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ADRIAN VASCU, PARTENER VERIDIO:

“Caietul de sarcini este o mare
problemã în România”

E
ste extrem de important ca inven-
tarul naþional digital al clãdirilor
(imobile ºi clãdiri publice) sã fie

fãcut public dupã ce acesta va fi finali-
zat de Guvern anul viitor, considerã
Adrian Vascu, partener Veridio ºi mo-
deratorul dezbaterii de ieri. El a mai
notat cã caietul de sarcini este o mare
problemã în România.

Vascu a precizat: “Inventarul clãdi-
rilor este extrem de important sã fie
fãcut ºi public. Eficienþa energeticã a

clãdirilor, cu acele certificate, ar tre-
bui sã se materializeze în viitor ºi în
percepþia publicului privind valoarea
de piaþã a acelor locuinþe, pentru cã
investiþiile sunt de un anumit fel, evi-
dent, dar în momentul în care cumperi
o locuinþã ºi ea are categoria Asau ca-
tegoria B sau ce tip de încadrare are,
sigur cã ea ar trebui sã aibã un impact
în preþ.

Dar pentru acest lucru, noi, popula-
þia care facem parte din piaþa imobilia-
rã, ar trebui sã fim informaþi ce înse-
amnã aceste clãdiri, câte sunt… Vã re-
amintesc cã în România nu este publi-
cã deloc lista tranzacþiilor imobiliare.
Nu ºtii cu ce preþ se vând locuinþele.
Cu cât pieþele vor deveni mai transpa-
rente, mãsurile Guvernului se vor tran-
sfera ºi în consumatorii care pânã la
urmã sunt cei care rezolvã problema
cererii ºi a plãþilor, a banilor care intrã
în aceastã economie”. (M.G.)

(continuare în pagina 2)

TÃNASE STAMULE, CONSILIER DE STAT ÎN CADRUL CANCELARIEI
PRIM-MINISTRULUI ÎN DOMENIUL ECONOMIC:

“Noul program Prima Casã
va dinamiza piaþa construcþiilor
rezidenþiale”

P
lanul Naþional de Investiþii ºi Re-
lansare Economicã aratã cã pentru
actualul guvern sunt prioritare in-

vestiþiile în toare domeniile de activita-
te, a declarat Tãnase Stamule, consilier
de stat în domeniul economic în cadrul
Cancelariei Prim-ministrului.

Domnia sa a arãtat cã investiþiile re-
spective nu se referã doar la cele din

infrastructura de transport ºi energeti-
cã, ci ºi în domeniul locativ.

Tãnase Stamule a precizat: ”Pentru
zona rezidenþialã pregãtim un program
nou Prima Casã, prin care vom garanta
o parte din costurile unui apartament cu
trei camere. Dorim ca prin acest pro-
gram sã dinamizãm ºi sã reaºezãm piaþa
în jurul apartamentelor cu trei camere,
pentru cã pânã acum Prima Casã a fost
destinat pentru construirea de garsonie-
re ºi a apartamentelor cu douã camere.
Noul program are ºi raþiuni demografi-
ce. Cu cât ai mai mult spaþiu, cu atât
doreºti sã îþi mãreºti familia. Pandemia
a afectat dorinþa românilor de a achizi-
þiona bunuri de capital pe termen lung –
de exemplu, un apartament – iar noi ne
dorim sã ajutãm construcþia locuinþelor
rezidenþiale”. (G.M.)

(continuare în pagina 2)

LASZLO BORBELY, CONSILIER DE STAT LA CABINETUL PRIM-MINISTRULUI:

“Sper ca anul viitor sã pornim cu
un inventar digital al clãdirilor”

T
rebuie sã ne schimbãm atitudinea
faþã de investiþii ºi sã le corelãm cu
noile mãsuri europene – Green

Deal, noua strategie pe biodiversitate,
noua taxonomie ºi Just Transition
Fund, a afirmat consilierul de stat La-
szlo Borbely, coordonatorul Departa-
mentului pentru Dezvoltare Durabilã
din cadrul Guvernului.

Laszlo Borbely a precizat: “Cred cã
cel mai import lucru este Just Transition
Fund, pentru care se alocã 7,5 miliarde

euro, din care România va primi iniþial
750 de milioane euro. Aceºti bani pot fi
folosiþi ºi pentru eficientizarea energeti-
cã a clãdirilor sau pentru construirea
unor clãdiri eficiente din punct de vede-
re energetic. Mãsura a fost luatã deoare-
ce 70% din emisiile de CO2 sunt emise
de clãdirile din oraºele lumii. Din pãca-
te, noi suntemîntârziaþi în privinþa regle-
mentãrii, deºi avem încã din luna ianua-
rie o strategie alcãtuitã cu Banca Mon-
dialã, pânã în anul 2050, de renovare pe
termen lung a parcului naþional de clãdi-
ri rezidenþiale ºi nerezidenþiale, publice
ºi private, cu privire la eficienþa energe-
ticã. Conform înþelegerii cu Banca
Mondialã pânã în 2050 trebuie sã chel-
tuim 12,8 miliarde lei. În strategia re-
spectivã suntprevederi clare, iar eaa fost
aprobatã, în 1 iulie, prin legea 101. În
curând, va fi aprobatã ºi hotãrârea de gu-
vern care va stabili normele de aplicare
ale legii respective”. (G.M.)

(continuare în pagina 2)

MARIAN PETRE MILUÞ, CEO PREFAB:

”Trebuie sã existe unitate în
decizia politicã”
l ”Strãinii câºtigã licitaþiile cu un laptop, iar noi stãm cu cârca pe
ºantier ca sã lucrãm, zi ºi noapte”l ”Firma care a fãcut Stadionul
Naþional cu 230 de milioane de euro a venit la compania noastrã ºi
mi-a spus sã fac lucrarea cu 60 de milioane de euro”

A
tunci când autoritãþile vorbesc
despre proiecte pe 10 sau pe 30
de ani, trebuie sã existe o unitate

în decizia politicã pentru cã, în caz
contrar, peste ani, tot ce se discutã în
prezent va fi schimbat de conducerile
care vor urma, este de pãrere Marian

Petre Miluþ, CEO al Prefab SA, care
spune: ”Cred cã un mesaj pentru Exe-
cutiv ºi pentru clasa politicã este ca la
aceste planuri la care guvernul lucrea-
zã - strategii, proiecte pe termen mediu
ºi lung, sã achieseze ºi celelalte forþe
politice. Altfel, lucrãrile sunt începute,
neterminate, abandonate. Nu existã
continuitate ºi atunci noi, întreprinzã-
torii, ne lovim de fluctuaþii în angaja-
rea forþei de muncã, în predictibilita-
tea companiilor noastre. Autoritãþile
stau bine cu documentele, noi nu
stãm bine cu predictibilitatea ºi cu ce
avem de fãcut. Acestea sunt probleme-
le noastre”. (A.V.)

(continuare în pagina 3)

CRISTIAN ERBAªU, PREªEDINTELE FPSC:

”Criteriile pentru obþinerea
proiectelor defavorizeazã
companiile româneºti”

S
ituaþia în domeniul construc-
þiilor nu este atât de rea, în
acest moment, însã din toamna

care vine ºi pânã la primãvarã lu-
crurile pot fi un pic mai delicate,
este de pãrere Cristian Erbaºu,
preºedintele Federaþiei Patronate-
lor Societãþilor din Construcþii
(FPSC) ºi Director General la Con-
strucþii Erbaºu.

Domnia sa a menþionat: ”Sunt
multe construcþii care se apropie de
finalizare, destul de puþine ºantiere
vor începe în urmãtoarea perioadã,
în piaþã manifestându-se o oarecare
reticenþã ºi aºteaptându-se de la stat
foarte mult.

Trebuie sã þinem cont, însã, cã este
o perioadã de campanie electoralã
care implicã o exagerare a promisiu-
nilor fãcute. Când avem de-a face cu
tot felul de mãsuri de protecþie, nece-
sare, care vor impacta ºi activitatea
pe ºantiere, productivitatea ºi pro-
ducþia este destul de scãzutã. În ace-
ste condiþii, ne aºteptãm la o demara-
re destul de greoaie a unor lucrãri, iar
oamenii au alternative destul de rapi-
de ºi nu vor aºtepta finalizarea anu-
mitor proiecte”.

E.O.

(continuare în pagina 2)

CÃTÃLIN IAPÃ, MLPDA:

“Guvernul ºi-apropussã investeascã
100 miliarde euro în economia
þãrii, în urmãtorii zece ani“

E
xecutivul ºi-a propus sã investea-
scã în economia þãrii 100 miliarde
euro, în urmãtorii zece ani, a anun-

þat Augustin Cãtãlin Iapã, secretar de
stat în Ministerul Lucrãrilor Publice,
Dezvoltãrii ºiAdministraþiei (MLPDA).
Oficialul a menþionat cã, în aceeaºi pe-
rioadã, autoritãþile intenþioneazã sã
construiascã, prin ANL, un numãr de
10.000 de locuinþe pentru specialiºtii

din sãnãtate ºi educaþie ºi 5000 de apar-
tamente pentru tineri, reprezentând o
investiþie totalã de 3 miliarde lei, pentru
partea de unitãþi locative.

În perioada de crizã, Guvernul a in-
vestit masiv ºi, în primele ºase luni ale
anului, a fost înregistrat un record al
ultimilor zece ani de 16,1 miliarde lei
investiþii publice, conform lui Cãtãlin
Iapã. Prin comparaþie, în 2017 s-au in-
vestit doar 6 miliarde lei, în prima
jumãtate a anului.

Stimularea ºi dezvoltarea capitalu-
lui autohton este modelul pe care ºi-l
propune actualul Guvern, a mai preci-
zat domnia sa: “Vrem sã facem inves-
tiþii în domenii strategice ale econo-
miei, sã tranformãm digital economia
ºi administraþia publicã, sã pregãtim
economia pentru o revoluþie tehnolo-
gicã. (...) (E.O.)

(continuare în pagina 2)
Citiþi detalii în paginile 2,3.

CJUE SANCÞIONEAZÃ ROMÂNIA:

3 milioane de euro – amendã pentru
neimplementarea directivei privind
prevenirea spãlãrii banilor

Curtea d Justiþie a Uniunii Europene a condamat, ieri,
þara noastrã la plata unei amenzi de 3 milioane de euro, pen-
tru cã nu a transpus complet, în termenul prevãzut, Directi-
va privind prevenirea utilizãrii sistemului financiar în sco-
pul spãlãrii banilor sau finanþãrii terorismului, se aratã
înntr-un comunicat de presã al respectivei instituþii.

Directiva 2015/8491 urmãreºte sã previnã utilizarea si-
stemului financiar al Uniunii Europene în scopul spãlãrii
banilor ºi al finanþãrii terorismului. Statele membre trebu-
iau sã transpunã aceastã directivã în dreptul lor naþional
pânã la 26 iunie 2016 ºi sã informeze Comisia Europeanã cu
privire la mãsurile adoptate în aceastã privinþã.

GHEORGHE IORGOVEANU

(continuare în pagina 12)

O bãtãlie decisivã într-un rãzboi istoric
În acest sfîrºit de sãptãmînã, va avea

loc la Bruxelles reuniunea la vîrf a de-
cidenþilor din Uniunea Europeanã
pentru a stabili condiþiile ºi soluþiile
alocãrii resurselor necesare combaterii
consecinþelor crizei generatã de pan-
demie ºi asigurarea relansãrii econo-
mice. Auspiciile sunt departe de a fi fa-
vorabile, iar tensiunile acut manifeste
înaintea reuniunii nu au nici o ºansã sã
se stingã de la sine, ori sã fie lãsate la
uºa sãlii în care se vor lua deciziile.
Dimpotrivã, ele vor marca drastic
rezultatele ºi, în acest fel, viitorul
Uniunii Europene.

ªocul generat de decizia Marii Bri-
tanii de a pãrãsi blocul comunitar ºi si-
tuaþia dificilã creatã de pandemia
viralã ar fi impus statelor membre ºi
euro-birocraþiei care domneºte la
Bruxelles sã reconsidere prioritãþile
construcþiei europene. Sã revadã cri-
tic soluþiile instituþionale care au scu-

fundat marele proiect într-o crizã fãrã
precedent, sã caute resursele necesare
restabilirii încrederii milioanelor de
cetãþeni ai Europei în finalitãþile ace-
stui demers istoric ºi, nu în ultimul
rînd, în capacitatea politicienilor de a
formula rãspunsurile ºi soluþiile ino-
vatoare, cu bãtaie lungã, de care este
nevoie. Ceea ce vedem sub ochii
noºtri este, însã, vorba ardeleanului...
cu totul ºi cu totul... altceva: conti-
nuarea bãtãliei de tranºee pentru pã-
strarea privilegiilor ºi a poziþiilor de
forþã de pe care se iau decizii ºi se

acrediteazã liniile de acþiune, adînci-
rea faliilor de separare ºi chiar de ”se-
gregare”dintre state, în interiorul a
ceea ce ar fi trebuit sã se manifeste cel
puþin ca o comunitate, dacã nu ca o
uniune, dupã cum cer statutele ºi tra-
tatele ei constitutive. Moºtenirea rea a
trecutului nu numai cã nu este anali-
zatã critic, pentru a putea elibera ºan-
sele de viitor ale construcþiei europe-
ne, dimpotrivã, este asmuþitã ºi ame-
ninþã sã distrugã tot ceea ce a mai rã-
mas de distrus.

(continuare în pagina 12)

Competiþia pentru teritorii de decizie între instituþiile naþionale

ºi cele create la Bruxelles, ca sã nu zic rãzboiul dintre ele, nu dã sem-

ne de respiro ºi nici de reducere a intensitãþii bãtãliilor. Rãspunsul

britanic a fost radical: out! Cum vor rãspunde alte state europene?

Deocamdatã, Polonia ºi Ungaria încearcã soluþia rezistenþei din

interior. Chiar dacã nu pe faþã, poziþiile lor ”retrograde” sunt susþi-

nute de fapt ºi de alte state membre, nu în ultimul rînd de Italia.


