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Clotilde Armand (EGIS): Aplicarea politicii costului cel mai mic în proiectele de
infrastructura e o greseala strategica
Aplicarea politicii costului cel mai mic în proiectele de infrastructura este o greseala strategica, acest lucru
presupunând ca, în cazul unui studiu preliminar, este aleasa firma "cea mai proasta", a declarat directorul
general al EGIS România si Bulgaria, Clotilde Armand, într-o conferinta de presa prilejuita de lansarea
Cartii Albe a Competitivitatii.
"E absurd la început sa alegi pe criteriul costului cel mai mic, ceea ce înseamna firma de cea mai proasta calitate.
Este o greseala strategica", a spus reprezentantul EGIS.
Aceasta a amintit ca, pe partea de infrastructura, România foloseste criteriul pretului cel mai mic, însa a atras
atentia ca mai putin de 1% din investitie înseamna niste economii mai târziu.
"În România se aplica, în general, politica pretului cel mai mic. Când este vorba de o investitie de un miliard de
euro si de niste studii preliminare, geotehnice, de fezabilitate va dati seama ca o investitie un pic mai mare, un
milion de euro mai mult sa spunem, ar genera economii, pentru ca s-ar alege firma care chiar poate sa faca. Care ar
putea sa fie 10-20-50% din acest miliard de euro. Studiile preliminare sunt foarte importante la nivel strategic. Ce
vom face, cum vom face aceasta autostrada, un tunel? Aceste studii costa putin în comparatie cu investitia propriu
zisa, dar au un impact imens", a afirmat Armand.
Potrivit Cartii Albe a Competitivitatii, investitorii straini urmaresc îndeaproape starea infrastructurii unei tari
înainte de a investi.
"Însa, în România acest lucru se dovedeste insuficient pentru a sustine dezvoltarea economica. Exista diverse
argumente pentru a explica aceasta situatie. Spre exemplu, putem cita o absorbtie slaba a fondurilor europene si un
numar insuficient de proiecte, adeseori de o calitate îndoielnica. Acesta este mai ales cazul drumurilor care au fost
largite doar pe anumite locuri sau tronsoanele de autostrada care au fost închise imediat dupa ce au fost date în
folosinta din cauza fisurilor sau a alunecarilor de teren. Cu toate acestea, lucrurile evolueaza", informeaza
documentul.
Cartea Alba a Competitivitatii mai arata ca transpunerea noului pachet legislativ pentru modernizarea procedurilor
de achizitii publice într-un cadru juridic national clar si coerent se afla pe directia cea buna.
"Acest demers va evita suprapunerea între reglementarile aplicabile diferitelor tipuri de contracte ce trec în
subordinea autoritatilor publice (inclusiv a contractelor de parteneriat public-privat sau a contractelor de
administrare)", se arata în documentul citat.
Cartea Alba a Competitivitatii este rezultatul activitatii grupurilor de lucru din cadrul CCIFER. Cele opt domenii
prioritare cuprinse în Cartea Alba a Competitivitatii sunt: formarea profesionala, inovatia, piata muncii,
infrastructura, energia, agricultura, piata financiara, turismul.
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