
tã efectele de abia de acum mai
tare. Anul 2020 a fost, în mod fi-
resc, anul în care am lucrat la pro-
iectele contractate în 2019, sau
chiar înainte, dar am ºi contractat
priecte noi. Din nou m-am referit
la biroul nostru ºi la firmele simi-
lare. Existã ºi alte segmente ale
pieþei, care închid mai repede ci-
clul unui proiect ºi care au resim-
þit schimbãrile evident altfel. Aº fi-
naliza rãspunsul la aceastã între-

bare spunând cã o monitorizare
continuã a pieþei din mai multe
puncte de vedere, realizatã de
administraþia publicã centralã, cu
participarea celor locale, ar fi ex-
traordinar de beneficã pentru to-
atã lumea. Aº spune cã aºa ceva
este obligatoriu pentru un sector
al construcþiilor civilizat configu-
rat. Bineînþeles cã datele ar trebui
sã fie disponibile oricui, printr-o
transparenþã ºi ea beneficã. Din
pãcate, la noi ministerul de resort
nu ºi-a asumat niciodatã aceastã
misiune, indiferent de ce am re-
comandat din zona asociativã a
profesiilor implicate sau a opera-
torilor principali.

Reporter: Care sunt problemele
sectorului?

ªerban Þigãnaº: Ca sã pot lega
un rãspuns aprofundat ar fi nevo-
ie, cum am spus mai sus, ca acest
sector sã-ºi facã analizele. Prima
problemã este aceea cã nu îºi cu-
noaºte obiectiv problemele. Bi-
neînþeles cã fiecare firmã ºtie prin
ce trece, dar nu e suficient dacã
datele nu sunt puse împreunã ºi
interpretate în beneficiul întregu-

lui sector. Sectorul este neomo-
gen, compus din firme care au
abilitãþi diferite ºi joacã diferit pe
piaþã. ªi aceasta este o problemã,
deºi e firesc sã existe aceastã di-
versitate. Pe piaþã existã firme
care lucreazã pe bazã de planifi-
care, strategii ºi management al
calitãþii, dar ºi firme care improvi-
zeazã, acþioneazã conjunctural,
speculeazã momentele de crizã ºi
dezechilibrele din piaþã. Au fost
multe cazuri de achiziþii publice la
care nu s-a prezentat nimeni.
Asta înseamnã cã nu au fost bine
pregãtite, nu au fost atractive, dar
ºi cã operatorii aveau de lucru sau
nu au mai ofertat acolo unde re-
sursele nu le pãreau rezonabile.
La unele dintre acestea, dupã re-
luare, contractele s-au semnat pe
sume coborâte, uneori chiar ridi-
col de mici. Calitatea pe care o
poþi aºtepta ca rezultatã din aºa
ceva va fi în mod cert alteratã.
Forþa de muncã din construcþii a
fost o problemã remarcatã din
anii precedenþi. Foarte mulþi oa-
meni din execuþie au plecat în
alte þãri pentru venituri mai bune.
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E posibil ca în 2020, fiind nevoiþi
sã se întoarcã acasã, sã se fi dimi-
nuat aceastã lipsã. Dar pentru cât
timp? Pânã când li se va permite
sã plece din nou, pentru cã este
puþin probabil ca în România sã
se câºtige în curând atât de bine
în construcþii încât sã disparã fe-
nomenul. Altã problemã este cea
tehnologicã, care afecteazã atât
segementul constructorilor cât ºi
cel administrativ, public. În Rom-
ânia manopera este încã la costu-
ri reduse ºi nu stimuleazã tehno-
logizarea, în scopul creºterii ran-
damentului. Mai mult, sectorul
este încã tributar evaziunii fiscale,
muncii la negru, sau unor sche-
me, sã le spun hibride, ca sã
împrumut un termen la modã.

Putem adãuga problema legisla-
þiei pentru achiziþii publice, încã
insuficient de adaptatã specificu-
lui construcþiilor, probema inter-
ferenþelor politice în piaþa con-
strucþiilor prin intermediul con-
trolului asupra instituþiilor aviza-
toare, problema normativelor
depãºite ºi necorelate ºi multe al-
tele. Construcþiile sunt un sector
esenþial care are toate probleme-
le posibile ºi soluþia nu poate fi
decât o voinþã politicã puternicã
ºi o colaborare largã cu operatorii
din sector. Pronosticul meu este
cã aºa ceva nu se va întâmpla în
sezonul urmãtor.

Reporter: Ce obstacole
întâmpinã arhitecþii în activitatea
lor ºi cum ar putea sã fie soluþio-

nate acestea?

ªerban Þigãnaº: Cred cu con-
vingere cã orice obstacole ar
întâmpina arhitecþii, multe fiind
notorii, cunoscute ºi prezente pe
întreg globul în dozaje diferite,
cele mai importante vin din inte-
riorul profesiei ºi nu din exteriorul
ei. Arhitecþii se pregãtesc înde-
lung pentru profesie, dar nu ºi
pentru managementul afacerii ºi
marketingul necesar. Universita-
tea nu îºi propune ºi nu trebuie sã
îºi propunã sã te înveþe, pe lângã
deloc uºoara profesie de arhitect
ºi ce însemnã business-ul aferent.
Ar fi, atunci, mai multe facultãþi
într-una singurã ºi nu e cazul. Mai
mult, arhitecþii nu reuºesc prea
uºor sã solidarizeze în sens con-
structiv, pentru cã o profesie vo-
caþionalã are întotdeauna ºi o
componentã inevitabilã de invi-
die, ca între creatori. Mai existã ºi
o componentã psihologicã foarte
delicatã, despre care am putea di-
scuta mult. Cât de uºor e ºi cum
poþi sã îþi accepþi cu realism

neîmplinirea sau chiar ratarea?
Diferenþa dintre visele care au
precedat studenþia ºi eventual
s-au prelungit în oarecare mãsurã
pe durata acesteia ºi duritatea lu-
mii reale au un preþ pe care mulþi
nu reuºesc sã îl gestioneze. Cum
sã soluþionezi asta? În orice caz e
limpede cã nu existã o soluþie
pentru toþi. Poþi doar reduce pro-
centul celor care au mizat greºit
pe ei înºiºi. Concurenþa neloialã
între arhitecþi ºi respectarea den-
tologiei profesionale sunt ºi ele
obstacole care trebuie eliminate,
adicã atenuate, pentru cã este
utopic sã sperãm cã ar putea di-
spãrea complet. Celelalte proble-
me sunt ºi ele cunoscute ºi pere-
ne. Le putem relua la fiecare înce-
put ºi sfârºit de an, la fiecare bi-
lanþ. Nu sunt puþine. Dar dintre
toate, noi, arhitecþii, depindem
cel mai mult de nivelul cultural al
clienþilor noºtri. Putem contribui
foarte mult la soluþionarea pro-
blemelor lumii în care trãim, dar
nu putem face mai nimic dacã nu
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"Arhitecþii ºi-au adaptat imediat ºi foarte bine,
evident cu excepþii inevitabile, modul de lucru
la noile condiþii. Prezenþa pe ºantiere s-a
adaptat ºi ea, acolo unde ºantierele au rãmas
deschise, adicã în majoritatea lor, pentru cã
aceastã activitate nu a fost supusã unor
interdicþii speciale".



ni se cere asta.

Reporter: Având în vedere lipsa
forþei de muncã din toate dome-
niile, care este siuaþia în arhitectu-
rã?

ªerban Þigãnaº: Nu sunt de
pãrere cã forþa de muncã lipseºte
din toate domeniile. Lipseºte mai
ales competenþa ºi performanþa,
cele douã fiind noþiuni diferite. În
arhitecturã este un proces perpe-
tuu de învãþare, de mentorat ºi
ucenicie ºi de autoperfecþionare.
Uneori e extenuant ºi nu se potri-
veºte tuturor. Cred cã în arhitec-
turã nu absenþa arhitecþilor e pro-
blema cea mai mare. Modul în
care aceºtia reuºesc sã descopere
ºi sã se întâlneascã, în timp ºi spa-
þiu, cu situaþiile în care e nevoie
de ei e adevãrata problemã. Nu
putem sã stãm cu toþii ºi sã aºtep-
tãm sã fim cãutaþi, curtaþi, rugaþi
sã facem oferte sau sã lucrãm. E
nevoie de mult mai multe ori sã
ieºim în întâmpinarea celor care
au nevoie relevând beneficiul
aportului nostru. ªi nici nu putem
pretinde ca o organizaþie profe-
sionalã sã facã asta exclusiv în lo-
cul nostru, în schimbul unei coti-

zaþii.

Reporter: Care sunt tendinþele
în sectorul arhitecturii de la noi?

ªerban Þigãnaº: Jurnaliºtii
întreabã mereu de tendinþe. Nu
înþeleg cu precizie la ce s-ar putea
referi, pentru cã problemele cãro-
rora trebuie sã rãspundã arhitec-
tura sunt perene. Doar metodele
ºi nuanþele capãtã inflexiuni ºi re-
flexii specifice. Nu cred cã e cazul
sã discutãm de subtilitãþi într-un
cadru dedicat perspectivei de an-
samblu. Aº spune doar cã arhitec-
tura ar trebui sã devinã tot mai
importantã, pentru cã potenþialul
ei nu este nici pe departe exploa-
tat, dar asta depinde de mulþi fac-
tori. Oamenii au descoperit sau
redescoperit în timpul crizei sani-
tare cât de importantã este calita-
tea spaþiilor în care trebuie sã pe-
treacã mult timp, cel mai mult
timp.

Reporter: Cum apreciaþi modul
în care se construieºte în marile
noastre oraºe?

ªerban Þigãnaº: Întrebarea îmi
declanºeazã o altã întrebare: care
ar fi diferenþa dintre marile oraºe
ºi celelalte localitãþi? Sunt tentat

sã rãspund cã mizele sunt diferi-
te, ceea ce duce la grade diferite
de speculare a oportunitãþilor. În
oraºele mari existã în ultima pe-
rioadã o capacitate mai mare de
opoziþie ºi sancþionare a acþiuni-
lor speculative, care nu slujesc re-
zonabil intereselor publice. Cultu-
ra protestului a crescut, iar socie-
tatea civilã este mai organizatã,
atingând uneori masa criticã prin
care poate influenþa destinul unui
proiect ºi negocia interesele.
Acest lucru se întâmplã mai dificil
în localitãþile mai mici, unde so-
cietatea este caracterizatã de alt
tip de relaþii, care pot duce a ab-
senþa vocii ºi la asumarea unor lu-
ãri de poziþii. Din alt punct de ve-
dere, în oraºele mari se constru-
ieºte mai mult ºi uneori chiar ceva
mai bine, deoarece, datoritã mi-
zelor, concurenþa în piaþã este
mai mare, având efect asupra
competitivitãþii. Capacitatea ad-
ministraþiilor publice atrage mai
multe fonduri în oraºele mai mari.
Instituþiile importante, masate
mai ales în aceste oraºe, atrag ºi
ele resurse de dezvoltare ºi astfel
concentrarea continuã cu efect

asupra construcþiilor. Aceste de-
calaje sunt, din pãcate, vizibile cu
ochiul liber. Între oraºe de dimen-
siuni similare au apãrut deja dife-
renþe create de poziþia geograficã
ºi de interesul investitorilor. Ele
nu sunt deloc strãine nici de forþa
de muncã disponibilã, calitatea
acesteia ºi de stilul de guvernare
ºi dominanþa anumitor partide
politice. Lucrurile sunt cunoscute
ºi situaþia explicã migraþia popu-
laþiei cãtre aceste locuri, conco-
mitent cu pãrãsirea celor în care
nu e la fel de bine.

Reporter: Cum caracterizaþi
evoluþia sectorului de construcþii
de la noi?

ªerban Þigãnaº: Cred cã secto-
rul construcþiilor este o ilustrare
complexã ºi destul de fidelã a stã-
rii întregii societãþi, atât din per-
spectiva economicã, cât ºi admi-
nistrativã ºi politicã, dar mai ales
culturalã, chiar dacã aceastã afir-
maþie îi poate intriga pe mulþi. Ce
are prosperitatea sectorului con-
strucþiilor cu nivelul cultural din
România? Are! Aspiraþiile oame-
nilor sunt formate prin educaþie ºi
determinate de nivelul cultural
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pe care îl au. Sectorul este activ ºi
în evoluþie, nu rãmâne în urmã,
dar nici nu o poate lua înaintea
celorlalte sectoare de care depin-
de. Apar din ce în ce mai multe
referinþe de bunã calitate, pentru
cã acest aspect mã intereseazã
cel mai mult ºi nu doar volumul
afacerilor ºi profiturile, dar, per
ansamblu, sectorul construcþiilor
are încã multe probleme greu de
surmontat.

Reporter: Cât de mult contribu-
ie proiectele de smart city la crea-
rea arhitecturii din þara noastrã?

ªerban Þigãnaº: E foarte posi-
bil ca prin sintagma "smart city"
sã înþelegem lucruri diferite, fiind
greu de rãspuns din aceastã cau-
zã. Dacã ne referim la utilizarea
unor tehnologii bazate pe cule-
gerea de date ºi prelucrarea lor
automatã în diferite scopuri, la

big data, atunci rãspunsul e sim-
plu: aºa ceva nu contribuie direct
ºi vizibil la calitatea arhitecturii. E
vorba de gestiunea urbanã, de
administrare, management ºi bi-
neînþeles de o planificare alimen-
tatã cu informaþiile de care are
nevoie. Dacã ne referim la foarte
cunoscuta afirmaþie care spune
cã "nu poþi avea smart city fãrã
smart citizens", atunci discuþia ca-
pãtã alte conotaþii. Arhitectura
este, reiau ideea, dependentã de
comanditari, persoane sau insti-
tuþii, organizaþii sau comunitãþi. ªi
instituþiile depind de persoanele
cheie. Astfel, totul este tributar
unei culturi a construirii care dife-
rã vizibil în diferite zone ºi regiuni
ale lumii, foarte evident, dar ºi în
þarã. Decalajele sunt în curs de ac-
centuare, dupã cum am menþio-
nat. Smart city este un business

mare pentru care furnizorii de so-
luþii se luptã cu toate resursele, iar
politicienii doresc sã iasã în evi-
denþã prin implementarea ace-
stor soluþii pentru a dobândi
avantaj electoral. Devine o modã,
un "must have" ºi uneori se vor-
beºte despre aceste aspecte cu
limba de lemn. Asta nu însemnã
cã utilizarea tehnologiilor nu este
fundamentalã în administrarea
oraºelor. Cred cã dacã oraºele
mici ar deveni mai interesate, ar
putea gãsi o cale a reducerii deca-
lajelor tocmai prin aportul tehno-
logic, dar toate acestea nu sunt
legate direct cu piaþa de arhitec-
turã. Ceea ce sugeram era faptul
cã, dacã cineva începe sã gândea-
scã înþelegând rolul acestor com-
ponente în calitatea proceselor, e
de sperat cã va putea înþelege
adevãrarta valoare ºi rolul arhi-
tecturii de calitate. Sper sã am
dreptate, dar nu sunt convins.

Termenul de "smart" ar trebui
clarificat ºi ar trebui sã aibã o cir-
culaþie mai precis referenþiatã.
ªtiu cã e foarte atractiv sã spui cã

ceva e "smart", adicã isteþ, inteli-
gent, iute de minte, traducând
cuvântul din limba englezã. Dar
sã califici ceva ca smart e ca ºi
cum ai spune cã tot restul, care
nu ºi-a asumat calificativul pe eti-
chetã, ar putea fi non-smart, adi-
cã din contrã. Nu subscriu la acest
gen de marketing. Cumperi teh-
nologie ºi brusc te numeºti oraº
isteþ! Am mai trecut prin marke-
ting care a numit anumite locali-
tãþi oraºe martir, de exemplu. Cu
tot respectul pentru curajul sau
eroismul, sau chiar neºansa celor
care au avut de suferit, dar oame-
nii sunt martiri, nu localitãþile ºi
cu atât mai puþin primarii care au
schimbat plãcile cu numele lor.

Reporter: Cât de ridicat este ni-
velul de pregãtire a specialiºtilor
din domeniu?

ªerban Þigãnaº: Nivelul de pre-
gãtire este diferit în cadrul profe-
siilor despre care vorbim ºi între
ele. Una dintre ºansele ratate,
sper doar temporar, de cãtre arhi-
tecþi, a fost refuzul majoritãþii re-
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"Cred cã sectorul construcþiilor este o ilustrare
complexã ºi destul de fidelã a stãrii întregii
societãþi, atât din perspectiva economicã, cât ºi
administrativã ºi politicã, dar mai ales
culturalã, chiar dacã aceastã afirmaþie îi poate
intriga pe mulþi".



prezentanþilor din Ordinul Arhi-
tecþilor din România de a adopta
un sistem de dezvoltare profesio-
nalã continuã organizat ºi obliga-
toriu. Motivul a fost teama unora
cã acesta va fi folosit pentru atra-
gerea de resurse din buzunarele
beneficiarilor. Or existenþa unor
astfel de obligaþii existã ºi la alte
profesii în România ºi la arhitecþii
din multe din þãrile pe care le ad-
mirãm pentru ceea ce se realizea-
zã acolo. Ar trebui sã ne mai
gândim. În prezent, fiecare este
atât de pregãtit cât doreºte sau
considerã cã are nevoie. Proble-
ma este importantã, pentru cã ra-
piditatea schimbãrilor de princi-
pii, de teorii ºi abordãri de tip
bune practici este foarte mare, ca
ºi evoluþia tehnlogiilor cu impact
asupra construcþiilor. Despre ingi-
nerii de construcþii civile nu pot
sã spun decât cã sunt victimele
unei erori ale mediului academic,
care oferã titlul de inginer dupã
ciclul de licenþã ºi nu dupã obþi-
nerea diplomei de master, echi-

valând practic acest titlu cu ceea
ce era în trecut un "subinginer".
Acest titlu profesional ar fi poate
mai bine sã fie dobândit de cei
care se vor putea numi specialiºti,
adicã ajung la nivelul de master.
Evident cã aceasta este opinia
mea, care am constatat cã este
împãrtãºitã de mulþi ingineri civi-
liºti reputaþi. Aº mai adãuga ceva
la acest capitol al discuþiei. Spe-
cialiºtii din construcþii sunt consi-
deraþi în multe situaþii ca având
un rol consultativ pe lângã deci-
denþi, care sunt responsabili de
asumarea deciziilor. Înþeleg nece-
sitatea ca aceºtia sã aibã ultimul
cuvânt. Totuºi, aºa cum stau lu-
crurile acum, specialiºtii îºi pot
exprima opiniile profesionale, iar
politicienii sã nu le ia în conside-
rare, ceea ce nu cred cã e soluþia
bunã ºi completã. Dezbaterea pe
soluþii este prea politizatã, vocile
specialiºtilor fiind mai uºor de
acoperit, în cazurile în care sunt
cele mai importante. E foarte
greu aºa pentru specialiºti ,

aceºtia având la noi nevoie ºi de
calitãþi argumentative ºi de co-
municare, pe lângã competenþe-
le profesionale pe care le deþin,
pentru a se face ascultaþi.

Reporter: Cum aratã þara noas-
trã, comparativ cu statele europe-
ne, în ceea ce priveºte sectorul ar-
hitecturii?

ªerban Þigãnaº: Cred cã am
mai primit întrebarea aceasta de
multe ori, poate chiar ºi de la
dumneavoastrã. Sã ºtiþi cã aceas-
tã percepþie, felul în care "aratã"
mediul construit din România ºi
de oriunde, nu se schimbã de la
un an la altul. E nevoie de foarte
multe schimbãri ºi mai ales de
consecvenþã în aplicare, deci rãs-
pund: aratã tot aºa cum ºtim. Nu
aratã nici foarte rãu ºi nici foarte

bine. Se cumuleazã reuºitele, dar
ºi eºecurile. Ambele categorii
cresc, dar infuzia de proiecte pe
fonduri atrase se face simþitã ºi
am convingerea cã România ar fi
arãtat cu totul altfel, mai puþin
bine, dacã nu intra acum peste
zece ani în Uniunea Europeanã.
Spaþiul public este, în opinia mea,
cel care îºi aratã cel mai bine
schimbarea pozitivã, ici ºi colo.
Sunt optimist, dar e nevoie de pe-
rioade mai lungi de echilibru ºi
continuitate, de mãsuri proactive
ºi de guvernanþã înþeleaptã.

Reporter: Mulþumesc!
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"În oraºele mari se construieºte mai mult ºi
uneori chiar ceva mai bine, deoarece, datoritã
mizelor, concurenþa în piaþã este mai mare,
având efect asupra competitivitãþii.
Capacitatea administraþiilor publice atrage mai
multe fonduri în oraºele mai mari".


