
5353Octombrie  2015  masinisiutilaje.ro

OPINIE

masinisiutilaje.ro  Octombrie  20155252

R
elaţia ARACO cu politicul a fost 

deseori una susceptibilă de a fi 

tensionată, pentru că problema se 

pune de a gestiona bani, de a avea 

acces la anumite fonduri, fie că sunt 

capital public, public-comunitar, sau că este 

vorba de bani privaţi. Specific că noi suntem 

obligaţi prin statut să fim gardienii anumitor 

interese. De multe ori, relaţia cu exponenţii 

cadrului politic, politicieni sau funcţionari 

publici, pleacă de la premiza de a intra într-o 

discuţie tensionată pentru a proteja anumite 

interese. Desigur, asociaţiile profesionale care 

există în România sau în alte ţări au diverse 

tactici prin care încearcă să rezolve aceste 

lucruri. De-a lungul timpului, noi am încercat 

să utilizăm o diplomaţie - uneori una a paşilor 

mărunţi -, fără a încerca să forţăm anumite 

lucruri, pentru că am considerat întodeauna 

că forţa argumentelor este mai importantă 

decât argumentul forţei. Cu toate acestea, 

atmosfera în multe firme de construcţie este 

tensionată. Sunt mulţi oameni care îşi dau 

seama că respectabilitatea pentru această 

profesie a ajuns atât de jos încât devine aproape 

o nebunie să mai vrei să lucrezi în construcţii. 

Avem reprezentanţi cu o vârstă mai înaintată 

care spun: „Acum câţiva zeci de ani, când 

deschideam un şantier într-o zonă a ţării, 

civilizam zona. Eram respectaţi aşa cum erau 

şi profesorii, cum erau şi doctorii.” Acum, cine 

mai respectă o firmă de construcţii? Şi acest 

lucru porneşte, din păcate, atât din zona politică, 

datorită anumitor convenienţe, dar şi din zona 

de media, aceasta găsind întodeauna uşor 

argumente să critice, iar când există motive să 

amintească realizările, se trece la alt subiect. Un 

exemplu foarte bun este reabilitarea Teatrului 

Naţional din Bucureşti, o lucrare de care toată 

lumea e mulţumită. Toată lumea vorbeşte de 

primar, de directorul teatrului, de arhitect... 

evident fără a aminti de constructori. Aşa că una 

din temele pe care noi ni le asumăm în prezent 

este încercarea de a recredibiliza. Şi nu este 

vorba pur şi simplu de imagine, ci de profilul 

adevărat al unui constructor din România. 

Desigur, nu toţi constructorii sunt personaje 

pozitive, din punct de vedere al calităţii, al 

relaţiilor comerciale sau al imaginii publice. Dar 

ceea ce îşi doreşte ARACO este ca acolo unde 

există calitate, să fie recunoscută. Iar a arunca 

imaginea lui Dorel peste un întreg sector ca 

imagine de discurs public, politic în principal, 

este greu de acceptat. Cred că, păstrând 

proporţiile, sunt mult mai mulţi Dorei în politica 

românească decât în industria de construcţii 

locală. De altfel, dacă n-ar fi fost constructorii 

cu realizările lor, care ar fi fost nivelul de confort 

al traiului zilnic astăzi? Nu ştiu că se întreabă 

cineva aceast lucru. Unul din partenerii noştri, 

fost rector la UTCB, spunea: „Trebuie să priviţi 

un pic altfel constructorii, pentru că ei sunt 

„vinovaţi” (între ghilimele) de faptul că aveţi 

unde învăţa, unde munci, unde trăi. Poate că e 

vina noastră, a constructorilor şi a inginerilor, 

că am dus nivelul de confort al omenirii foarte 

sus şi foarte repede. Iar aşteptările de creştere 

viitoare sunt în continuare la fel de sus, chiar 

dacă dezvoltarea tehnologică nu poate să facă 

paşi atât de mari, atât de repede.” 

Revenind, ce încercăm, din punct de vedere 

strategic, pentru perioada care urmează, ţine 

foarte mult de context şi de prognoza pentru 

anii viitori. Pe de o parte încercăm să reclădim 

această respectabilitate a constructorilor, iar 

formula de certificare a competenţelor este un 

filtru absolut necesar. Pe de altă parte, relaţia 

noastră cu guvernele din ultimii 4-5 ani a fost 

una foarte încărcată. Am remarcat întodeauna 

discrepanţe mari între discursul politic şi ceea 

ce s-a întâmplat în execuţiile bugetare. Suntem 

obligaţi să intervenim pentru ca, în ceea ce 

priveşte resursele investiţionale, acestea să 

capete o dinamică din nou pozitivă. În ultimii 

ani s-a înregistrat un trend descendent la acest 

capitol, sau s-a stagnat foarte mult, iar la mai 

toate rectificările bugetare investiţiile au avut 

de suferit. Noi încercăm, prin discuţiile cu 

guvernul, să generăm politici investiţionale 

bazate pe creştere, precum şi să identificăm 

surse de finanţare private sau complementare 

pentru proiectele din România. Fondul 

european de investiţii strategice, cunoscut şi ca 

„Planul Juncker”, lansat teoretic în decembrie 

anul trecut şi practic în aprilie anul acesta este 

iarăşi una din temele noastre. Ne-am propus 

identificarea unor proiecte care să fie finanţabile 

pe acest program, cu implicarea constructorilor 

pe care îi reprezentăm. Pentru alte proiecte, 

încercăm să atragem finanţare din China – un 

exemplu care a fost promovat prin implicarea 

noastră este un cartier de locuinţe sociale în 

Craiova, cu bani chinezeşti, la care lucrează o 

firmă din China cu nişte companii româneşti. 

Este un început de drum – iar în China se 

spune că orice drum începe cu primul pas. Este 

important să vedem, într-o formulă echilibrată 

şi cu riscuri controlate, ce proiecte ar putea fi 

dezvoltate în parteneriat şi cu finanţări care 

vin din afara spaţiului european, chiar dacă 

finanţările europene sunt prioritare. 

Suntem implicaţi şi în ceea ce înseamnă 

o legislaţie care să echilibreze drepturile 

şi obligaţiile între beneficiari şi firmele de 

construcţii prestatoare; noua legislaţie a 
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achiziţiilor publice; reintroducerea condiţiilor 

contractuale FIDIC - absolut obligatorie, 

lucrăm la acest lucru; certificarea obligatorie 

a companiilor trebuie de asemenea luată în 

discuţie. Apoi, un cod fiscal care să vină totuşi 

cu nişte prevederi clare asumate de oamenii 

de afaceri în strategiile de firmă trebuie foarte 

rapid convenit şi vrem să credem că soluţia 

politică va fi mai rezonabilă. Cele mai multe 

dintre propunerile noastre s-au regăsit în 

noul cod fiscal. Este evident că, pentru noi, 

tema TVA-ului, nu neaparat ca procent, ci ca 

moment al plăţii, este o mare problemă, pentru 

că în sectorul de construcţii plăteşti TVA în 

momentul în care facturezi, dar încasarea 

facturii tale se procuce mai târziu – anul 

trecut, de exemplu, se producea la o perioadă 

medie de 9 luni. Înseamnă că toată perioada 

aceasta, plătind TVA-ul în avans, nu faci decât 

să creditezi oarecum beneficiarul tău. Noi 

am cerut de multe ori ca aceste momente să 

fie reglementate în sensul că şi constructorul 

trebuie să plătească TVA-ul în momentul în care 

îşi încasează creanţa, nu în momentul în care 

facturează suma. Acum câţiva ani, problema era 

aproape de a fi rezolvată, numai că statul, prin 

exponenţii săi, nu a înţeles raţiunea şi nevoia 

soluţionării acestei probleme. Ne-am dat seama 

în ultimii ani că dialogul cu guvernul, cu puţine 

excepţii, este un dialog al surzilor. Ei ascultă, 

noi propunem, ei răspund afirmativ, iar în final 

nu se întâmplă mai nimic. În acest condiţii, noi 

ne promovăm mesajele şi solicitările utilizând 

Comisia Europeană şi Fondul Monetar 

Internaţional, în perioada când sunt vizitele de 

monitorizare, dar nu numai. Practic, prin dialog 

cu aceste instituţii, încercăm să transmitem 

mesajele pe care le avem către guvernul din 

România. 

O altă temă este legată de promovarea unui 

act normativ privind gestionarea deşeurilor în 

sectorul de construcţii. Încercăm, de asemenea, 

să ne consolidăm prezenţele în organismele 

internaţionale, fie că discutăm de FIEC, fie de 

CES-ul european. În continuare deschidem 

larg porţile pentru companiile de construcţii 

europene care sunt venite în România – o 

parte dintre ele sunt deja membre în ARACO, 

o alta sper să ni se alăture în viitorul apropiat. 

De asemenea, ne deschidem larg porţile 

către companiile mici şi medii din sectorul 

de construcţii. Din păcate, în cultura noastră 

asociativă, ne lovim de o lipsă de încredere care 

de multe ori face ca interesul comun, general, 

să nu fie asumabil la nivel de companii mici şi 

mijlocii, acestea preferând să rămână în afara 

formelor asociative. Pe de altă parte, când 

apare o lege, sau o hotărâre de guvern, sau 

o reglementare cu impact asupra întregului 

sector, beneficiile acestor prevederi unde noi 

am lucrat şi am intervenit se reflectă asupra 

întregului sector. Cred că problema se pune 

la nivel de încredere, la nivel psihologic, de 

aparteneţă sau non-aparteneţă la o asociaţie. 

Din păcate, în ţările cu cultură latină, elementul 

acesta de asociativitate este lăsat undeva într-

un plan secundar. Din experienţa partenerilor 

de peste hotare am învăţat că în ţările unde 

parteneriatul între patronate, sindicate şi 

guvern funcţionează, reformele se întâmplă, 

politicile economice au rezultate, iar dezvoltarea 

economică a ţării există. În ţările în care acest 

dialog nu funcţionează, lucrurile stagnează, 

reformele eşuează, politicile nu dau rezultatele 

scontate.” 

“Cred că, păstrând proporţiile, sunt mult mai mulţi Dorei în politica 
românească decât în industria de construcţii locală.”

 Laurenţiu Plosceanu, Preşedintele ARACO


