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Fondurile europene ºi chinezeºti
ar putea reanima construcþiile
Laurenþiu Plosceanu, preºedintele Asociaþiei Române
a Antreprenorilor de Construcþii

Principala speranþã a constructorilor pentru anul
2014 este îmbunãtãþirea absorbþiei fondurilor
europene ºi, implicit, intensificarea lucrãrilor pe
ºantiere. Anul acesta va exista finanþare atât pe
vechiul exerciþiu financiar prelungit, cât ºi pe noile
programe europene aferente perioadei de
programare 2014-2020. Nu în ultimul rând, 2014
este un an electoral, iar experienþa a arãtat cã
investiþiile cresc în anii cu alegeri.
Laurenþiu Plosceanu, preºedintele Asociaþiei
Române a Antreprenorilor de Construcþii (ARACO)
ne-a declarat: “Sunt premise care sã ne facã sã
credem cã, din punct de vedere al finanþãrilor, anul
2014 va fi mai bun decât 2013”.
2014 ar trebui sã fie anul în care legislaþia
româneascã pentru achiziþii publice ºi condiþiile
contractuale sã fie reactualizate într-o manierã
europeanã, pentru o competiþie corectã. “Ar fi
regretabilã sacrificarea competenþelor acestor

companii, care cu eforturi extraordinare, au depãºit
anii de crizã, menþinând salariaþi ºi unitãþi operative”, atrage atenþia domnul Plosceanu.
Pe de altã parte, creºterea disponibilitãþii surselor
de finanþare nu atrage cu sine neapãrat ºi o
îmbunãtãþire a randamentului de absorbþie al
autoritãþilor contractante.

2013 a fost anul marilor insolvenþe în
construcþii
Dintre toþi anii de crizã, 2013 a fost “anul critic”,
volumul pieþei de construcþii ajungând cel mai
probabil pânã în 9,3 miliarde de euro, conform
estimãrilor ARACO. Nu au fost multe lucrãri noi, iar
plata creanþelor vechi a continuat sã întârzie. În
primul semestru din anul trecut au fost puþine
licitaþii. În plus, amprenta politicã s-a resimþit în
alocarea contractelor publice, iar abuzurile entitãþilor
achizitoare au continuat . În multe caiete de sarcini

Investitorii chinezi –
o oportunitate pentru reluarea marilor
proiecte de construcþii
Investitorii chinezi ar putea avea un important rol de jucat în dezvoltarea
unor proiecte de anvergurã din România. Semnalul politic a fost dat de
Beijing în noiembrie anul trecut, cu ocazia vizitei premierului chinez Li
Keqiang la Bucureºti, la Forumul Economic ºi Comercial China-Europa
Centralã ºi de Est.
Cel mai consistent capitol abordat în cadrul Forumului a fost cel energetic, parafat printr-un memorandum de înþelegere, cuprinzând acorduri
pentru realizarea unor obiective de interes naþional, precum finalizarea
reactoarelor 3 ºi 4 de la atomocentrala Cernavodã ºi construcþia
hidrocentralei de pompaj Tarniþa – Lãpuºteºti.
Pe infrastructura de transport s-a dezbãtut oferta pãrþii chineze pentru
realizarea unei linii de cale feratã de mare vitezã, care sã intre pe teritoriul
þãrii noastre pe la graniþa de Vest, sã treacã prin Bucureºti ºi sã aibã ca
punct final Constanþa.
Ulterior, în luna decembrie a anului trecut, oficialii chinezi au aprofundat
cu cei români discuþiile pe marginea infrastructurii în cadrul celei de a
doua întâlniri a Comitetului consultativ mixt România – China, de la
Bucureºti. Cu aceastã ocazie, autoritãþile române au pus la dispoziþie
pãrþii chineze o listã cu proiecte de infrastructurã de transport ºi energie
propuse a fi realizate în parteneriat.
Companiile chineze au selectat ca fiind de interes 20-25 de proiecte din
totalul de câteva zeci, reprezentând investiþii în drumuri, poduri, energie
ºi infrastructurã feroviarã. Partea românã s-a angajat sã le trimitã
investitorilor chinezi fiºele acestor proiecte, cuprinzând detalii privind
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au fost introduse de la bun început condiþii
inaccesibile majoritãþii companiilor.
La toate acestea s-a adãugat presiunea taxãrii ºi
impozitãrii. De exemplu, TVA se plãteºte în
continuare la facturare, nu la încasare,
argumenteazã preºedintele ARACO.
Toþi aceºti factori au conlucrat, astfel încât 2013 a
ajuns sã fie “metastaziat” de insolvenþe. Sute de

amplasamentul, datele economice, tehnice, cantitative etc. În lunile
urmãtoare va fi aºteptat rãspunsul pãrþii chineze.
Pasul urmãtor constã în prezentarea studiilor de fezabilitate cãtre
potenþialii investitori. Dupã aceastã datã se vor putea pronunþa ºi
finanþatorii proiectelor,explicã Laurenþiu Plosceanu, preºedintele
Asociaþiei Române a Antreprenorilor de Construcþii, unul dintre principalii
promotori ai investiþiilor chineze în România.

Mari ansambluri de locuinþe vor fi
ridicate în România de chinezi
În paralel cu lucrãrile Forumului, compania chinezã Shandong Ningjian
Construction Group, invitatã de ARACO în România, ºi-a manifestat
interesul pentru construcþia unor mari ansambluri de locuinþe în Sectorul
5 (25.000 de apartamente) ºi Craiova (1.200 de apartamente). În cursul
lunii martie ar urma sã demareze lucrãrile de construcþie a proiectului din
Craiova, menþioneazã domnul Plosceanu.
Partea chinezã asigurã finanþarea acestor proiecte de locuinþe, urmând
ca investiþia sã fie recuperatã prin vânzarea apartamentelor.

Chinezii vor lucra în parteneriat cu
constructorii români
Interesul constructorilor români în derularea investiþiilor chineze este
foarte mare, având în vedere cã, cel puþin jumãtate din lucrãri vor fi
executate de companii locale, ca subcontractori, aºa cum a fost convenit
în cadrul întâlnirilor dintre ARACO ºi Asociaþia Contractorilor
Internaþionali din China (CHINCA), explicã preºedintele ARACO.

companii profitabile au intrat în insolvenþã din
cauza neîncasãrii creanþelor ºi pe fondul
neputinþei de a-ºi contracta credite pentru
onorarea obligaþiilor. Dacã pânã în 2013
impactul insolvenþelor s-a resimþit cu
predilecþie în rândul firmelor mici, începând cu
anul trecut le-a venit rândul ºi firmelor medii ºi
mari, semn cã au ajuns ºi ele la capãtul
puterilor. Acestea sunt ºi mai greu de redresat
pentru ieºirea din insolvenþã. În fapt, odatã
intrate în insolvenþã, doar 10-15% dintre
companiile de construcþii mai reuºesc sã se
repunã pe picioare ºi aceasta numai dupã
eforturi mari pentru recredibilizarea companiei
ºi menþinerea angajaþilor valoroºi. În plus,
insolvenþa unei companii afecteazã în lanþ ºi
partenerii, atrage atenþia domnul Plosceanu.

Creanþele neîncasate le dau
în continuare mari bãtãi de cap
constructorilor
Cea mai mare parte a creanþelor din sectorul
de construcþii provine din partea entitãþilor
achizitoare cu capital public. În mare mãsurã
problema este cauzatã de faptul cã acestea au
angajat proiecte fãrã resurse financiare
asigurate, reclamã reprezentantul ARACO.
În opinia sa, soluþia presupune implicarea
Guvernului prin iniþierea unui program dedicat
stingerii acestor creanþe, având în vedere cã
multe autoritãþi publice locale, neputându-ºi
onora datoriile, sunt practic falimentare.
Creanþele nu doar cã se achitã cu întârzieri
mari, dar nu existã nici predictibilitate în
privinþa momentului efectuãrii plãþilor. Dacã
Ministerul Finanþelor ar face public un calendar
estimativ pentru plata creanþelor, atunci
constructorii ar putea sã-ºi sconteze creanþele
respective prin sistemul bancar, subliniazã
domnul Plosceanu.
Înnoiembrieanultrecut,valoareacreanþelor
autoritãþilorpublicecãtreconstructorierade
aproximativ0,7-0,8miliardedeeuro.Întretimp
nivelularputeasãfiscãzutla0,5-0,6miliardeeuro,
valoareîncontinuare foartemare.
O urmã de speranþã ar putea veni din faptul cã,
în martie 2013, a fost transpusã în legislaþia
internã Directiva europeanã privind
combaterea plãþilor întârziate. Efectele sale ar
trebui sã se regãseascã în cazul proiectelor
demarate dupã aceastã datã.
Anul trecut, ARACO a solicitat Guvernului
iniþierea unui program naþional de investiþii, cu
o listã de proiecte prioritare. “Încã aºteptãm
acest program”, afirmã domnul Plosceanu.
Desemnarea consorþiului care va realiza autostrada Comarnic-Braºov a fost apreciatã de
constructori ca un semnal pozitiv.
Însemnãtatea acestui proiect este datã ºi de
faptul cã reprezintã prima investiþie de acest
tip în care constructorii vin cu finanþarea. Prin
urmare, este important ca lucrãrile sã se
desfãºoare repede ºi bine. Faptul cã doi mari
constructori internaþionali, Vinci ºi Strabag s-au
asociat pentru aceastã investiþie, conferã mai
multã credibilitate proiectului.

TVA la încasare trebuie aplicatã
pentru toate companiile
La începutul anului trecut, Guvernul a aprobat
plata TVA la încasare, însã doar în cazul
întreprinderilor mici ºi mijlocii cu o cifrã de
afaceri pânã într-un anumit plafon ºi nu mai
târziu de 90 de zile de la facturare. Mãsura a
creat ºi mai multe probleme în sectorul de
construcþii, deoarece respectivele firme mai
mici lucrau cel mai adesea ca subcontractanþi
cu firmele mari, care nu beneficiau de acelaºi
tratament. Prin urmare, firmele mici aproape
cã au ajuns sã se elimine singure din zona de
parteneriat cu antreprenorii generali, care nu
puteau sã le plãteascã TVA mai devreme în
condiþiile în care durata medie de recuperare a
creanþelor în 2012 a fost de 9 luni.
Începând cu acest an, mãsura legislativã a fost
modificatã, astfel încât firmele respective pot
alege dacã plãtesc TVA la încasare sau la
facturare. În opinia reprezentantului ARACO,
demersul este în continuare unul eronat.
Soluþia ar fi ca toate firmele sã poatã plãti TVA
la încasare.

Preþul cel mai mic nu poate garanta
calitatea
Problema calitãþii în construcþii trebuie luatã
foarte serios în România, o þarã cu risc seismic
pronunþat ºi inundaþii frecvente. “Constructorul
trebuie sã garanteze calitatea, dar nu poate face
acest lucru când licitaþia este câºtigatã cu preþul
cel mai scãzut. Dacã unitatea achizitoare
impune acest criteriu ca fiind dominant, ea
obligã practic constructorul sã nu îºi asume în
integralitate condiþiile de calitate a lucrãrii”,
considerã preºedintele ARACO.
În ajutor vine Directiva europeanã privind
achiziþiile publice, adoptatã recent la Bruxelles ºi
care trebuie transpusã în legislaþia internã.
Aceasta prevede cã, în achiziþiile publice,
accentul nu trebuie pus pe preþul cel mai scãzut ci
pe oferta tehnico-economicã cea mai
avantajoasã. “Calitatea adevãratã nu se face
niciodatã cu preþul cel mai scãzut, ci cu un preþ
rezonabil, astfel încât sã nu dublezi valoarea
investiþiei în câþiva ani prin reparaþii ºi întreþinere.
Mulþi politicieni privesc însã cu interes pe termen
foarte scurt, sacrificând calitatea pe termen
lung”, sesizeazã domnul Plosceanu.
Ca rãspuns la nevoia de calitate, ARACO a
pledat ºi pledeazã în continuare pentru
aplicarea unui sistem de certificare a
competenþelor firmelor de construcþii.
Certificarea ar urma sã intre în atribuþiile unei
entitãþi nou înfiinþate, din care ar face parte
organizaþiile patronale ºi profesionale
relevante, în calitate de decidenþi, ºi
reprezentanþi ai Ministerului Dezvoltãrii, însã
doar ca observatori, pentru a preîntâpina
imixtiunea politicã.
Proiectul a fost înaintat Ministerului Dezvoltãrii
acum mai bine de trei ani, timp în care nu s-a
concretizat nimic. n

