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S
ectorul asigurãrilor
este, în aparenþã, unul
cu o însemnatate rela-
tiv micã în economie ºi
cu impact redus în sec-
toare mari cum ar fi

acela al construcþiilor. Când ne
uitãm puþin mai de aproape, însã,
la fondul lucrurilor vedem urm-
ãtoarele:

- niciun proiect de construcþii
sau proiect mare de infrastructu-
rã, de energie, de explorare de pe-
trol ºi gaze, de construcþie auto-
strãzi, de construcþie a unei cen-
trale electrice º.a.m.d nu poate fi
fãcut fãrã garanþiile cerute de be-
neficiar ºi contractate de antre-
prenori ºi furnizori ºi oferite sau
subscrise de bãnci ºi companii de
asigurãri.

- toate proiectele au asigurãri
cuprinzãtoare ºi complexe pânã la
momentul predãrii "la cheie" a
proiectului cãtre beneficiar ºi de
multe ori pe o perioadã de încã
2-10 ani dupã aceea. Asigurãrile
sunt subscrise tot de companii de
asigurãri.

Ce s-a întâmplat în piaþa asigu-
rãrilor?

Asigurãtorii au devenit din ce în
ce mai restrictivi la subscrierea
acestor riscuri pentru companii
medii ºi mici cu situaþii financiare
la limitã ºi fãrã asseturi semnifica-
tive. În schimb aceste companii
mici ºi medii au continuat, cu
buna ºtiinþã a beneficiarilor, poli-
tica de ofertare care sã le adjude-

ce licitaþiile pe criteriul cel mai
mic preþ. De fapt de aici începe
lanþul de probleme care au plasat
foarte multe companii de con-
strucþii pe o traiectorie financiarã
descendentã reflectatã prin sco-
ring de subscriere slab sau nea-
decvat pentru asigurãtori ºi bãnci.
Licitãm foarte jos ºi de multe ori
sub un preþ corect pentru lucrãri-
le respective, ceea ce a dus la di-
minuarea profitatibilitãþii acestor
companii, fãcându-le din ce în ce
mai neatractive pentru bãnci ºi
asigurãri, din perspectiva ofertãrii
ºi subscrierii garanþiilor fãrã de
care nu se pot face proiectele.

Evident cã au apãrut ºi ofertanþii
oportuniºti în piaþã, care s-au
îmbolnãvit ºi ei în timp de o boalã
similarã cu cea a constructorilor -
degradarea situaþiilor financiare.
La City Insurance acest lucru a
dus, din pãcate, la faliment ºi la
bulversarea unui sector întreg -
câte contracte de infrastructurã
mari au încã garanþiile emise de
City? Marea majoritate. Ce face
beneficierul într-o astfel de situa-
þie? Trebuie sã solicite contracto-
rului sã înlocuiascã garanþia ºi asi-
gurãrile City cu unele care sã rã-
spundã nevoilor, un lucru devenit
foarte complicat pentru cã antre-
prenorii care au apelat la soluþiile
ieftine de la City trebuie sã plãtea-
scã încã o datã aceste costuri afe-
rente garanþiilor ºi de multe ori nu
existã oferte în piaþã sau benefi-
ciarii nu sunt deschiºi ori dispuºi
sã accepte ºi alte soluþii echiva-
lente oferite de pieþele financiare.
O ecuaþie grea care dacã nu este
rezolvatã poate duce la stoparea
proiectelor de infrastructurã ºi a
tuturor proiectelor în situaþii simi-
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Problema cea mare despre care nimeni nu
vorbeºte este cã, prin bâlba asta

politico-profesionalã, statul se expune unei
situaþii fãrã precedent, ºi anume - pe
contractele în derulare unde City era

asigurãtorul garant ºi beneficiarul (în cele
mai multe cazuri firme de stat sau autoritãþi

locale) rãmâne fãrã garanþii. ªi haideþi sã fim
serioºi! Nu avem o plasã de siguranþã pentru

aºa ceva! FGA, da, în ultimã instanþã oferã
despãgubiri pânã în 450.000 de lei, sub

100.000 de euro, care nu înseamnã nimic
pentru astfel de garanþii de ordinul

milioanelor de euro. Dar câte proiecte în
construcþii sunt sub acest plafon? 5%, poate

10% … cu restul de 90% ce facem?

Asigurãri



lare ºi care pot genera efecte în
avalanºã în economie.

Aº începe cu o primã analizã
care se vede, efectiv, "din avion".
Este clar cã City Insurance era una
dintre puþinele sau chiar singura
companie de pe piaþa localã de
profil care emitea asigurãri de ga-
ranþie pentru contractele de con-
strucþii ºi emitea mai multe forme
de garanþii: garanþia de bunã-
execuþie, garanþia de retur avans.

Ce înseamnã acest lucru pentru
sectorul construcþiilor?

Închipuiþi-vã companiile de con-
strucþii care liciteazã pentru pro-
iecte de infrastructurã, pentru
proiecte mari, cu durata lungã de
execuþie ºi care trebuie, la începu-
tul proiectului, sã punã aceastã
garanþie de execuþie de 10% din
valoarea proiectului. Acest lucru
înseamnã cã, dacã nu au acces la
o asigurare, la o garanþie de tip
asigurare, atunci ei vor fi obligaþi
sã meargã la bãnci sau la alte in-
stituþii financiare ºi sã punã cash
colateral sau imobilizãri corporale
- imobile în valoare de 10% din
valoarea proiectului respectiv, pe
toatã durata proiectului ºi, uneori,
chiar ºi pe durata de dupã termi-
narea lucrãrilor, durata de garan-
þie a proiectului, ceea ce înseam-

nã o imobilizare de 10% din resur-
sele financiare ale companiei pe o
perioadã lungã de timp.

10% înseamnã cã nu mai poate
merge la alte proiecte, cã nu mai
are disponibilul de cash ºi cã, pur
ºi simplu, este blocatã. Dacã sca-
lãm lucrul acesta la mai multe
contracte la care participã aceste
companii, atunci situaþia devine
chiar foarte greu de suportat din
punct de vedere financiar pentru
aceste companii. ªi care este re-
zultatul pânã la urmã? Acces la lu-
crãrile de infrastructurã vor avea
doar jucãtorii mari cu capitalizari
uriaºe ºi resurse pe mãsurã ºi an-
treprenorii români va trebui sã fie
numai subcontractori ai acestor
jucãtori mari.

Problema cea mare despre care
nimeni nu vorbeºte este cã, prin
bâlba asta politico-profesionalã,
statul se expune unei situaþii fãrã
precedent, ºi anume - pe contrac-
tele în derulare unde City era asi-
gurãtorul garant ºi beneficiarul (în
cele mai multe cazuri firme de
stat sau autoritãþi locale) rãmâne
fãrã garanþii. ªi haideþi sã fim se-
rioºi! Nu avem o plasã de siguran-
þã pentru aºa ceva! FGA, da, în ul-
timã instanþã oferã despãgubiri
pânã î n 4 5 0 . 0 0 0 d e le i , su b

100.000 de euro, care nu înseam-
nã nimic pentru astfel de garanþii
de ordinul milioanelor de euro.
Dar câte proiecte în construcþii
sunt sub acest plafon? 5%, poate
10% … cu restul de 90% ce fa-
cem? Ne-am creat "singuri" un
efect domino - dealtfel, de multe
ori anticipat de profesioniºþi - care
într-un final ne lasã ºi cu treaba
nefãcutã ºi cu banii luaþi. Pe de o
parte avem contracte care nu pot
fi duse la bun sfârºit, deci ori
rãmân la stadiul de proiect, ori nu
se fac niciodatã, pe de altã parte
avem firme închise, oameni în
ºomaj etc., pentru care tot noi
contribuim, însã costul final este
mult mai mare. Prin falimentul
City Insurance, aceste garanþii tre-
buie repuse de cãtre contractori
pentru lucrãrile în curs, lucru ex-
trem de dificil de fãcut.

Nu vreau sã fac niciun fel de co-
mentariu calitativ asupra acestui
lucru, aº face numai o simplã pa-
ralelã cu sectorul energetic unde,
chiar dacã vrem sã relansãm acest
sector energetic, care a fost vãdu-
vit de investiþii în ultimii 30 de ani,
nu mai avem cu cine sã facem
aceste lucrãri de construcþii-mon-
taj.

De ce? Pentru cã nu s-au fãcut
investiþii ºi antreprenorii speciali-
zaþi pe proiectele energetice pur
ºi simplu au închis business-ul sau
sunt pe cale sã închidã businessul
ori au plecat din þarã ºi îºi cautã de
lucru prin alte pãrþi ºi nu mai au
resurse sã ducã proiecte pe plan
local.

Dacã chiar vrem sã dezvoltãm
aceastã þarã, trebuie sã avem ºi un
sector financiar sãnãtos, care sã
susþinã investiþiile ºi sã repompe-

BURSA Construcþiilor nr. 1 / 2022   27

Asigurãri

Cumva, sectorul construcþiilor este foarte
dependent de accesul la bani, accesul la

finanþare, ºi subliniez acest lucru pentru cã
este o problemã cu care se confruntã foarte
multe dintre societãþile locale de construcþii
ºi acum, cu atât mai mult, vom avea un val
de solicitãri din partea autoritãþilor locale

pentru schimbarea asigurãrilor de garanþie
emise de City Insurance, aflatã în faliment,

cu alte instrumente de garantare.



ze banii la loc în investiþiile din
România.

În continuarea acestor remarci
din deschidere, vin sã subliniez cã
problema din sectorul construcþii-
lor este una cât se poate de serio-
asã, companiile din domeniul
construcþiilor având reale proble-
me de finanþare a lucrãrilor, pen-
tru cã, în afarã de aceste garanþii,
care li se cer în toate contractele
publice, de infrastructurã, de rea-
bilitãri de reþele, de clãdiri de utili-
tate publicã º.a.m.d., ei sunt obli-
gaþi sã vinã ºi cu cash flow pro-
priu, cu aportul de numerar pro-
priu, ca sã susþinã lucrãrile, pânã
la primele decontãri din aceste
lucrãri.

În cazul în care primesc avans, li
se solicitã o scrisoare de garanþie
din nou, de retur avans, care,
iarãºi, dacã nu este accesibilã din
piaþa asigurãrilor, devine un non-
sens sã faci aceastã asigurare ga-
ranþie retur avans, numai ca sã pui
cash colateral ºi sã þi se dea o
astfel de scrisoare, sã mai plãteºti

ºi costul aferent emiterii acestor
instrumente financiare.

O altã provocare este perioada
de mentenanþã care a început sã
fie de 120 luni în tot mai multe
proiecte, perioadã ce trebuie sã
aibã asigurãri în vigoare ºi garanþii
în vigoare de acum, momentul
subsctrierii pânã la finalizarea lu-
crãrilor plus perioada de zece ani.
Nu avem o piaþã de asigurãri care
sã ofere astfel de produse, ºi din
punct de vedere financiar, acea-
sta devine o cerinþã pe care nu-
mai contractorii mari cu asigurãri
internaþionale complexe le pot
accesa.

Poiectele privat-privat nu îºi gã-
sesc soluþii de garantare de la
companiile de asigurãri locale ºi
din acest motiv se cautã soluþii in-
ternaþionale din asigurãri sau din
pieþele financiare.

Cumva, sectorul construcþiilor
este foarte dependent de accesul
la bani, accesul la finanþare, ºi su-
bliniez acest lucru pentru cã este
o problemã cu care se confruntã

foarte multe dintre societãþile lo-
cale de construcþii ºi acum, cu atât
mai mult, vom avea un val de soli-
citãri din partea autoritãþilor loca-
le pentru schimbarea asigurãrilor
de garanþie emise de City Insuran-
ce, aflatã în faliment, cu alte in-
strumente de garantare.

Va fi o adevãratã provocare pen-
tru sectorul financiar românesc ºi,
în special, pentru companiile de
asigurãri ºi a celora care opereazã
în sectorul financiar românesc sã
gãseascã soluþii. Cred cã aceste
soluþii trebuie cãutate într-un
mod cât se poate de creativ, dar la
modul corect al cuvântului, nu
creativ în sensul acela uºor umori-
stic, de a fenta sistemul.

În încheiere aº mai dori sã fac o
propunere constructivã ºi obiecti-
vã pentru a evita astel de situaþii:
schimbarea criteriilor de atribuire
pentru contractele pe bani publici
- renunþând la criteriul preþul cel
mai scãzut ºi înlocuindul cu crite-
rii multiple, complexe dar care sã
aibã în centrul lor capabilitãþile

tehnice, economice ºi financiare
pentru a duce la bun sfârºit pro-
iectul în timp ºi în buget.

Pentru aceasta avem însã nevoie
de profesionalizarea companiilor
de stat, a beneficiarilor, ºi de
schimbarea cadrului legislativ
pentru achiziþii publice.

De asemenea, este nevoie de
profesionalizarea ºi responzabili-
zarea companiilor care fac studiile
de fezabilitate (SF) pe baza cãrora
se liciteazã proiectele. Un sutdiu
de fezabilitate prost fãcut are im-
plicaþii majore în toþi paºii unui
proiect, putând duce pânã la
eºuarea proiectului. Deºi în apa-
renþã costul unui SF este unul re-
lativ mic în structura generalã de
costuri a unui proiect, acesta este
"fundaþia proiectului".

Completarea cercului de servicii
de proiect cu serviciile de owner
engineer - care efectiv stã lângã
beneficiar pânã la finalizarea
obiectivului ºi avizeazã toate sta-
diile de lucrãri din punct de vede-
re tehnic ºi bugetar - practic re-
prezintã ochiul specializat al
clientului în implementarea pro-
iectului care reduce riscul de erori
tehnice ºi implicipe acela de a
apela la garanþii sau asigurãri pe
perioada de dezvoltare a proiec-
tului.

Am vrut sã atig numai câte ele-
mente din complexiatatea meca-
nismelor de finanþare ºi garantare
a proiectelor ºi sã subliniez cât se
poate de clar cã veriga financiarã ºi
a asigurãrilor este una esenþialã în
acest puzzle uriaº al proiectelor.
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Este nevoie de profesionalizarea ºi
responzabilizarea companiilor care fac

studiile de fezabilitate (SF) pe baza cãrora
se liciteazã proiectele. Un sutdiu de

fezabilitate prost fãcut are implicaþii
majore în toþi paºii unui proiect, putând
duce pânã la eºuarea proiectului. Deºi în
aparenþã costul unui SF este unul relativ

mic în structura generalã de costuri a unui
proiect, acesta este "fundaþia proiectului".
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