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Stimate domnule Niculescu,
Vă mulţumesc pentru scrisoarea dumneavoastră, care mi-a fost transmisă de doamna Sharon Bowles,
preşedinta Comisiei pentru Afaceri Economice şi Monetare, alături de scrisoarea de înaintare, la data de
3 octombrie 2012.
În ceea ce priveşte întrebarea dumneavoastră referitoare la investiţia BCE în noul său sediu, aş dori să
menţionez faptul că BCE închiriază, în prezent, spaţii pentru birouri în trei clădiri din Frankfurt pe Main.
Potrivit recomandării adresate de Curtea de Conturi Europeană tuturor instituţiilor europene, este de
preferat, din punct de vedere economic şi pe termen lung, ca instituţiile să deţină sedii adecvate nevoilor şi
cerinţelor lor, în loc să închirieze spaţii pentru birouri. BCE va utiliza fonduri proprii pentru construirea
noului său sediu.
În ceea ce priveşte costurile aferente noului sediu al BCE, trebuie luat în considerare următorul aspect:
costurile totale de investiţii au fost estimate, în anul 2005, la aproximativ 850 de milioane EUR, pe baza
preţurilor constante din 2005.
Se anticipează că majorările înregistrate de preţurile materialelor şi ale manoperei în sectorul construcţiilor
începând din anul 2005 şi până la finalizarea proiectului, în 2014 vor justifica cea mai mare parte a
estimărilor privind costurile suplimentare.
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BCE monitorizează cu deosebită atenţie progresele înregistrate în procesul de execuţie, costurile implicate şi
evoluţia preţurilor. După caz, sunt implementate ajustări şi modificări. Grossmarkthalle – o imensă clădire
industrială de patrimoniu, datând din anul 1928 – a ridicat o serie de probleme care nu fuseseră detectate la
examinarea iniţială desfăşurată anterior achiziţiei: fundaţiile s-au dovedit a fi insuficiente şi au necesitat
lucrări suplimentare de consolidare; s-a descoperit că îmbrăcămintea acoperişului era contaminată, prin
urmare nu putea fi eliminată conform planului, iar unele părţi din construcţia de beton nu prezentau
suficiente elemente metalice de armare.
Toţi factorii menţionaţi permit justificarea costurilor suplimentare în valoare de aproximativ 300-350 de
milioane EUR implicate până la finalizarea proiectului în anul 2014, în raport cu estimarea iniţială a
costurilor totale de investiţii stabilită pe baza preţurilor constante din anul 2005.

Cu deosebită consideraţie,
[semnătură]
Mario Draghi

