
CONFERINŢĂ DE PRESĂ 
 

În ziua de 13 ianuarie a.c. a avut loc o conferinţă de presă organizată de Asociaţia 
Patronală "Biocombustibil", împreună cu ARACO şi LAPAR (Liga Asociaţilor Producătorilor 
Agricoli), având ca temă "Organizarea responsabilă a producţiei de energie din surse 
regenerabile în România". 

Reuniunea a fost condusă de dl. ing. Ioan Cezar Corâci, preşedintele UGIR 1903, 
preşedinte al FEPACHIM, care în cuvântul de deschidere a precizat că în această perioadă de 
criză economică statul trebuie să investească în economie, pentru susţinerea industriei 
româneşti, menţionând necesitatea reactivării industriei chimice şi petrochimice. 

Domnul Marian Enăchioiu, preşedintele A.P. BIOCOMBUSTIBIL, a arătat că presiunea 
creşterii consumului de energie pe glob determină utilizarea, din ce în ce mai mult, a surselor de 
energie regenerabilă. 

În timp ce în alte ţări producerea de biocombustibil este subvenţionată parţial de stat, la 
noi nu există o asemenea preocupare, mai mult, pentru autorizarea şi punerea în funcţiune a 
unei întreprinderi de producţie pentru BIODIESEL, sunt necesare 17 luni. 

Domnul Laurenţiu Plosceanu, preşedintele ARACO, a spus în cuvântul său că în 
situaţii de criză, statul trebuie să fie investitor strategic în economie. Constructorii propun un 
program solid de investiţii în infrastructură, asigurarea co-finanţărilor pentru proiectele pe 
fonduri structurale, precum şi alocarea de fonduri consistente pentru reabilitarea termică a 
locuinţelor.  

ARACO mai propune, ca măsuri anticriză, reducerea TVA pentru programul de 
construcţie de locuinţe sociale şi pentru tineri, dar şi pentru lucrările care au ca rezultat eficienţa 
energetică. Mă refer aici la reabilitări termice. 

Un alt punct foarte important în măsurile anticriză propuse de constructori este plata 
TVA după încasarea banilor din lucrările prestate şi nu înainte, aşa cum se procedează acum. 
Antreprenorii susţin că nu mai pot credita, astfel, statul, mai ales că băncile acordă împrumuturi 
scumpe şi din ce în ce mai greu. Mai este nevoie de reducerea birocraţiei pentru licitaţiile 
organizate pentru lucrări cu finanţare din fonduri europene, dar şi plata la zi a lucrărilor 
contractate în urma licitaţiilor publice.  

Domnul Alexandru Dobre, membru al Consiliului Central ARACO, a susţinut în 
cuvântul său necesitatea creării, în cadrul Ministerului Economiei, a unui departament condus 
de un secretar de stat pentru promovarea energiilor regenerabile, cu sarcini concrete privind 
valorificarea resurselor de orice tip: biocombustibil, eoliană, solară etc. 

De asemenea, a menţionat necesitatea reducerii la 30 de zile a duratei de aprobare şi 
finanţare a lucrărilor de achiziţii publice din fonduri europene. 

Domnul Mihai Rohan, preşedintele CIROM, a precizat că în perioada de criză statul 
este cel care trebuie să facă rost de fonduri pentru lucrări şi să genereze locuri de muncă. 

În industria cimentului se utilizează deşeuri industriale, dar şi deşeuri menajere, 
procedeul constituind nu numai o metodă de economisire a combustibilului, dar şi un procedeu 
de distrugere a unor deşeuri periculoase. 

Au mai prezentat problemele cu care se confruntă sectoarele lor de activitate domnii: 
Adrian Rădulescu şi Marcel Cucu, preşedinte şi respectiv vicepreşedinte LAPAR: finanţarea 
proiectelor din fonduri europene pentru microcentrale pe râuri, cu implicarea CEC; utilizarea 
resturilor vegetale din agricultură în domeniul energetic. 


