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Catre:

ES Domnul Victor PONTA, Prim ministrul Guvernului Romaniei;

Referitor la riscurile si amenintarile cu care se confrunta sectorul de constructii in 2013.
Masuri necesare !...
Stimate Domnule Prim ministru,
Motivul major pentru care aducem in atentia Dumneavoastra riscurile si amenintarile cu
care ne confruntam este acela al celui mai ingrijorator inceput de an in contextul in care,
incepand cu 2009, fiecare an a fost de contractie valorica succesiva, dublata in 2009-2011 si de
o reducere severa a personalului. Suntem obligati din cauza neplatii creantelor si nefinantarii
proiectelor incepute sa estimam o reducere de personal de o treime din sector pe termen scurt !
Sectorul de constructii, intreprinderile sale si personalul aferent sunt amenintate la finalul
trimestrului I, 2013 de urmatoarele realitati negative principale:
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• Amplificarea fara precedent a greutatilor in planul recuperarii creantelor de catre firmele
de constructii atat la nivel central cat si local,
• Sincope consistente bugetare si in asigurarea finantarii pe proiectele incepute ( multe
proiecte in faza terminala au fisa de plan ZERO pentru 2013 ),
• Necunoasterea obiectivelor de investitii care vor avea surse de finantare asigurate in acest
an;
• Mentinerea pozitiilor abuzive ale entitatilor achizitoare cu capital de stat in materie de
conditii contractuale,
• Alterarea mecanismelor de facturare din cauza platii anticipate a TVA,
• Incapacitatea autoritatilor de a promova proiecte in parteneriat public-privat si declinul
sever al investitiilor straine directe,
• O prognoza alarmanta de insolvente si falimente pentru anul in curs in randul
societatilor de constructii.
Domnule Prim ministru, apelam la Dumneavoastra pentru a constientiza si intelege
gravitatea situatiei cu care sectorul de constructii se confrunta in 2013 si va adresam cu
consideratie solicitarea de a dispune analizarea in Guvern a riscurilor economico sociale
precum si a masurilor care se impun de urgenta pentru evitarea unor evolutii profund
negative.
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Principalele masuri pe care sa vi le remitem spre analiza si aprobare sunt urmatoarele:
1. Stabilirea unor termene ferme de catre Guvern pentru plata accelerata a creantelor de catre entitatile
achizitoare cu capital de stat si de autoritatile locale alaturi de societatile cu capital de stat pentru
lucrarile deja executate si facturate de societatile de constructii;
2. Comunicarea publica de catre ministerele de profil si autoritatile locale a programelor de investitii pe
obiective pentru 2013 si precizarea angajanta a disponibilitatii resurselor financiare aferente.
3. Promovarea si sustinerea selectionata, prioritizata, de catre Guvern prin ministerele aferente a
investitiilor in continuare si a celor noi in domeniile infrastructurii rutiere, a infrastructurii CF, a
infrastructurii de mediu, a infrastructurii energetice clasice si verzi, a infrastructurii edilitare, a
infrastructurii din domeniul sanatatii, a infrastructurii agricole si din turism, a constructiilor de locuinte
noi ( inclusiv locuinte sociale), a programelor de reabilitare energetica a cladirilor vechi si noi, private sau
publice.
4. Asigurarea pana la prima rectificare bugetara in regim de urgenta a unei suplimentari de fonduri care
sa permita continuarea lucrarilor de metrou in Bucuresti evitandu-se astfel sistarea totala a lucrarilor,
precum si analizarea necesitatii si oportunitatii includerii a proiectelor de dezvoltare a retelei de metrou
in POS – TRANSPORT.
5. Promovarea unei rectificari bugetare la mijlocul anului care sa puna accentul pe necesitatea promovarii
acelor investitii de interes national si local absolut necesare, asumate si negociate cu FMI, CE si BM.
6. Stabilirea clara a pozitiei Guvernului fata de proiectele de interes national sau regional care pot fi
promovate in PPP, corelat cu amendarea in regim de urgenta a legislatiei specifice.
7. Restatuarea conditiilor generale de contractare FIDIC,
8. Atentioanarea entitatilor achizitoare cu capital public asupra extinderii periculoase a acordarii de
lucrari publice pe baza pretului cel mai scazut sau acceptand oferte anormal de joase valoric care devin
sursa de competitie neleala, frauda sociala si care, de cele mai multe ori, se finalizeaza cu costuri finale
mai mari si o afectare semnificativa a nivelului calitatii lucrarilor.
9. Imbunatatirea urgenta a legislatiei achizitiilor publice ( actualizarea HG 925/2006) tinand cont de
propunerile entitatilor patronale si profesionale de profil.
10. Implementarea urgenta in legislatia interna a Directivei comunitare privind combaterea platilor
intarziate;
11. Promovarea HG privind certificarea capabilitatii tehnice a operatorilor din constructii ( proiect
elaborat de asociatiile profesionale si patronale de profil si transmis Guvernului acum 2 ani);
12. Corectarea efectelor negative legate de plata discriminatorie a TVA la incasare;
13. Promovarea unui mecanism prin care creantele de la entitatile achizitoare cu capital de stat sa nu
impiedice participarea la noi licitatii a societatilor de constructii si sa poata fi utilizate inclusiv pentru
constituirea garantiei de buna executie.
Domnule Prim ministru, suntem avizati de faptul ca premisele inceputului de an nu permit
estimari de iesire din recesiune in 2013 a sectorului de constructii si ca rolul finantarilor publice,
comunitare sau nationale va ramane in continuare esential, iar mixarea cu PPP este, la randul sau, absolut
necesara !
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Guvernul, trebuie sa inteleaga ca iesirea din recesiune cat mai rapida a sectorului de constructii
este o optiune esentiala prin efectele de antrenare economica si sociala.
Este nevoie de implicarea Dumneavoastra directa, Domnule Prim ministru Victor Ponta, pentru
a stopa decuplarea progresiva a sectorului de constructii de la sursele de finantare. Sectorul de constructii
trebuie sa faca parte din solutiile la iesirea din criza si nu trebuie sa devina el, la randul sau, o problema
in plus. Este esential sa reusiti in regim de urgenta sa restartati finantarile si sa accelerati platile creantelor
pentru lucrarile executate.
Comisia Europeana a lansat in vara anului trecut o Comunicare privind strategia durabila a
sectorului de constructii si a intreprinderilor sale.
Va invitam sa analizati oportunitatea ca Guvernul al carui lider sunteti sa vina in primavara
aceasta cu o Comunicare clara catre mediul economic si social din care sa aflam care este orizontul
strategic din urmatorii ani fata de care sectorul de constructii trebuie sa isi adapteze si imbunatateasca
principalele competente.
Un nou esec in 2013 nu va genera numai un somaj pronuntat in acest sector dar va afecta pe
termen lung competitivitatea societatilor de constructii si capacitatea acestora de a se implica in
proiectele finantate din fonduri structurale in 2014-2020 !
In asteptarea reactiei si pozitiei Excelentei voastre, va asiguram de increderea noastra in curajul si
pragmatismul proiectului Dumneavoastra politic !
Cu consideratie,
Laurentiu Plosceanu
Presedinte
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