
În ultima perioadã mã refer
frecvent la progresul din domeniul
construirii, invocând nevoia de a nu
repeta erorile ºi a face lucrurile tot
mai bine. În mod normal toþi ar
trebui sã îºi doreascã aceasta.
Fiecare proiect nou de locuinþe,
spre exemplu, pentru cã locuirea
oferã cel mai mare procent din tot
ceea ce se construieºte, ar trebui sã
fie mai bun decât cele anterioare.
Totuºi nu se întâmplã aºa, fenomen
evident, dacã urmãrim situaþia din
piaþã, mai ales din punct de vedere
al calitãþii.
Vã propun sã încercãm sã discutãm
despre evoluþia calitãþii locuinþelor
de pe piaþa româneascã ºi mai ales
despre motivaþia situaþiei. De la
început trebuie spus cã piaþa nu
este omogenã ºi cã încerc sã
surprind fenomene de masã,
generale, excepþiile fiind ºi ele
prezente.
Când vorbim despre locuinþe ºi
calitatea lor avem nevoie de criterii.
Dezvoltatorii au început sã
construiascã cu predilecþie locuinþe
colective cu densitãþi din ce în ce
mai mari, pentru cã numai astfel
pot sã creascã profitul, sau sã batã
concurenþa scãzând preþul de
vânzare, la acelaºi profit.
Iatã ºi câteva modalitãþi practicate
pe scarã largã, pentru a creºte
profiturile din realizarea ºi vânzarea
de locuinþe.

Etapa ”din pix”

Pentru a fi profitabil pe o piaþã cu o
concurenþã impresionantã, trebuie
sã îþi depãºeºti competitorii prin
orice mijloace. Primele avataje se
creeazã prin reglementãrile
urbanistice. Cumperi un teren
neconstruibil sau reglementat
pentru o anumitã categorie de
construcþii, cu o anumitã coerenþã
relativã la zona în discuþie ºi apoi

schimbi reglementarea, printr-un
PUZ derogator. Astfel creºte
randamentul în timp ce
componenta teren din preþul de
vânzare este mult mai micã.
Tot în aceastã etapã este important
sã abordezi sau sã determini ca
zona în care construieºti sã nu fie
de locuit, ci mixtã. Acest mixt se
referã la alte funcþiuni, de regulã
pentru servicii sau comerciale,
pentru care sunt oferiþi coeficienþi
mult mai buni în regulamentele de
urbanism.
Dezavantajul pentru locuinþe este
acela cã dispar terenurile libere
pentru locatari, se reduc spaþiile
verzi sau dispar în totalitate, pentru
cã acestea sunt reglementate doar
pentru locuinþe, or acum discutãm
de mixt.
Altã tehnicã practicatã este aceea
de a proiecta apartamente care nu
respectã legea locuinþelor, adicã
sunt gândite sub standard. Aceste
tipologii ”moderne”renunþã la
bucãtãrii, la spaþiile de circulaþii

decomandate, la spaþiile de
depozitare ºi fac concesii la
încãperile sanitare. De ce? Pentru cã
aºa rezultã încãperi de locuit mai
mari în aceeaºi suprafaþã ºi, de
asemenea, suprafeþele totale ale
apartamentelor rãmân mai mici,
deci se pot încadra în bugetele
þintite atent în funcþie de
posibilitãþile uzuale de finanþare de
pe piaþã.

Etapa ”din ºantier”

Cele douã mari categorii de artificii
care modificã substanþial costurile
execuþiei lucrãrilor de construcþii
sunt devierile de la proiectul
autorizat ºi munca la negru, sau cu
”subcontractanþi” fãrã toate actele
ºi procedurile legale.
Modificãrile la proiect vizeazã în
special înlocuirea unor materiale ºi
sisteme constructive prevãzute prin
proiect cu altele mai ieftine ºi de
cele mai multe ori neagrementate
sau chiar incompatibile cu
standardul proiectului.
Cele mai vizate sunt lucrãrile
ascunse, cum se numesc în
construcþii, cele care vor fi
acoperite de finisaje sau de alte
lucrãri ulterioare, nemaiputând fi

inspectate decât prin documentele
din dosarul cãrþii construcþiei,
pentru care existã tehnici de
inducere în eroare.
Spre exemplu, se cumpãrã o
cantitate redusã dintr-un material
sau produs, care are toate
certificãrile de calitate, se pune la
dosar dovada, dar fãrã a se putea
controla în ce mãsurã a fost folosit
materialul pentru întregul proiect,
restul fãcându-se cu altceva...
ªi despre lucrul cu muncitori sau
firme mici care nu plãtesc salariile
pe contracte, care eludeazã TVA-ul
ºi nu pot oferi garanþii, se poate
vorbi mult. Aºa numita ”construire
în regie proprie” înseamnã de fapt
în foarte multe cazuri, lucrez fãrã sã
plãtesc taxe, deci fac mari
economii.
Explozia de magazine de
materiale de construcþii din oraºe
ne poate conduce cãtre faptul cã
pe piaþã opereazã multe echipe
sau meºteri care intervin pe
construcþii fãrã contracte, doar pe
bazã de înþelegeri cu clienþii,
evident fãrã garanþii ºi mai ales
fãrã a avea autorizaþii de
construire, pentru lucrãrile mici ºi
mai ales pentru cele din interior.
Uneori lucrãrile nu sunt chiar mici
ºi pot conduce la dezastre,
precum cel cu incendiul ucigaº la
care am asistat anul trecut ºi care
mãrturiseºte despre toate aceste
practici generalizate.
Mai existã o tehnicã interesantã de
vânzare a locuinþelor ”la roºu” sau
”semifinisate”, adicã neterminate.
Pretextul este acela de a da
opþiuni cumpãrãtorului sã îºi
personalizeze locuinþa, bineînþeles
cu lucrãri ”la negru”, dar mai ales
pentru cã preþul de vânzare poate
fi astfel scãzut, iar cumpãrãtorul
nu mai are repere finite pentru
comparaþie.
Recepþia lucrãrilor de construcþii
devine imposibil de realizat
integral, doar incomplet, iar despre
calitate nu se mai poate pune
problema, oficial.
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Etapa ”din îmbunãtãþiri ale
proiectului”

Pe parcursul ºantierului se fac
schimbãri ale planurilor
construcþiilor, unele premeditate
minuþios, pentru cã dacã s-ar fi
propus spre autorizare în
configuraþia doritã, aceasta ar fi
impus alte condiþii.
Frecvent se realizeazã apartamente
în plus în timpul construirii, mai ales
prin divizarea unor apartamente
mai mari în apartamente mai mici,
mult mai vandabile ºi prin realizarea
de locuinþe în cadrul ºarpantelor
acoperiºurilor, adicã construirea de
mansarde, chiar dacã acestea nu au
fost autorizate iniþial.
Bineînþeles cã toate acestea se fac
fãrã a oferi locurile de parcare
necesare, suprafeþele de spaþii verzi
aferente ºi în detrimentul celor care
au cumpãrat în alte condiþii, în
avans.
Alte îmbunãtãþiri constau în
renunþarea la uºi ºi ziduri,

reducerea suprafeþelor cu placaje
ceramice, mai scumpe decât alte
finisaje, renunþarea la un ascensor
acolo unde erau prevãzute mai
multe ºi alte asemenea.
Amenajãrile exterioare ºi lucrãrile
de peisagisticã fac parte din aceeaºi
categorie de lucruri planificate, care
fac parte din proiectul autorizat,
dar la care se renunþã pentru cã nu
sunt vandabile ºi costã.
Etapa ”din tranzacþie”

În România se cumpãrã în
continuare locuinþe care nu existã
încã, adicã se cumpãrã de pe hârtie,
cum se spune, sau din proiect, prin
oferirea de preþuri mai bune cãtre
cei interesaþi. Asta înseamnã cã, de
fapt, cumpãrãtorii îºi finanþeazã
construirea propriei locuinþe,
preluând astfel riscurile ºi poate ºi
responsabilitãþile asupra cãrora nu
au control.
Nu vreau sã insit asupra cazurilor
limitã când dezvoltatorii au vândut
acelaºi apartament mai multor

cumpãrãtori, colectând avansurile
ºi dispãrând în meandrele
desfiinþãrilor ºi transformãrilor de
firme, pentru cã nu acestea sunt
cele mai numeroase, dar existã.
Ceea ce se întâmplã însã curent
este realizarea de tranzacþii înainte
ca recepþiile lucrãrilor sã fie fãcute,
sau dupã recepþii superficiale, de
fapt incomplete ºi astfel ilegale,
care conduc la întabularea
locuinþelor ºi la ocuparea lor înainte
de finalizarea ºantierului.
Vreau sã atrag atenþia asupra a
douã aspecte.
Primul se referã la recepþia finalã,
care trebuie fãcutã dupã perioada
de garanþie, la doi ani dupã recepþia
la terminarea lucrãrilor, care, în
cazul locuinþelor nu mai este
posibilã pentru cã dezvoltatorul a
vândut, nu mai este proprietar, iar
constructorul nu are niciun contract
cu noii proprietari, sau chiar dacã
aceste obligaþii au fost transferate,
cei din urmã nu mai au pârghii
financiare pentru a îl constrânge sã
remedieze defectele apãrute în
aceastã perioadã.
Al doilea aspect þine de obligaþia
prin regulamentele de urbanism, de
a se realiza un anumit numãr de
locuri de parcare pentru locuinþe.
Dacã aceste locuri de parcare nu se
înscriu în cartea funciarã ca fãcând
parte din respectiva locuinþã,
aceasta se va putea vinde fãrã locul

de parcare ºi iatã cã este irosit tot
efortul urbaniºtilor de a lansa pe
piaþã construcþii care au prevãzute
spaþiile necesare.
Nu toþi doresc sã dea bani pe
parcare, atât timp cât aceasta se
poate face prin autoservire din
spaþiul public...

Etapa ”din marketing”

ªi în fine, ultima etapã, ”din
marketing”. Multe din locuinþele
realizate în perioada recentã fac
parte din ansambluri care capãtã
nume rãsunãtoare, obligatoriu în
limba englezã ºi mai ales conþinând
componenta ”park”, ”gardens” sau
”residences”.
Bineînþeles cã o piaþã vastã ca cea a
locuinþelor noi nu poate fi
caracterizatã doar de fenomene
unitare.
Din pãcate, ceea ce am încercat sã
descriu mai sus a condus la o
generaþie de construcþii de multe
ori mai puþin valoroase decât cele
realizate cu câteva zeci de ani mai
devreme.
Unele dintre ele manifestã semne
de degradare chiar severã încã din
primii ani de folosinþã, dar nici
contractele ºi nici sistemele de
asigurãri nu fac faþã acestor situaþii.
Nici cultura locuitorilor, care ar
trebui sã îºi asigure mijloacele de
atac în cazul în care locuinþa pe care
au cumpãrat-o suferã transformãri
nedorite, în timp, nu este în mãsurã
sã conducã la aºa ceva. Dacã
aceºtia au acceptat sã intre în jocul
gri al unor dezvoltatori, au
cumpãrat ”semifinisat”, au fãcut
intervenþii neautorizate, totul este
pierdut.
Totuºi în România se fac ºi multe
locuinþe bune, fiind evidentã
dorinþa oamenilor de a îºi oferi
calitate vieþii ºi prin acestea.
Problema care ne rãmâne de
rezolvat este felul în care apreciem
valoarea unei locuinþe ºi mai ales
cum ajungem sã o obþinem, pe la
noi, în Grãdina din Carpaþi? n
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