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Plosceanu (ARACO): Sectorul de constructii din România se afla în recesiune
tehnica
Sectorul de constructii din România se afla în recesiune tehnica, productia realizata fiind de 9,37 miliarde
de euro anul trecut, nivel similar celui consemnat în perioada 2011 - 2013, a declarat presedintele Asociatiei
Române a Antreprenorilor de Constructii (ARACO), Laurentiu Plosceanu.
"Eurostat a confirmat în decembrie, din pacate, reintrarea în recesiune tehnica a sectorului de constructii din
România. Este regretabil ca ritmul de dezvoltare economica a României, care a fost unul generos în context
european, sa fie ancorat aproape exclusiv în ceea ce înseamna consum si sa nu avem un aport de investitii dublate
de lucrarile de constructii care sa vina pe aceasta zona de dezvoltare economica sacrificând, practic, un potential
care este din ce în ce mai afectat de greutatile si de elementele impredictibile cu care finantarile pe investitii în
constructii se confrunta în ultimii ani. Practic, anul trecut s-a ajuns la o valoare comparabila cu cea din anii 2011 2013, dar în conditii de productivitate mult mai redusa si cu marja incerta de profitabilitate pentru multe dintre
companiile de constructii", a spus Plosceanu.
Potrivit acestuia, recesiunea tehnica dupa normele Eurostat este confirmata în momentul în care cel putin trei luni
succesive se înregistreaza un declin în raport cu perioada de referinta din anul precedent.
El a precizat ca ARACO a propus Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice (ANAP) sa vina cu un model de
contract care sa fie în spatele tuturor achizitiilor publice.
"Anul trecut, Parlamentul a implementat în legislatia interna directiva privind achizitiile publice. Procesul nu este
finalizat, din pacate, pentru ca nu am reusit înca sa avem din partea autoritatilor, în ciuda unor negocieri care
dureaza de mai bine de trei ani, un model de contract pentru achizitii publice. Am facut ANAP o propunere de a
negocia si de a veni cu un model de contract care sa fie în spatele tuturor achizitiilor publice din România", a mai
aratat presedintele ARACO.
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