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Exportul devine prioritar pentru afacerile
cu materiale de construcţii
aDePLaSt atacă PieţeLe
Din Ungaria, MoLDova,
Ucraina şi BULgaria

Criza financiară constituie, de fapt, un
moment prielnic pentru orice individ sau
companie de a-şi demonstra calităţile în
materie de supravieţuire. Pe fondul unei creşteri economice generalizate, cei mai mulţi au
senzaţia că lucrurile funcţionează de la sine.
În vremuri tulburi, însă, percepţia faţă de orice
decizie se schimbă radical, iar implicarea totală
şi ideile inovatoare devin acţiuni primordiale.
fiecare om de afaceri caută, în timp de recesiune, să-şi valorifice la maximum capacităţile şi virtuţile pentru a diminua efectele negative inerente. Întreprinzătorii români încearcă

să găsească soluţii pentru a suplimenta veniturile realizate de companiile proprii, în condiţiile în care cererea pe plan intern pentru
produsele şi serviciile comercializate s-a
redus considerabil. una dintre cele mai bune
acţiuni ce pot fi întreprinse este încercarea
de a obţine comenzi şi pe alte pieţe. Ideea
tot mai des vehiculată de economiştii autohtoni este aceea că exporturile vor avea cel mai
important rol în revenirea economiei româneşti în 2010. "Cel mai probabil, ieşirea din
recesiune se va face prin intermediul exporturilor, în condiţiile în care cererea internă este,

în continuare, afectată de perspectiva slabă
a veniturilor populaţiei, de evoluţia modestă
a creditării şi de situaţia foarte dificilă a bugetului public", consideră Ionuţ Dumitru, economist-şef al raiffeisen bank. Nici reprezentanţii companiilor care activează în sectorul
de construcţii nu fac notă discordantă de la
această aserţiune. astfel, mai mulţi producători de materiale de construcţii, printre care
adePlast, Lasselsberger (Sanex Cluj-Napoca
şi Cesarom bucureşti), Den braven, ruukki sau
Teraplast, vor să-şi intensifice vânzările în afara
graniţelor ţării.

În luna februarie a.c., societatea adePlast a livrat
primul transport de 26 de tone de materiale de
construcţii către partenerii din Slovacia. “acesta
reprezintă un pas timid, dar considerăm că
este esenţial pentru noi, şi pentru toţi producătorii care au investit în ultimii ani în capacităţi de producţie performante, să depăşească
graniţele româniei”, a declarat Marcel bărbuţ,
proprietar al firmei. anul trecut, societatea a
livrat pe piaţa din ungaria produse în valoare
de 0,4 milioane de euro. “În 2010 lucrăm alături
de distribuitorul nostru din ungaria la pregătirea ofertelor pentru o serie de licitaţii de anvelopare a blocurilor din budapesta”, a precizat
Marcel bărbuţ. republica Moldova reprezintă o altă piaţa importantă pentru adePlast.
astfel, de la începutul anului, au fost exportate
către Moldova peste 100 de tone de materiale
de construcţii. Pentru 2010 se are în vedere
livrarea în republica Moldova a 2.500 - 3.000
de tone. Grecia este o regiune unde sunt solicitate produsele pe bază de ipsos. “Privim
exportul în zonă ca pe un cost de marketing.
Pe lângă lichidităţile generate de export,
putem asigura un flux continuu al capacităţilor
noastre de producţie. exportul este o bulă de
oxigen pentru orice producător onest”, consideră Marcel bărbuţ. Pentru anul 2010 societatea vizează pătrunderea şi pe pieţele din
ucraina şi bulgaria.
(continuare în pagina 3)
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Datele statistice confirmă continuarea regresului pieţei
Situaţia din domeniul construcţiilor continuă să fie incertă, o revenire pe
plus a indicatorilor de referinţă pentru activitatea de profil fiind aşteptată
abia pentru a doua parte a acestui an. Până atunci însă, datele Institutului
Naţional de Statistică pun în lumină un tablou dezolant, principala imagine
fiind reprezentată de scăderea abruptă - cu peste 30% - a numărului de
autorizaţii de construire. Piaţa s-a contractat în primul trimestru cu 55%
faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent şi este foarte dificil - în condiţiile
actuale - de estimat evoluţia sectorului pentru întregul an, declară Laurenţiu
Plosceanu, preşedintele Asociaţiei Române a Antreprenorilor din Construcţii.
"Nu avem încă datele pe primele trei luni, însă în ianuarie piaţa a scăzut cu
65%, iar din estimările noastre pe primul trimestru contracţia a fost de circa
55%, pentru că nu s-au deblocat finanţările pentru proiecte şi nici nu a fost
făcută plata de la buget pentru lucrările efectuate în 2009", spune Plosceanu.
Nici aşteptările pentru perioada martie - mai 2010 nu au un caracter optimist,
întreprinzătorii din branşă anticipând o continuare a trendului descendent
consemnat în primul trimestru a.c. Astfel, indici precum volumul producţiei
(-11%), stocul de contracte şi comenzi (-11%), numărul de salariaţi (-18%) şi
preţurile lucrărilor de construcţii (-2%) sunt priviţi de managerii companiilor
cu multă reţinere. Nici evidenţele Băncii Naţionale a României privind
creditele acordate populaţiei şi firmelor în ianuarie şi februarie 2010 nu arată
o îmbunătăţire pe piaţa bancară, de unde sunt aşteaptate practic semnalele
pozitive de către toţi oamenii de afaceri. O notă de încredere vine din partea
specialiştilor Băncii Comerciale Române, care - în raportul trimestrial
macroeconomic „România - între optimism şi pesimism” - susţin că „sectorul
construcţiilor ar putea reintra pe creştere în semestrul al II-lea din acest an,
cele mai multe speranţe îndreptându-se spre guvern atunci când vine vorba
de relansarea acestui domeniu”.
DiMinUare cU 32,7%
a nUMărULUi De aUtorizaţii
De conStrUire
Conform datelor Institutului Naţional
de Statistică, în luna februarie a.c. s-au
eliberat 2.272 autorizaţii pentru construirea de clădiri rezidenţiale, din care 66,8%
vizează execuţia de imobile în zona rurală.
Distribuţia în profil regional evidenţiază
o creştere a numărului de autorizaţii de
construire acordate pentru clădiri rezidenţiale în aproape toate regiunile de
dezvoltare. Cele mai importante creşteri
s-au înregistrat în zonele: Sud - Muntenia
(+79 autorizaţii), Vest (+68 autorizaţii),
Sud-Vest Oltenia (+65 autorizaţii) şi bucureşti - Ilfov (+60 autorizaţii). În regiunea
de dezvoltare Nord-Vest s-a consemnat o
scădere a numărului de autorizaţii eliberate pentru construirea de clădiri rezidenţiale (-26 autorizaţii). În intervalul ianuarie
- februarie a.c. s-au eliberat 4.176 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu 32,7% faţă de perioadă corespunzătoare a anului precedent.
Potrivit INS, în primele două luni ale anului
în curs, pentru clădiri administrative în
mediul urban au fost emise doar 15 autorizaţii de construire, în timp ce la nivelul
comunelor nu a fost eliberată nicio autorizaţie pentru acest tip de imobile. Totodată, în luna februarie a.c. s-au acordat cu
1.467 mai puţine autorizaţii de construire
pentru clădiri rezidenţiale decât în aceeaşi
lună a anului precedent, scădere reflectată
în toate regiunile de dezvoltare. Cele mai
importante diminuări au fost în regiunile
de dezvoltare: Sud - Muntenia (-296 autorizaţii), Nord-est (-262 autorizaţii), Sud-est
(-240 autorizaţii) şi bucureşti - Ilfov (-207
autorizaţii).

Piaţa aUtohtonă
De conStrUcţii Se afLă,
încă, în receSiUne
recent., experţii Institutului Naţional de
Statistică (INS) au dat publicităţii comunicatul intitulat "Situaţia lucrărilor de
construcţii în luna februarie 2010". analizând documentul respectiv, se poate
observa faptul că volumul lucrărilor de
construcţii în intervalul analizat a scăzut
faţă de luna anterioară, atât ca serie
brută, cât şi ca serie ajustată (în funcţie de
numărul de zile lucrătoare şi de factorul
sezonier) cu 3,4%, respectiv cu 13,8%. În
raport cu luna februarie a anului 2009,
s-a constatat un regres de 27,1% (ca serie

brută) sau de 23,6% (ca serie ajustată),
ceea ce înseamnă că sectorul de profil se
află, încă, în plină recesiune. "În februarie
2010, volumul lucrărilor de construcţii
(serie brută) a scăzut faţă de luna ianuarie a.c. cu 3,4%, deprecierea fiind evidenţiată la toate elementele de structură,
astfel: lucrări de întreţinere şi reparaţii
curente (-8,6%), lucrări de reparaţii capitale (-1,2%) şi lucrări de construcţii noi
(-1,1%). Luând în considerare principalele tipuri de construcţii, se remarcă diminuări la clădirile rezidenţiale (-8,8%) şi la
construcţiile inginereşti (-7.8%), în timp ce
la imobilele nerezidenţiale s-a înregistrat o
creştere de 11,4%", se arată în comunicatul
INS. Ca serie ajustată, valorile sunt diferite, întrucât reprezintă o estimare a efectului numărului de zile lucrătoare şi a celui
calendaristic (perioadele de sărbători religioase sau naţionale), precum şi o corectare a valorilor extreme (schimbări de nivel
ocazionale, tranzitorii sau permanente) şi
interpolarea valorilor lipsă. astfel, în luna
februarie 2010 (comparativ cu ianuarie
a.c.), s-a înregistrat o scădere de 13,8% a
volumului lucrărilor de construcţii, repartiţia cotelor de contracţie pe elemente de
structură fiind următoarea: proceduri de
întreţinere şi reparaţii curente (-17,9%),
lucrări de reparaţii capitale (-14,8%) şi
construcţii noi (-12,5%). În funcţie de tipologie, volumul lucrărilor de construcţii a
scăzut cu 28,7% la clădirile rezidenţiale,
în timp ce la construcţiile inginereşti şi la
clădirile nerezidenţiale au fost consemnate diminuări de 13%, respectiv de 9,7%.
Se poate, totuşi, remarca faptul că - în
ceea ce priveşte sectorul imobilelor cu
altă destinaţie faţă de cea de locuinţă în luna februarie a avut loc o moderare a
trendului descendent, sporirea volumului
de lucrări (analizată ca serie brută) fiind un
semnal (deocamdată, timid) al reînceperii
activităţii de edificare a anumitor obiective în întreaga ţară.

LUcrăriLe De întreţinere
şi reParaţii cUrente
răMân PrePonDerente
În documentul INS se mai subliniază faptul
că, în februarie a.c. (faţă de luna corespunzătoare a anului precedent), ca serie
brută, volumul lucrărilor de construcţii a
scăzut cu 27,1%. "Pe elemente de structură, s-au consemnat declinuri la lucrările de reparaţii capitale (-44,7%) şi la cele
de construcţii noi (-37,4%), însă procedeele de întreţinere şi reparaţii curente
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au fost preponderente, majorându-se, ca
volum, cu 33,5%. În funcţie de tip, volumul
lucrărilor de construcţii a scăzut astfel:
clădiri rezidenţiale (-60,9%) şi imobile
nerezidenţiale (-36,8%), dar regresul a
fost compensat parţial de o sporire pe
segmentul
construcţiilor
inginereşti
(+7%). Luând în considerare aceeaşi bază
anuală de calcul, dar ca serie ajustată,
s-a constatat că în luna februarie 2010
volumul lucrărilor de construcţii a scăzut
cu 23,6%. Din punct de vedere structural,
un declin semnificativ s-a înregistrat atât
la lucrările de reparaţii capitale (-39,7%),
cât şi la cele de construcţii noi (-35,2%). În
schimb, numărul lucrărilor de întreţinere
şi reparaţii curente a crescut cu 32,5%. Pe
tipuri de construcţii, indicatorul analizat
s-a diminuat la clădirile de locuit (-58%) şi
la cele nerezidenţiale (-33,9%), în vreme ce
pentru construcţiile inginereşti (inclusiv
căi de comunicaţii terestre, construcţii
hidrotehnice şi subterane, linii de transport al energiei electrice etc.) volumul
lucrărilor a sporit cu 9,7%.

ScăDere faţă De PriMeLe
DoUă LUni Din 2009
analizând situaţia din intervalul ianuariefebruarie a.c. în comparaţie cu primele
două luni din 2009, experţii INS au
constatat faptul că volumul lucrărilor de
construcţii, serie brută, a scăzut cu 19,5%.
"Pe elemente de structură s-au înregistrat scăderi la lucrările de reparaţii capitale (-37,8%) şi la lucrările de construcţii
noi (-32,5%). În schimb, la lucrările de
întreţinere şi reparaţii curente, acest indicator a crescut cu 55,8%. În funcţie de tip,
volumul lucrărilor de construcţii s-a diminuat la clădirile rezidenţiale cu 53,1% şi
la clădirile nerezidenţiale cu 32,7%. La
construcţiile inginereşti, volumul lucrărilor de construcţii s-a majorat cu 13,5%.
Ca serie ajustată, s-a consemnat o depreciere de 18,3%, scăderea fiind evidenţiată
din punct de vedere structural la lucrările de reparaţii capitale (-34,6%) şi la cele
de construcţii noi (-33,1%). S-a înregistrat
o creştere de 53,4% la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente. Pe tipuri de
construcţii au fost consemnate scăderi la
clădirile rezidenţiale (-51%) şi la imobilele nerezidenţiale (-31,3%), în vreme ce
la construcţiile inginereşti s-a înregistrat o
creştere de 13,5%.

PreţUri în Uşoară
ScăDere şi regreS
aL activităţii în DoMeniU
La finele lunii martie a.c., experţii Institutului Naţional de Statistică au definitivat
documentul intitulat "Tendinţe în evoluţia
activităţii economice în perioada martiemai 2010", care include estimări enunţate
de 2.070 de societăţi (din care 1.258 de
manageri ai celor mai importante firme de

construcţii). Potrivit acestora, în intervalul
analizat va fi consemnată o scădere moderată a activităţii în raport cu cele trei luni
anterioare. "Diminuarea va fi vizibilă atât
în ceea ce priveşte indicatorul de volum
al producţiei (sold conjunctural -11%),
cât şi al stocului de contracte şi comenzi
(acelaşi sold conjunctural), însă - dacă se
iau în calcul datele anunţate în studiul
de conjunctură anterior - poate fi remarcată o temperare a declinului, întrucât
indicii respectivi se situau la -22%. În
schimb, factorii de decizie ai companiilor
din branşă previzionează încă o scădere
a numărului de salariaţi atât pe total
(sold conjunctural -18%, cât şi pe grupe
de mărime a întreprinderilor. În ceea ce
priveşte preţurile lucrărilor de construcţii,
se preconizează o relativă stabilitate a
acestora (sold conjunctural -2%)", precizează oficialii INS. În acest context, se
poate observa că, pe termen scurt,
respectiv până în luna mai a.c., trendul
descendent pe care s-a înscris piaţa naţională de construcţii şi domeniile conexe ar
putea fi mai puţin accentuat, ca urmare a
finalizării sezonului rece. Cu toate acestea,
segmentul materialelor utilizate la edificarea clădirilor continuă să fie grav afectat
de premisele negative induse de recesiune, fiind probabilă o nouă depreciere a
preţurilor (inclusiv în branşa de tâmplărie
termoizolantă). este posibil ca situaţia să
se stabilizeze în a doua jumătate a anului
în curs, însă - deocamdată - există puţine
semnale care să indice reluarea fluxului de
contracte şi comenzi.

eUroStat: căDere De 6%
a Pieţei în ianUarie
românia a înregistrat, în prima lună a
acestui an, o scădere cu 5,9% a pieţei
construcţiilor faţă de decembrie 2009,
conform datelor institutului european
de statistica - eurostat. astfel, sectorul
specific îşi menţine trendul descendent din ultimele luni. Cele mai importante scăderi din europa au fost consemnate, însă, în Cehia (-22%), Germania
(-14,3%) şi bulgaria şi Spania (ambele
raportând o diminuare de -6,1% a activităţii pe şantiere). Ţările care au anunţat
rezultate pozitive sunt: Slovenia (+7,1%),
Suedia (+2,7%) şi Marea britanie (+0,9%).
În medie, sectorul construcţiilor civile din
uniunea europeană a scăzut cu 0,6%, iar
volumul lucrărilor inginereşti din comunitate, cu -2,3%. În ceea ce priveşte statisticile anuale calculate pentru statele europene, în românia s-a construit, în ianuarie
2010, cu 12,4% mai puţin decât în aceeaşi
perioadă din 2009. Cele mai mari declinuri
au fost notate în bulgaria (-30%), Cehia
(-24,6%) Germania (-16,5%) şi Spania
(-14,6%). Sectorul construcţiilor de clădiri
din ue s-a diminuat, în intervalul menţionat, cu 7,6%, în timp ce volumul lucrărilor
de inginerie civilă s-a depreciat cu 2,9%.
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Den Braven: exPortăM
în 29 De ţări
Moderna fabrică de la buftea, singura din
sud-estul europei a Den braven, a permis
subsidiarei din românia să intre şi mai
puternic pe segmentul de export, care
asigură în prezent circa 40% din cifra de
afaceri. exporturile de spume poliuretanice au avansat cu 54% în volum şi cu 43%
ca valoare, până la 10,6 milioane euro, în
timp ce vânzările totale din afara graniţelor
ţării au crescut cu 33%, la 12,1 milioane
euro. firma a realizat anul trecut o cifră de
afaceri de 30,8 milioane de euro (valoare
care cuprinde şi subsidiara din republica
Moldova), în scădere cu 8% faţă de 2008,
din cauza întârzierii plăţilor efectuate de
clienţi. "exporturile reprezintă o componentă determinantă în strategia grupului
Den braven. anul trecut am intrat pe alte

nouă pieţe, exportăm acum în 29 de ţări şi
vom continua extinderea şi în 2010", susţine
adrian State, director general al Den braven
românia.

la capacitate maximă", susţine Mădălina
Dumitru, country marketing manager
pentru românia şi bulgaria al companiei
ruukki.

JUMătate Din ProDUcţia
rUUkki Se va Livra
în Străinătate

LaSSeLSBerger vrea
Să-şi DUBLeze exPortUriLe

teraPLaSt: vreM
Să creşteM exPortUL
Pe PieţeLe Din regiUne

Sanex Cluj-Napoca şi Cesarom, companii
controlate de producătorul austriac de
plăci ceramice Lasselsberger, vizează
pentru 2010 menţinerea vânzărilor consolidate la nivelul din 2008 şi 2009, de aproximativ 150 de milioane de lei, prin dublarea
exporturilor. “am încheiat anul 2009 la
un nivel comparabil cu 2008, iar pentru
2010 estimăm o valoare similară a veniturilor. Pentru intervalul următor, printre
priorităţile noastre se regăsesc: înnoirea
gamei de produse, intensificarea activităţii de export şi consolidarea portofoliului
de clienţi”, precizează eduard Măcărescu,
director comercial al companiei. Practic,

Producătorul de tubulatură şi profile Teraplast bistriţa îşi propune pentru acest an o
creştere a cifrei de afaceri cu 10%, potrivit
bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de
consiliul de administraţie al companiei, interesul în acest an fiind focalizat spre lucrările
de infrastructură finanţate prin fonduri europene, precum şi spre majorarea exporturilor pe pieţele din regiune. "Ne propunem
pe termen scurt şi mediu creşterea exporturilor pe principalele pieţe din regiune, în
condiţiile în care, în 2009, ponderea exporturilor în cifra de afaceri a companiei s-a situat
în jurul valorii de 10%", subliniază florin urîte,
director general al Teraplast.

Producătorul de materiale de construcţii
metalice ruukki românia, sucursală a
grupului finlandez rautaruukki, şi-a extins
în 2009 activitatea de export în federaţia rusă, bulgaria şi Serbia, ajungând
să livreze în afara ţării 30% din producţie.
Pentru anul acesta, compania şi-a propus
să intensifice activitatea de export, obiectivul fiind ca această activitate să genereze jumătate din cifra de afaceri. "avem
deja preprogramări pentru export, mai
ales din rusia, care se dezvoltă puternic
în sectoarele industrial şi în cel de retail,
iar fabrica ruukki din acea zonă lucrează

Lasselsberger are ca obiectiv dublarea
ponderii exporturilor în totalul afacerilor,
de la 5% la 10%.
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Ce greşeli impiedică accesarea fondurilor europene
Doi factori de decizie importanţi din cadrul sistemului bancar
românesc - Radu Graţian Gheţea (preşedintele Asociaţiei
Române a Băncilor şi al CEC Bank) şi Steven van Groningen
(preşedintele Raiffeisen Bank) - sunt de părere că instituţiile de
credit vor pune accentul în acest an pe cofinanţarea proiectelor
realizate cu fonduri europene. Cei doi oficiali consideră că
împrumuturile acordate companiilor care accesează bani de
la Uniunea Europeană vor constitui produsul vedetă al anului
2010. Situaţia este posibilă în condiţiile în care cererea de pe
piaţa creditelor destinate populaţiei este scăzută. Practic, în
acest fel, băncile vor căuta alternative de investiţie a banilor,
cofinanţarea afacerilor dezvoltate cu fonduri europene fiind
segmentul cel mai accesibil şi sigur. "Lansarea unor programe
guvernamentale (în principal, în domeniul investiţiilor în
infrastructură) precum şi acordarea de garanţii pentru
întreprinderile mici şi mijlocii sau dezvoltatorii imobiliari ar
impulsiona cererea de împrumuturi. Cred că cel mai solicitat
produs în acest an ar trebui să fie creditul de cofinanţare a
proiectelor dezvoltate din fonduri europene", a declarat Radu
Graţian Gheţea. La rândul său, Steven van Groningen susţine
aceeaşi idee, cu precizarea că totul depinde de implicarea
autorităţilor în promovarea programelor UE. Aceste opinii
se reflectă în realitatea de zi cu zi, unde se poate observa din
partea băncilor o atenţie sporită dedicată acestei activităţi.
ce erori fac
întrePrinzătorii roMâni
atUnci cânD SoLicită
fonDUri eUroPene
"fondurile europene se adresează oamenilor care acceptă să respecte toate regulile. un conducător auto ce traversează
intersecţia în momentul în care semaforul arată culoarea galbenă nu este un
posibil beneficiar de bani europeni",
explică ramona Ivan, directorul executiv
al Direcţiei Instituţii financiare din cadrul
băncii Comerciale române (bCr), referindu-se la profilul întreprinzătorului
care are cele mai multe şanse de a accesa
fonduri europene. Declaraţia oficialului
bCr - exprimată în mod plastic - se referă
la faptul că, pentru a transforma o idee
de afacere într-un proiect eligibil, este
nevoie de răbdare şi supunere în faţa
regulilor impuse de uniunea europeană
caracterizate, nu de puţine ori, drept
birocratice. Întărind parcă această ultimă
idee, ramona Ivan spune că "pentru un
proiect poţi avea şi trei kilograme de
material de analizat". Chiar dacă pare
descurajator, procesul de implementare a dosarului de solicitare a fondurilor europene cuprinde câteva etape
bine definite, care - dacă sunt respectate
întocmai - cresc şansele solicitantului de
a intra în posesia banilor.
reprezentanta celei mai mari bănci din
românia s-a referit şi la cel mai des întâlnite motive pentru care multe firme
româneşti nu reuşesc să acceseze fonduri
europene. ramona Ivan a evidenţiat, în
principal, slaba informare. "Mulţi întreprinzători nu citesc cu atenţie ghidul
dedicat fondurilor europene", declară
directorul executiv al Direcţiei Instituţii
financiare din cadrul bCr. De asemenea,
se evidenţiază şi slaba pregătire a unor
consultanţi, care nu reuşesc să elaboreze
dosarul pentru cererea de finanţare aşa
cum solicită uniunea europeană. "este
bine ca solicitanţii să se informeze bine
despre consultantul la care apelează.
De asemenea, este important să iniţieze
discuţii şi cu o bancă atunci când decide
să dezvolte o afacere cu fonduri europene. Pot să vă spun că proiectele pentru
care beneficiarii au solicitat încă de la
început ajutorul băncii au fost aprobate
într-o proporţie covârşitoare", subliniază
ramona Ivan.
Tocmai de aceea, bCr a prezentat, de
curând, Ministerului finanţelor un set
de propuneri menite să îmbunătăţească

atât absorbţia fondurilor europene,
cât şi rata de succes a implementării
proiectelor. Prima recomandare a fost
aceea referitoare la stabilirea unor
parteneriate între bănci şi Guvern, în
scopul promovării programelor de
către ambele părţi. "În 2009 am avut un
şoc, în special la agricultură, unde am
observat că foarte multe proiecte aprobate de autoritatea de management nu
puteau fi susţinute de bancă pentru a fi
implementate. aproape că erau nebancabile, oricum, au fost supradimensionate. Trebuie să existe un dialog încă
din stadiul iniţial al proiectului între
client, autoritatea de management,
firma de consultanţă şi bancă", explică
ramona Ivan. Oficialul bCr a precizat
că un alt motiv pentru care unii întreprinzători nu au accesat fonduri europene este generat de criza financiară,
care a indus un sentiment de teamă faţă
de potenţialul acelor afaceri. "există şi
clienţi care au alcătuit întreg dosarul de
finanţare, însă deocamdată au decis să
se mai gândească, pentru că nu mai au
aceeaşi încredere în potenţialul acelor
afaceri, din cauza crizei financiare",
declară ramona Ivan. Pe de altă parte,
există şi proiecte care se poticnesc la
capitolul "garanţii".

4.000 De Proiecte DerULate
Prin fonDUri eUroPene
De 2,5 MiLiarDe eUro,
cofinanţate De Bcr
eu Office bCr, birourile specializate în
derularea fondurilor europene, au adus
în portofoliul bCr, în 4 ani de activitate, peste 4.000 de proiecte de finanţare, însumând circa 2,5 miliarde euro.
aceste proiecte se află în diferite stadii:
aprobate, contractate, deja implementate, depuse la autorităţile de management ale programelor operaţionale sau
ale diverselor scheme de ajutor de stat,
ori sunt în pregătire. “aproape 45% din
proiectele aprobate la finanţare în cadrul
programelor operaţionale şi al Programului Naţional de Dezvoltare rurală sunt
ale clienţilor bCr. Pe parcursul celor 4
ani, birourile eu Office bCr i-au ajutat
substanţial pe numeroşi întreprinzători
să-şi împlinească aspiraţiile şi să adauge
valoare la PIb”, a declarat ramona Ivan,
cu ocazia aniversării celor patru ani de
activitate.
bCr pune la dispoziţia clienţilor săi
programe de finanţare din multe surse,
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precum beI, berD, IfC, fIDa etc. pentru
cofinanţarea proiectelor implementate
din fonduri nerambursabile sau finanţări
alternative pentru proiectele eligibile,
dar care nu au obţinut finanţarea nerambursabilă datorită terminării fondurilor
disponibile. bCr a administrat, din 1992
şi până în prezent, peste 90 de programe
de finanţare naţionale ori regionale, în
valoare de peste 4,4 miliarde euro. Instituţia a fost prima bancă din românia care
a lansat o serie de pachete de produse
şi servicii destinate finanţării şi implementării proiectelor derulate cu fonduri
europene nerambursabile iniţiate de
entităţi publice şi/sau private situate pe
teritoriul ţării noastre.
“Pentru a îmbunătăţi accesul beneficiarilor de fonduri europene la cofinanţare/
prefinanţare, bCr a venit în întâmpinarea
nevoilor clienţilor cu o ofertă completă
de produse şi servicii marca eu Office
bCr pentru fiecare tip de investiţie în
parte”, a spus ramona Ivan.
Cele 5 pachete de produse şi servicii
dedicate sunt:
z Pachetul eu agri bCr - destinat finanţării şi implementării proiectelor derulate cu fonduri europene nerambursabile, iniţiate de microîntreprinderi,
persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, asociaţii de producători, IMM-uri,
întreprinderi mari, autorităţi locale de
rang comunal, situate pe teritoriul româniei, în cadrul Programului Naţional de
Dezvoltare rurală;
z Pachetul eu Competitiv bCr - destinat
finanţării şi implementării proiectelor
derulate cu fonduri europene nerambursabile, iniţiate de companii mari sau
IMM-uri, situate pe teritoriul româniei, în
cadrul Programului Operaţional de Creştere a Competitivităţii economice;
z Pachetul eu Infrastructură bCr destinat finanţării şi implementării
proiectelor derulate cu fonduri europene nerambursabile, iniţiate de entităţi
publice situate pe teritoriul româniei,
în cadrul Programului Operaţional regional şi Programului Naţional de Dezvoltare rurală;
z Pachetul eu Turism bCr - destinat
finanţării şi implementării proiectelor
derulate cu fonduri europene nerambursabile, iniţiate de entităţi publice şi/sau
private situate pe teritoriul româniei,
proiecte implementate în cadrul Programului Operaţional regional şi respectiv
Programului Naţional de Dezvoltare
rurală;

z Pachetul eu Pescuit bCr - destinat
finanţării şi implementării proiectelor
derulate cu fonduri europene nerambursabile, iniţiate de microîntreprinderi,
persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, asociaţii de producători, IMM-uri,
întreprinderi mari, autorităţi locale
de rang comunal, situate pe teritoriul
româniei, în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit.

Banca tranSiLvania
a SiMPLificat acceSarea
fonDUriLor eUroPene
neraMBUrSaBiLe
În ultimii trei ani, ţara noastră a reuşit să
absoarbă doar 10% din fondurile puse la
dispoziţie de uniunea europeană, este
concluzia exprimată de oficialii băncii
Transilvania. având în vedere acest
context, banca de la Cluj a dezvoltat
“Platforma de soluţii destinate beneficiarilor de fonduri europene”, prin care toţi
clienţii săi să aibă acces simplu şi rapid la
acestea. „Cred că misiunea băncii Transilvania, ca instituţie financiară locală, este
aceea de a avea ca prioritate astfel de
programe, destinate accesării fondurilor
nerambursabile. Cu atât mai mult, având
în vedere actualul context economic”,
a declarat Horia Ciorcilă, preşedintele
Consiliului de administraţie al băncii
Transilvania, cu ocazia lansării noului
departament.
adresat cu precădere companiilor de
orice dimensiune, precum şi instituţiilor de învăţământ, setul de soluţii
vizează proiecte din sectorul productiv,
de cercetare sau cele destinate infrastructurii. Sub această platformă de
lucru, bT a reunit soluţii de consultanţă şi de finanţare care permit beneficiarilor fondurilor nerambursabile să
poată îndeplini cu mai mare uşurinţă
condiţiile de aprobare cerute de autorităţi. Soluţiile financiare aduse de bT
rezolvă problemele întreprinzătorilor
încă din momentul intenţiei de accesare a fondurilor nerambursabile, asigurând astfel un grad ridicat de predictibilitate a proiectului. acestea sunt
legate de lipsa cofinanţărilor, respectiv
de creditele-punte necesare implementării proiectelor de accesare a fondurilor
europene. banca Transilvania asigură,
astfel, o întreagă plaftormă de soluţii
- de la consultanţa din faza de idee a
unui proiect, până la suportul financiar
propriu-zis, susţin reprezentanţii băncii.
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sumar
Simplificarea procesului poate fi cuantificată şi prin obiectivul pe care Departamentul de Programe europene din
cadrul instituţiei de credit şi l-a propus:
un răspuns rapid la solicitările de finanţare, în 10 zile de la aplicaţie. Departamentul bT gestionează parteneriatul cu
clienţii, firmele de consultanţă şi autorităţile de management şi va simplifica
relaţia dintre clienţi şi partenerii proiectului, folosind reţeaua de peste 500 de
unităţi ale băncii. “În această platformă
de soluţii, banca Transilvania vine cu
o strategie care se mulează perfect pe
profilul pieţei europene. este un prim
pas pentru dezvoltarea în timp a parteneriatelor europene: sector privat sector bancar - sector public şi suntem
mândri de pionieratul pe care banca
Transilvania, ca bancă românească, îl
face în această direcţie”, a adăugat Vasile
Puşcaş, senior adviser pentru Programe
europene pe lângă bT.
La rândul său, robert rekkers, directorul general al băncii, a precizat: „Dorim
să continuăm abordarea pragmatică
proprie, care ne diferenţiază pe piaţă şi
ne-am propus să creştem mai mult rapiditatea cu care tratăm astfel de proiecte.
am armonizat condiţiile bancare
cu criteriile autorităţilor, astfel încât
întregul proces este mult mai accesibil şi
eficient pentru clienţi. Prin această platformă aducem schimbări majore în ceea
ce priveşte procedura absorbţiei fondurilor europene nerambursabile, în sensul
sporirii capacităţii beneficiarilor de a
folosi aceşti bani”. banca Transilvania
are experienţă în finanţarea proiectelor
accesate din fondurile de pre-aderare
şi post-aderare, precum şi din punctul
de vedere al parteneriatelor solide cu
firme de consultanţă specializate în
fonduri europene. Prin Clubul Întreprinzătorului român, care este tot un proiect
bT dedicat antreprenorilor, instituţia de
credit organizează frecvent întâlniri cu
membrii acestuia, unul dintre subiectele abordate fiind accesarea fondurilor
europene.

reabilitarea drumurilor din judeţul Sibiu,
iar alte patru proiecte sunt în diferite
etape de analiză a cererilor de finanţare.
Judeţul Sibiu poate pregăti proiecte de
peste 140 milioane de lei pentru reabilitarea drumurilor şi a străzilor", a declarat
Simion Creţu, director general al aDr
Centru.

exiMBank a LanSat creDite
PentrU Proiecte finanţate
Prin fonDUri StrUctUraLe
eximbank dispune de un pachet de
produse de creditare, acordând şi scrisori
de intenţie neangajante, pentru prefinanţarea sau cofinanţarea proiectelor
care atrag fonduri structurale. "Prin acest
pachet de produse încercăm să susţinem
atragerea de fonduri europene şi să facilităm accesul cât mai multor IMM-uri,
companii mari sau administraţii publice

la această formă de finanţare. eximbank
poate acoperi prin aceste produse până
la 100% din nevoile de finanţare specifice proiectelor derulate cu bani europeni", a declarat preşedintele eximbank, Ionuţ Costea. În funcţie de tipul
proiectului finanţat din fonduri structurale, instituţia de credit poate acorda
mai multe tipuri de împrumuturi. Creditele de investiţii sunt destinate cofinanţării componentei care reprezintă
contribuţia proprie a firmei la proiectul
finanţat din fonduri structurale. Împrumutul poate acoperi cheltuielile neeligibile aferente proiectului, suma necesară
constituirii capitalului de lucru sau achitării TVa aferentă proiectului. Prin creditele de investiţii destinate cofinanţării, o
companie care a încheiat un contract de
finanţare cu autoritatea de management
poate obţine 100% din valoarea cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente

contribuţiei proprii. finanţarea se acordă
în lei sau valută pe termen scurt, mediu
sau lung, în funcţie de tipul proiectului,
perioada de implementare şi capacitatea de rambursare a firmei. Creditele
destinate prefinanţării companiilor pot
acoperi decalajul de timp care apare
între momentul plăţilor făcute de furnizori în cadrul proiectului şi cel al încasărilor de la autoritatea de management. Împrumuturile pot asigura până
la 100% din valoarea finanţării europene obţinute de o societate şi se acordă
pe o perioadă de maximum doi ani. De
asemenea, prin scrisorile de intenţie
sau de confort neangajante, banca îşi
exprimă intenţia de a pune la dispoziţia
companiilor fondurile necesare susţinerii proiectului, cu condiţia acceptării
acestuia de către autoritatea de management responsabilă cu gestionarea finanţărilor europene.

contracte noi PentrU
finantarea infraStrUctUrii
UtiLitare Si De tranSPort
Din fonDUri eUroPene
Dificultăţile înregistrate de sectorul
construcţiilor şi criza financiară internaţională nu par să afecteze capacităţile româniei de a atrage fonduri europene. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Locuinţelor (MDLPL) a semnat,
la finele anului trecut, noi contracte de
finanţare a infrastructurii regionale, în
cadrul axei a doua a Programului Operaţional regional (POr), obţinând, în
acelaşi timp, noi resurse pentru extinderea sau reabilitarea unor reţele utilitare. Proiectul "reabilitarea şi modernizarea DJ 763 Sudrigiu - Pietroasa Cabana Padiş, km 0+000 - 13+000 şi
19+650 - 35+100", semnat la bucureşti, a fost depus de Consiliul Judeţean bihor. Contractul presupune reabilitarea a 25,5 km de drum judeţean, capacitatea traficului urmând a fi majorată
cu peste 40%. Valoarea totală a investiţiei este de 76,8 milioane de lei. Cel de-al
doilea contract a fost încheiat la Sibiu.
Proiectul, denumit "Modernizarea DJ
106 Sibiu - Cornatel - altana - barghis agnita", a fost propus de Consiliul Judeţean Sibiu şi este în valoare de 48,69
milioane de lei. Conform indicatorilor
de proiect, se prevede reabilitarea a 13
poduri, modernizarea a peste 52 km de
şosea, amenajarea a şase intersecţii cu
o nouă structură rutieră şi construirea a
2.000 de noi parapeţi. Timpul de parcurgere a acestui tronson va fi redus, la finalizarea proiectului, cu peste 30%. "De
asemenea, avem în etapă precontractuală încă o solicitare de finanţare pentru
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Investiţiile în obiective turistice şi de agrement intensifică
activitatea antreprenorilor
Compania Naţională de Investiţii (CNI) şi consiliile locale din 76
de localităţi dispun, în acest an, de fonduri pentru finanţarea
construcţiei şi/sau reabilitarea a numeroase obiective turistice
şi de agrement. Practic, CNI are contractate 207 lucrări pentru
realizarea unor săli de sport, bazine de înot, cămine şi imobile
în zone defavorizate. De asemenea, un număr de 76 de consilii
locale din întreaga ţară vor beneficia de bani pentru executarea
unor obiective în turism. Alături de amănuntele privind lucrările
angajate de instituţiile statului, materialul prezintă şi câteva
detalii despre noile modificări legislative ce ar putea avea impact
asupra activităţii antreprenorilor. Mai exact, este vorba despre
posibilitatea companiilor de a plăti fiscului taxa pe valoarea
adăugată după încasarea facturilor şi probabilitatea ca firmele
care execută lucrări în domeniul infrastructurii să fie obligate
să încheie contracte cu societăţi de asigurări pentru ca locatarii
afectaţi de aceste şantiere să poată fi în despăgubiţi.
LiSta cU oBiectiveLe
De inveStiţii în tUriSM
finanţate în 2010
În acest an, un număr de 76 de consilii
locale din întreaga ţară vor beneficia de
fonduri pentru realizarea unor obiective în
turism. Conform unui act normativ aprobat
recent, în 2010 se vor finanţa atât investiţii
iniţiate anul trecut (cum ar fi cele incluse în
subprogramul “Schi în românia”, în judeţele Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureş, respectiv pe Valea Prahovei, continuarea construcţiei unor porturi de mici
dimensiuni în judeţul Tulcea), precum şi
unele noi (dezvoltarea infrastructurii turistice în staţiuni din sudul litoralului şi în centre
balneare ca amara, băile felix - 1 Mai sau
amenajarea unui port turistic în Olteniţa).
Hotărârea de Guvern reglementează cofinanţarea din bugetul Ministerului Dezvoltării regionale şi Turismului a documentaţiilor tehnice şi lucrărilor specifice de execuţie,
beneficiari fiind autorităţile publice locale.
Sumele de la bugetul de stat se vor aloca în
completarea surselor proprii ale primăriilor.
acestea din urmă vor fi cele desemnate să
organizeze procedurile de achiziţiile publice
necesare derulării investiţiilor şi răspund de
utilizarea sumelor primite pentru implementarea respectivelor proiecte. Pentru a vizualiza lista completă a obiectivelor ce se vor
finanţa în acest an click aici!

cei 109 De antrePrenori
care aU contracte cU cni
Pentru construcţia de săli de sport
Compania Naţională de Investiţii (CNI)
dispune în acest an de fonduri de 194,5 milioane de lei de la buget şi de 194 milioane de
lei din credit angajament, iar pentru reabilitarea unor obiective din aceeaşi categorie
sunt disponibile 10 milioane de lei (din care
5 milioane de lei prin credit). Pentru lucrări
la aşezăminte culturale, CNI aloca 100 milioane de lei (din care 50 milioane de lei prin
credit de angajament), pentru bazine de
înot alte 100 milioane de lei, iar pentru realizarea de patinoare artificiale - 20 milioane
de lei (15 milioane de lei de la buget şi 5
milioane de lei prin credit). În prezent, CNI
are contractate 207 lucrări de constructii
/ reabilitare săli de sport, bazine de innot,
reabilitări de cămine şi de imobile în zone
defavorizate etc. Pentru a vedea lista antreprenorilor care sunt, în prezent, în relaţie
contractuală cu CNI, şi contractele câştigate
de aceştia click aici!

PLanUri De inveStiţii,
în vaLoare De 80 MiLioane
eUro, în SPaţii LogiStice
Warehouse DePauw (WDP), din belgia,
companie specializată în investiţii în

spaţii logistice are în vedere contractarea unui credit în valoare de 80 milioane de euro în vederea începerii lucrărilor de construcţie a patru parcuri industriale, în românia. În valoare totală de
peste 200 milioane de euro, proiectele
prevăd execuţia unor obiective în localităţile ariceştii rahtivani (în vecinătatea
municipiului Ploieşti), Oarja (în proximitatea oraşului Ploieşti), Corbii Mari şi
fundulea (în apropierea Capitalei). astfel,
WDP intenţionează începerea - în acest
an - a lucrărilor de construcţie aferente
parcului industrial din Corbii Mari, care
va fi realizat pe un teren cu o arie de
219.114 mp şi va dispune de opt hale ce
vor însuma o suprafaţă închiriabilă de
114.250 mp (din care 109.950 mp vor fi
destinaţi spaţiilor pentru depozitare şi
4.300 mp - celor de birouri). Proiectele din
românia vor fi dezvoltate prin compania
WDP Development rO, în joint-venture
cu Jeroen biermans, antreprenor şi specialist în ceea ce priveşte piaţa imobiliară
autohtonă. În ţara noastră WDP deţine
10 terenuri, pe suprafeţele cărora intenţionează să construiască obiective cu
diverse funcţiuni. acestea sunt localizate
în: agigea (95.000 mp), ariceştii rahtivani (250.000 mp), Codlea (227.500 mp),
Corbii Mari (219.114 mp), fundulea (un
lot de 175.695 mp şi unul de 110.399 mp),
comuna Mihail Kogălniceanu (90.200 mp),
Oarja (223.685 mp), Păuleşti (195.410 mp)
şi Săruleşti (98.464 mp). La sfârşitul anului
trecut, WDP deţinea - la nivel de grup un portofoliu de proprietăţi în valoare de
869,5 milioane de euro, reprezentând un
număr de peste 80 de centre industriale şi
logistice aflate în diverse etape de dezvoltare, localizate în cinci ţări: belgia, franţa,
Olanda, românia şi Cehia. Conform celui
mai recent raport financiar al societăţii, valoarea proprietăţilor deţinute în
românia s-a depreciat, anul trecut, cu
până la 6,1 milioane de euro.

a foSt LanSat Un centrU De
inovare PentrU cLăDiri verzi
Consiliul român pentru Clădiri Verzi
(roGbC) a anunţat, recent, deschiderea
unui "Centru de Inovare pentru Clădiri
Verzi" cu sprijinul companiei West Group
architecture, care a devenit operaţional începând cu data de 2 aprilie 2010,
urmând a funcţiona la capacitate maximă
până la sfârşitul lunii mai. În faza iniţială,
se vizează includerea în program a 15
antreprenori (numărul acestora se va
majora progresiv odată ce proiectul va
lua amploare), precum şi a altor firme care
intenţionează să participe activ la creşterea gradului de eficienţă energetică şi la
responsabilizarea efectivă faţă de mediu
pentru întreg sectorul de construcţii şi
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domeniile conexe. acestea vor avea la
dispoziţie, în cadrul centrului, un spaţiu de
lucru eficient (gratuit sau la preţuri accesibile), care le va permite să se concentreze
pe dezvoltarea propriilor afaceri alături de
o reţea de societăţi cu preocupări similare.
adiacent, se va desfăşura şi un concurs
de planuri de afaceri pentru antreprenorii
care activează deja în domeniul construcţiillor sustenabile şi al energiei verzi, detalii
privind participarea putând fi obţinute
de pe site-ul organizaţiei. Concomitent
cu această acţiune, roGbC a iniţiat şi un
program de certificare şi training menit să
crească gradul de competenţă în domeniul clădirilor verzi pentru cei ce activează
pe segmentul construcţiilor şi care doresc,
în acelaşi timp, să se implice activ în transformarea sustenabilă a mediului construit.
Cursurile au fost gândite special pentru a
asigura instruirea în domenii de specialitate diferite şi vor cuprinde o parte teoretică dar şi studii de caz furnizate de experţi,
activi atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Sesiunile vor fi demarate în curând
oferind posibilitatea participanţilor să
obţină certificarea până la sfârşitul anului.
Organizaţia se aşteaptă ca acestă certificare să crească nivelul de recunoaştere şi
să garanteze competenţa pentru participanţii la training, mai ales că activitatea în
acest domeniu a început să ia amploare în
ultima perioadă şi în românia.

MoDificări LegiSLative
iMPortante
PentrU antrePrenori
La finalul lunii martie a.c., camera superioară a Parlamentului româniei (Senatul)
a avut pe ordinea de zi propunerea
legislativă pentru modificarea Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicat
în Monitorul Oficial nr.927/23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare. Înregistrat pentru dezbatere încă din luna septembrie a anului
trecut, proiectul legislativ a fost adoptat
de senatori în următoarea formă: "articolul 157 alineatul (1) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al româniei,
Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003,
cu modificările şi completările ulterioare,
se modifică după cum urmează: (1) Orice
persoană trebuie să achite taxe de plată
organelor fiscale în termen de 30 de zile
de la data încasării aferente contravalorii serviciilor prestate sau a produselor
livrate". Proiectul de lege, iniţiat de 14
senatori din partea PD-L, a fost adoptat
în şedinţă cu respectarea prevederilor
art. 76, alin (2) din Constituţia româniei,
republicată, după care a fost semnat de
preşedintele Senatului. În cursul zilei de
ieri, prin adresa nr. L 712.604, cabinetul
preşedintelui Senatului a transmis preşedinţiei Camerei Deputaţilor - spre dezbatere şi adoptare - proiectul de lege care
prevede achitarea TVa după încasarea
facturii, aspect care va avea o importanţă majoră pentru mediul de afaceri
din ţara noastră. În adresă se precizează că, potrivit art. 75 alin. (1) şi (3)
din Constituţia româniei, republicată,
cu privire la proiectul de lege menţionat,
Camera Deputaţilor constituie forul
decizional. Dacă proiectul va fi aprobat
în forma propusă şi de către deputaţi,
legea va fi trimisă preşedintelui româniei spre aprobare şi va intra în vigoare
din momentul publicării în Monitorul
Oficial. În caz contrar, inclusiv dacă vor
fi necesare modificări sau completări,
proiectul este respins şi se va întoarce la
comisiile parlamentare de specialitate,

pentru reluarea procedurii. În februarie
a.c., Senatul a primit punctul de vedere al
Guvernului româniei, semnat de primulministru, unde, la capitolul "observaţii",
se arată că "adoptarea acestei măsuri
ar conduce la dificultăţi în colectarea
veniturilor la bugetul de stat, cu impact
major la începutul aplicării măsurii,
datorită decalajului dintre momentul
livrării şi termenul de plată a contravalorii, cu atât mai mult cu cât plata către
furnizor a facturilor va fi întârziată foarte
mult din lipsa disponibilităţilor băneşti,
ca urmare a crizei economice. Măsura
decalării termenului de plată a TVa ar
putea avea ca şi consecinţă riscul creşterii indisciplinei contractuale şi, deci, al
creşterii arieratelor în sistem, în condiţiile în care acestea deja există, datorită efectelor crizei economice. Prin
urmare, o astfel de măsură ar avea un
impact negativ. Totodată, aplicarea
acestei măsuri ar avea impact asupra
întregului mecanism de funcţionare a
TVa-ului (facturare, evidenţă, decont,
declaraţie recapitulativă 390, derogări
de la principii, deduceri etc.). Directiva 112/2006/Ce a Consiliului uniunii
europene privind sistemul comun al
taxei pe valoarea adăugată nu permite
generalizarea acestei măsuri pentru
toate operaţiunile derulate de persoanele plătitoare de TVa. În condiţiile în
care, totuşi, legiuitorul va decide adoptarea unei astfel de măsuri, propunem ca
aceasta să se aplice doar pentru livrările
de bunuri sau prestările de servicii care
au ca beneficiar instituţii publice finanţate din bugetul de stat. având în vedere
considerentele menţionate, Guvernul
nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative în forma prezentată". raportul
de respingere a propunerii legislative fundamentat pe nota Guvernului - nu a
întrunit votul plenului Senatului, doar 38
de senatori votând pentru, 5 abţinânduse, iar 51 exprimându-se împotrivă. Ca
urmare, preşedintele forului legislativ
a considerat că respingerea raportului
echivalează cu adoptarea propunerii,
iar în consecinţă nu a mai supus votului
proiectul în ansamblu. Cu toate acestea,
Camera Deputaţilor constituie forul decizional şi este de aşteptat ca şi în şedinţa
acesteia să aibă loc dezbateri referitoare la respingerea proiectului în forma
actuală, pe baza aceloraşi argumente ale
Guvernului. După cum se observă, reprezentanţii executivului ar dori fie neadoptarea propunerii actuale, fie modificarea
acesteia în sensul menţionat anterior (în
care TVa poate fi plătită după 30 de zile
de la încasare numai în cazul contractelor încheiate cu statul). rămâne de
văzut în ce măsură propunerea legislativă se va schimba sau va fi adoptată ca
atare, întrucât chiar şi după avizul favorabil al celor două camere ale Parlamentului, preşedintele româniei poate
refuza (o singură dată) promulgarea,
pentru ca legea să fie retrimisă comisiilor parlamentare de specialitate pentru
reevaluare.
Pe de altă parte, potrivit unui amendament al Comisiei juridice din Camera
Deputaţilor, firmele care execută proiecte
în domeniul infrastructurii ar putea fi
obligate să încheie contracte cu societăţi de asigurări pentru ca locatarii afectaţi de aceste lucrări să poată fi despăgubiţi. Practic, este vorba despre un amendament la proiectul de lege privind acordarea de compensaţii persoanelor afectate
de construcţia infrastructurii de transport,
act normativ care a fost adoptat de Senat
pe 2 noiembrie 2009. Comisia juridică a
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Camerei Deputaţilor nu a încheiat încă un
raport la acest proiect de lege, dezbaterile
urmând să continue.

hiDroconStrUcţia: creştere
cU 21% a afaceriLor, în 2009
Compania Hidroconstrucţia, unul dintre
cei mai importanţi constructori din
românia, a realizat, în 2009, o cifră de
afaceri de 1,12 miliarde lei, în creştere
cu 21% faţă de cea consemnată în cele
12 luni anterioare. rezultatele favorabile s-au datorat, în special, contractelor
finanţate din fonduri europene semnate
în anii precedenţi. astfel, anul trecut, societatea avea în execuţie 132 de proiecte
în valoare de 1,08 miliarde lei, lucrările la
82 de obiective urmând a fi continuate şi
în 2010. Proiectele de infrastructură au
contribuit cu 60% la realizarea cifrei de
afaceri, un aport de 40% fiind reprezentat
de cele hidroenergetice şi hidrotehnice.
Previziunile pentru 2010 sunt, însă, pesimiste, fiind estimată o depreciere a cifrei
de afaceri până la 896 milioane de lei, din
cauza scăderii numărului licitaţiilor organizate anul trecut. În ceea ce priveşte
măsurile de contracarare a efectelor
recesiunii, Hidroconstrucţia şi-a redus
numărul de angajaţi cu 10% în 2009, până
la aproximativ 6.800 de salariaţi.

defectoscopie - cabluri şi implementarea
unei platforme IT unice pentru întregul
grup de firme. "În 2010 vom aloca 3
milioane de euro pentru diversificarea
capacităţii de producţie, prin construirea la Cluj a unei noi hale de fabricaţie
a echipamentelor electrice, care va
completa portofoliul de produse al energobit. Termenul de finalizare este stabilit
pentru anul 2011", a precizat reprezentantul firmei. În prezent, compania are
400 angajaţi la nivel naţional, din care
peste 160 sunt ingineri specializaţi.
Sediul central al grupului este în ClujNapoca, societatea desfăşurând activităţi în toată ţara prin filialele din bucureşti, bacău, braşov şi Constanţa şi prin
unităţile de producţie din Cluj şi Jibou.
Din grup fac parte opt societăţi active în
domeniul antreprenoriatului şi serviciilor
de specializate de inginerie, al producţiei
de echipamente de distribuţie de medie
şi joasă tensiune, de transformatoare de

medie tensiune şi de sisteme de iluminat
stradal, arhitectural, industrial, de interior şi scenic. Printre serviciile oferite de
grup pot fi menţionate cele de consultanţă în programe de eficienţă energetică şi energii regenerabile, precum şi de
inginerie şi proiectare a reţelelor electrice şi furnizarea de energie.

coMPania aPoLoDor
va reaBiLita centrUL
iStoric aL caPitaLei
Compania apolodor a câştigat licitaţia
privind punerea în siguranţă a lucrărilor
de reabilitare a centrului istoric al Capitalei. Lucrările vor începe săptămâna
viitoare, după ce acestea au fost oprite
în urma rezilierii contractului cu firma
Sedesa (în septembrie 2009). Se intenţionează ca, până la sfârşitul anului în curs,
să se finalizeze toate cele 16 străzi (utilităţile, mobilierul stradal şi iluminatul

public). În paralel, reprezentanţii Primăriei
Municipiului bucureşti vor începe discuţiile cu Ministerul Dezvoltării regionale
şi Turismului (MDrT) pentru a crea cadrul
legal necesar reconsolidării faţadelor
clădirilor din zonă. Contractul de reabilitare a centrului istoric, în valoare de peste
27 milioane de euro, a fost desemnat, la
sfârşitul anului 2006, companiei Sedesa
Obras y Servicios Sa, în urma unei licitaţii
organizate de Primăria Capitalei. bugetul
pentru realizarea acestei investiţii a fost
suplimentat ulterior, la începutul lui 2008,
cu 8,5 milioane de euro pentru lucrările arheologice extinse, modernizarea
arhitecturală şi urbanistică a două spaţii
deschise - Pietele Sf. anton şi Sf. Dumitru,
reabilitarea reţelelor utilitare din zona
etc. Lucrările, realizate până în prezent
în proportie de circa 75%, sunt cofinanţate de banca europeană pentru reconstrucţie şi Dezvoltare (berD), de Guvernul
Olandei şi de la bugetul local.

Dafora execUta LUcrari
De 25 MiLioane De Lei
PentrU MoDernizarea
Unor reteLe De aPa
Dafora Sa si societatile Condmag Sa (din
brasov) si flowtex Technology Sa (din
Medias, judetul Sibiu) au incheiat, recent,
direct sau in asociere, patru contracte
in vederea realizarii lucrarilor de reabilitare si modernizare a retelelor de apa,
canalizare si a statiilor de epurare din
localitatile Odorheiul Secuiesc (judetul
Harghita), Sulina (judetul Tulcea), Pojogeni si rovinari (judetul Gorj). Dezvoltator este Compania Nationala de Investitii Sa. Lucrarile, cu o valoare de peste 25
milioane de lei, vor fi incepute in primul
semestru al anului curent si se vor definitiva intr-o perioada de timp cuprinsa intre
6 luni si 14 luni.
De la inceputul anului si pana in prezent,
compania Dafora Sa a incheiat contracte
cu o valoare totala de 20 milioane de lei.
In 2009, firma a inregistrat o cifra de afaceri
de peste 165 milioane de lei.

energoBit: creştere cU 25%
a cifrei De afaceri, în 2009
Grupul energobit, din Cluj-Napoca, una
dintre cei mai importante companii
autohtone cu activităţi în domeniul
antreprenoriatului de instalaţii electrice
şi producător de echipamente specifice,
a înregistrat, în 2009, o cifră de afaceri
de 410 milioane de lei (echivalentul a 97
milioane de euro). rezultatele confirmă o
creştere de 25% faţă de nivelul din 2008
şi o majorare de cinci ori a celui din 2005,
fiind realizată o rată a profitului brut de
peste 10%. "anul trecut ne-am consolidat poziţia de lider în furnizarea de
servicii specializate de inginerie şi lucrări
electrice pe segmentul parcurilor eoliene
din românia, prin contractarea a încă
cinci astfel de proiecte. De asemenea,
am câştigat şi licitaţia pentru derularea
lucrărilor aferente celei de-a doua etape
din cadrul parcului eolian de la fântânele
(cel mai mare din europa), al cărui beneficiar este grupul CeZ", a declarat Ionuţ
bârsan, director de marketing al energobit. Pentru 2010, se estimează o creştere a cifrei de afaceri cu 10%, precum
şi majorarea numărului de angajaţi. În
plan investiţional, în 2009 au fost definitivate lucrări în valoare de un milion
de euro, ce au vizat dublarea capacităţii de producţie a fabricii de la Jibou,
achiziţionarea unui autolaborator de
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Furnizorii aşteaptă creşteri ale activităţii începând de anul viitor
Managerii companiilor din domeniul livrărilor de materiale de
construcţii sunt destul de sceptici în ceea ce priveşte evoluţia
pieţei de profil pentru 2010. Ca un efect al crizei financiare se
poate observa în atitudinea acestora reţinerea faţă de angajarea
unor obiective cu un ton optimist pentru viitorul apropiat. Astfel,
cei mai mulţi operatori şi-au stabilit ca ţintă prioritară pentru
acest an menţinerea afacerilor la nivelul înregistrat anul trecut.
Îndeplinirea acestor previziuni ar asigura, practic, supravieţuirea
într-un an considerat a fi la fel de greu ca şi cel precedent. Pentru
perioada de după 2010, există câteva puncte de vedere care
anticipează o uşoară redresare a situaţiei. În acest fel, este
de aşteptat ca anumite segmente de activitate din sectorul
construcţiilor să se reînscrie pe un trend ascendent în 2011.
PaLPLaSt: cifră De afaceri
De 4,3 MiLioane USD, în 2009
Compania Palplast, din Sibiu, producător
de ţevi şi fitinguri de polietilenă de înaltă
densitate (cu diametre cuprinse între 20
mm şi 400 mm) cu aplicaţii în diverse
domenii, precum şi de instalaţii de irigaţii
prin aspersiune şi picurare, a realizat, anul
trecut, o cifră de afaceri de 4,3 milioane
uSD. Pentru 2010 reprezentanţii societăţii estimează menţinerea nivelului veniturilor, datorită diversificării gamei de
produse, a celor de agrementare a ţevilor
pentru transportul petrolului, precum şi
de stabilire a unor parteneriate strategice
în vederea completării ofertei. "Condiţiile
generale de piaţă influenţate de recesiune
au determinat schimbări majore în activitatea tuturor agenţilor economici. În ceea
ce priveşte producătorii de tubulatură din
plastic, companiile şi-au adaptat strategia
de afaceri în funcţie de evoluţia cererii pe
piaţă, de anvergura proiectelor de infrastructură şi de preţul materiilor prime şi
costul de producţie. anul trecut, am continuat livrarea de produse pentru proiecte
în domeniul infrastructurii şi ne-am extins
activitatea şi pe segmentul producţiei de
tubulatură pentru protecţia fibrei optice.
Deşi, numărul proiectelor de infrastructură s-a redus considerabil, anul trecut am
furnizat produse în valoare de peste 1,5
milioane uSD pentru execuţia unor lucrări
de alimentare cu apă potabilă şi canalizare
în judeţele Sibiu, alba, Mureş, Vâlcea şi Olt,
precum şi în vederea reabilitării sistemelor
de irigaţii din zonele : buzău, brăila, Călăraşi şi Tulcea", a declarat Sever Cobianu,
director general al Palplast Sibiu. În 2010
compania va continua programul de investiţii demarat în anii anteriori, însă acesta
va fi adaptat la necesităţile de producţie
aferente proiectelor contractate deja,
precum şi pentru a asigura standardul de
calitate pe care societatea l-a impus pe
piaţă. astfel, Palplast va investi în modernizarea şi retehnologizarea capacităţilor
de producţie, având ca efect creşterea
productivităţii, reducerea cheltuielilor şi a
impactului asupra mediului.
Conform unor informaţii disponibile
pe piaţă, vânzările de de tubulatură din
plastic (PVC şi PeID) au însumat 125 milioane de euro, în 2009, tendinţele pentru
anul curent fiind de scădere a acestei
valori. Se previzionează că o revenire a
activităţilor specifice pe un trend ascendent va fi posibilă începând din anul 2011,
datorită obligaţiilor asumate de statul
român prin tratatul de aderare la uniunea
europeană, care prevede atingerea unor
obiective importante în ceea ce priveşte
investiţiile în infrastructura utilitară. referitor la piaţa de ţevi şi fitinguri din polietilenă, reprezentanţii companiei Palplast
estimează o valoare de 60 milioane uSD
a acesteia. "O prognoză asupra evoluţiei acestui sector este dificil de realizat.
Perspectivele sunt strâns legate de rapiditatea cu care vor fi accesate fondurile europene, de deblocarea finanţărilor publice

şi de evoluţia cursului valutar", a precizat
directorul Palplast.
În acest context, printre dificultăţile întâmpinate de societate se află fluctuaţia preţurilor la materiile prime, lipsa lichidităţilor
de pe piaţă şi amânarea unor proiecte mari
din cauza lipsei de cofinanţare din partea
statului. un alt element important care
influenţează afacerile firmei este reprezentat de instabilitatea cadrului legislativ,
în special de modificarea legislaţiei privind
acordarea subvenţiilor pentru agricultură.

arceLorMittaL: ScăDere
Pe SegMentUL De tUBULatUră
aLe fiLiaLei De La roMan
arcelorMittal Tubular Products roman
(aMTPr) Sa, producător de tuburi, ţevi,
profile tubulare din oţel destinate lucrărilor
de infrastructură şi transportului industrial,
a realizat, anul trecut, o cifră de afaceri de
352,7 milioane de lei, cu 57,2% sub nivelul
din 2008, conform datelor financiare
incluse în cel mai recent raport al companiei, transmis către bursa de Valori bucureşti. Cauzele principale sunt reprezentate
de reducerea vânzărilor şi deprecierea cu
3% a preţurilor, efecte generate de recesiunea internaţională. astfel, piaţa de profil
a fost afectată puternic de criza din domeniul construcţiilor, precum şi de diminuarea investiţiilor în industria petrolului şi
gazelor. activitatea din cadrul sectorului
de ţevi nesudate a început să se deterioreze la sfârşitul sezonului estival din 2008,
pe fondul unei scăderi bruşte a cererii,
cauzată de reducerea preţului la petrol şi
gaze naturale. acest context a fost agravat,
conform documentului citat, de colapsul
sectorului financiar, care nu a mai putut
susţine prin credite activitatea comercială
a producătorilor şi comercianţilor.
Cu toate că exporturile au reprezentat aproximativ 84% din vânzările societăţii, pe piaţa
de profil din Sua cererea pentru produsele
aMTPr din regiune s-a situat la un nivel
minim. Conform datelor furnizate de Metal
Service Center Institute, stocurile de ţevi
şi tuburi deţinute în 2009 de Sua au fost
apreciate la un nivel comparabil celui din
anul anterior, însă consumul a fost aproape
inexistent. analiştii menţionează faptul că
în depozitele americane există un volum
de ţevi nesudate care ar putea acoperi
consumul pentru un an. Mai mult, în pofida
investigaţiei antidumping deschisă împotriva Chinei, importul de tubulaturi din
Sua nu s-a mai modificat în mod semnificativ din luna mai 2009 (faţă de intervalul similar din 2008). această situaţie s-a
menţinut până la finele anului trecut, când
au apărut primele semne de revigorare a
pieţei specifice (în noiembrie şi decembrie). Cererea din statele uniunii europene
a continuat, de asemenea, să se deterioreze în 2009, atingând un record negativ.
afluxul mare de importuri din China şi din
alte ţări din zona de est a ue a constituit
un factor de deteriorare a sectorului comunitar de profil. Cu toate că aceste importuri
s-au redus ca volum, deţin, încă, o cotă de
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piaţă importantă. În acest context, aMTPr a
reuşit să-şi menţină volumul de vânzări din
regiune la 88% din nivelul lui 2008. Pentru
acest an, compania are în vedere continuarea măsurilor de contracarare a efectelor recesiunii, în special prin participarea
activă la proiectele de infrastructură ce vor
fi realizate pe piaţa internă. Totodată, vor fi
promovate noi produse, precum: conductele submarine aPI 5L, ţevi pentru cazane
din oţel aliat (grad P-11 şi P-22) şi ţevi structurale de gradul S-355. Printre furnizorii
companiei se află arcelorMittal Hunedoara
Sa, TMK reşiţa Sa, arcelorMittal Ostrava,
abS Italy, rom Dinarom Zalău, Poly Delta
Chemicals Sa etc.

PrefaB Sa: eStiMări
De creştere a venitUriLor
cU 15% în aceSt an
Prefab Sa bucureşti, important producător
autohton de elemente din beton pentru
construcţii, a realizat, anul trecut, o cifră de
afaceri de 79,3 milioane de lei (în scădere cu
35% faţă de cele 12 luni anterioare), pentru
2010 fiind estimată o creştere cu 15% a
acesteia, până la valoarea de 101,3 milioane
de lei. reducerea veniturilor din 2009 a fost
cauzată - în special - de diminuarea preţurilor de vânzare şi a cererii pe piaţa materialelor de construcţii. Totodată, pentru acest
an societatea şi-a propus obţinerea unui
profit net de 8,4 milioane de lei, după ce,
în 2009, acesta a însumat două milioane
de lei, planificând şi un buget de investiţii
de 5 milioane de lei. fondurile vor fi destinate, în principal, înnoirii parcului auto al
companiei. Prefab a realizat, anul trecut,
aproximativ 400.000 mc de bCa (în medie,
33.300 mc / lună), în condiţiile în care liniile
de fabricaţie au fost deschise circa zece luni
în 2009. Segmentul de prefabricate a înregistrat un regres în 2009, context în care
compania a reuşit să-şi menţină cota de
piaţă la nivelul celei din 2008. Printre obiectivele viitoare ale Prefab Sa se află intensificarea preocupărilor privind asigurarea
şi menţinerea unui mediu înconjurător la
nivelul impus de standardele internaţionale. astfel, se va avea în vedere certificarea
sistemului de management al mediului şi
gestionarea corectă a deşeurilor rezultate
din activitatea de producţie, firma având
deja încheiat un contract pentru reciclarea
acestora, cu societatea ecologica 3r, din
brăila. De asemenea, în 2010 vor continua
măsurile pentru creşterea productivităţii
muncii şi a calităţii materialelor livrate, optimizarea costurilor în vederea reducerii cheltuielilor de producţie, prospectarea pieţei
în vederea lansării de noi sisteme, aplicarea
procesului de retehnologizare şi modernizare a companiei (conform programului de
investiţii pentru a.c.), precum şi dezvoltarea

şi identificarea de noi segmente de activitate, atât la nivel intern, cât şi extern. În
2009, Prefab Sa a avut 500 de angajaţi, cheltuielile cu salariile şi protecţia socială diminuându-se cu 37%.

arcon: MaJorare
cU 6% a vânzăriLor
De PoLiStiren exPanDat
Compania arcon, producătoare de
membrane bituminoase cu elastoplastomeri pentru hidroizolaţii, a încheiat anul
trecut cu o cifră de afaceri de 86 milioane
de lei. Pe lângă fabrica de membrane bituminoase cu elastoplastomeri, societatea a
dezvoltat, în ultimii cinci ani, şi una dintre
cele mai mari capacităţi de producţie a
polistirenului expandat din românia. “La
nivel general am consemnat o scădere de
11% faţă de anul 2008, această diminuare
situându-se sub contracţia medie de 24%
a sectorului de construcţii. Criza a redus
atât costul de achiziţie a materiilor prime,
cât şi preţul de vânzare al produselor
finite. Din punct de vedere al volumului
de vânzări, am înregistrat o uşoară scădere
la membrane bituminoase şi chiar o creştere de 6% la polistiren expandat şi termosisteme de faţadă”, a declarat Ioan Titeiu,
director al companiei.
fondurile alocate până în prezent pentru
realizarea capacităţilor de producţie
pentru membrane şi polistiren se ridică la
aproximativ 20 milioane de euro. “am dorit
să avem la Sfântu Gheorghe două dintre
cele mai tehnologizate şi moderne fabrici
din domeniu, atât la nivel naţional, cât şi
din europa de est. Toate investiţiile pentru
dezvoltarea acestora s-au făcut cu capital
integral românesc”, a specificat Ioan Titeiu.
Capacitatea maximă a fabricii de
membrane arcon este 20 milioane
de metri pătraţi pe an, iar unitatea de
producţie a polistirenului expandat poate
atinge, anual, un volum maxim de 500.000
de metri cubi. “Dacă pentru toate proiectele de reabilitare termică anunţate la nivel
naţional am realiza polistirenul necesar,
linia de la Sfântu Gheorghe ar funcţiona la
numai 30% din capacitate. Putem fabrica
polistiren pentru execuţia lucrărilor specufice la 5.500 de blocuri de locuinţe, în
condiţiile în care autorităţile au anunţat că
în acest an vor fi termoizolate aproximativ
1.800 de clădiri”, consideră Ioan Titeiu.

PenoSiL: MaJorare De 10% a
cifrei De afaceri în aceSt an
Penosil românia, reprezentanţa companiei Krimelte, din estonia, comercializează o
gamă diversă de spume poliuretanice, etanşanţi şi adezivi pentru construcţii. În 2009,
societatea a realizat o cifră de afaceri de 3,6
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milioane de lei, în scădere cu 10% faţă de
2008. “În pofida numărului destul de mare
de noi clienţi înregistraţi anul trecut, veniturile s-au diminuat, datorită preţului produselor, ce a fluctuat în funcţie de cursul de
schimb dintre moneda naţională şi cea
europeană. În ceea ce priveşte încasările din acest an, ne propunem o creştere
a cifrei de afaceri la nivelul celei din 2008
şi majorarea cu 30% a numărului de parteneri. Spre deosebire de perioada anterioară recesiunii, când doar condiţiile meteo
nefavorabile puteau influenţa procentul de
creştere a vânzărilor, anul 2009 a marcat o
scădere a segmentului de spume poliuretanice, adezivi şi etansanţi siliconici. Numeroasele proiecte nefinalizate din cauza
lipsei de finanţare şi a accesului restricţionat
la credite, la care se adaugă factorii psihologici ai crizei economice, au determinat
o reducere drastică a pieţei de tâmplărie
termoizolantă şi, implicit, a vânzărilor de
spume poliuretanice”, a declarat adrian
Muşat, director general al companiei. Strategia de dezvoltare a firmei vizează, pentru
intervalul următor, extinderea portofoliului
de produse, pentru a îndeplini cerinţele
actuale ale pieţei de construcţii şi ale domeniilor conexe. “Chiar dacă, în momentul de
faţă, volumul scăzut al investiţiilor reprezintă o certitudine, considerăm că diversificarea gamei de sortimente, respectând
cerinţele ue, va fi de bun augur pe piaţa
materialelor de construcţii. anul trecut, am
lansat mai multe produse marca Penosil,
destinate utilizatorilor profesionali şi a celor
casnici: hidroizolaţii aqua brake fiber şi
aqua brake Standard, grunduri HydroStop
şi bet Primer, vopsea epoxidică specială
pentru căzi bath Coating etc. La nivelul lui
2010 ne propunem să continuăm şi extinderea portofoliului de parteneri în piaţa de
retail. Totodată, încercăm să ne consolidăm
pe piaţa internă şi să identificăm noi oportunităţi”, a precizat adrian Muşat.

milioane de euro. firma este prezenta pe
piata autohtona din anul 1991, ca furnizor
si producator de instalatii de ridicat, avand
250 de angajati. Gama de produse a companiei cuprinde patru categorii importante,
respectiv: stivuitoare; ascensoare si scari
rulante; poduri rulante; sisteme de depozitare / de parcare automatizate. Din 2005,
firma produce in romania o gama completa
de poduri rulante sub licenta Demag.
Compania dispune de o retea de puncte
de lucru dezvoltata in zone importante din
tara, respectiv bucuresti, Constanta, Ploiesti,
Suceava, Timisoara, Targu Mures, Oradea si
Zalau.

ceSaroM: eStiMări
De MaJorare a cotei De Piaţă
La 38%, în 2010
Cesarom, unul dintre cei mai importanţi producători de plăci ceramice din
românia, estimează o creştere cu 10% a

cifrei de afaceri în acest an, în condiţiile
în care previziunile de pe piaţa specifică
indică o nouă deprecie a sectorului, de
până la 10%. astfel, veniturile companiei
vor înregistra o valoare de 38,5 milioane
de euro, după ce, anul trecut, acestea
au consemnat un volum de 35 milioane
de euro. "anul 2009 a fost un an în care
ne-am consolidat afacerile şi am implementat o nouă strategie de organizare internă, care să permită o creştere
a eficienţei proceselor interne şi o abordare comercială performantă. 2010 va
însemna revenirea companiei pe profit",
a declarat eduard Măcărescu, director
comercial al societăţii. Subsidiară autohtonă a grupului austriac Lasselsberger,
Cesarom a deţinut, anul trecut, o cotă de
piaţă de 36%, pentru 2010 prognozând
creşterea acesteia până la 38%. Producătorul a exportat, începând din 2009, materiale pe pieţele din Grecia şi bulgaria, iar
pentru anul în curs mizează pe majorarea

ponderii exporturilor la 5% din cifra de
afaceri, de la 1% cât a fost anul trecut.
Conform reprezentantului societăţii, piaţa
autohtonă de plăci ceramice a înregistrat, în 2009, o valoare de 110 milioane de
euro, în scădere cu 40% faţă de nivelul din
2008. "Comprimarea sectorului construcţiilor, diminuarea numărului de proiecte,
precum şi blocarea creditării au fost principalele motive care au dus la această
recesiune din domeniu. În urma deprecierii estimate la 10% din acest an, valoarea
sectorului va atinge 100 milioane de
euro", a precizat eduard Măcărescu. De
asemenea, pe sectorul de plăci ceramice
din românia s-a raportat un volum de 25
milioane de metri pătraţi în 2009, în 2010
acesta urmând a ajunge la maximum 23
milioane de metri pătraţi. astfel, potrivit
previziunilor, în acest an segmentul de
profil va înregistra cea mai scăzută activitate, din 2011 evoluţia urmând a fi din
nou una pozitivă.

WienerBerger: ScăDere
De PeSte 50% a venitUriLor
Din roMânia
Compania Wienerberger Sisteme de Cărămizi, subsidiara producătorului austriac de
materiale de construcţii Wienerberger, a înregistrat, în 2009, venituri de 36,3 milioane de
euro, în scădere cu 54,5% faţă de anul anterior. Ponderea operaţiunilor din românia s-a
diminuat de la 3% în 2008, la 2% anul trecut,
afacerile firmei fiind afectate de recesiunea
economică resimţită, în mod preponderent, în regiunea europei Centrale şi de est.
aceasta a determinat scăderea numărului
de autorizaţii de construire emise de autorităţile locale cu 45% şi - implicit - deprecierea
vânzărilor de materiale pentru zidărie. Pentru
2010 este previzionată o nouă depreciere
a numărului de proiecte ce vor fi începute
pe segmentul rezidenţial. Cu toate acestea,
conform datelor cuprinse în raportul financiar al grupului, cota de piaţă a filialei autohtone a crescut în 2009. Pe termen mediu, se
are în vedere consolidarea poziţiei pe pieţele
din românia, bulgaria şi statele din regiunea balcanică. Pe plan naţional, concernul
deţine trei unităţi de producţie a cărămidei,
la Tritenii de Jos (în judeţul Cluj), Gura Ocniţei
(jud. Dâmboviţa) şi în Sibiu. La nivel de grup,
Wienerberger a raportat, pentru 2009, o cifră
de afaceri de 1,8 miliarde euro, în scădere cu
25% faţă de 2008, vânzările din Centrul şi
estul europei consemnând un declin de 35%.

eLMaS: noi ProDUSe
incLUSe in PortofoLiU
Societatea elmas, din braşov, a devenit,
recent, distribuitor autorizat al utilajelor
forestiere John Deere forestry in romania,
oferind o gama completa de echipamente
din domeniul forestier: harvestere, forwardere, tractoare forestiere cu troliu sau
graifar, utilaje de balotat etc. Compania
brasoveana a inregistrat, in 2009, o cifra de
afaceri de 15 milioane de euro, in scadere
fata de 2008, cand aceasta a fost de 26
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Ofertele de creditare devin mai accesibile
Evidenţele Băncii Naţionale a României privind creditele acordate
populaţiei şi firmelor în ianuarie şi februarie 2010 nu arată o
îmbunătăţire pe piaţa bancară, de unde sunt aşteptate semnalele
pozitive de către toţi oamenii de afaceri. Cu toate acestea, în
ultimele săptămâni, instituţiile de credit dau semne că situaţia
se va schimba foarte curând. Posibilitatea este susţinută de
îmbunătăţirea ofertelor de finanţare pentru afaceri şi cumpărarea/
construcţia de locuinţe, prin ieftinirea costurilor şi creşterea
gradului de accesibilitate. O serie de entităţi bancare (Raiffeisen
Bank, UniCredit Ţiriac Bank, Bancpost, GarantiBank, RBS Bank,
Banca Românească, Emporiki Bank, Piraeus Bank şi Bank Leumi)
au lansat, în ultimul timp, împrumuturi noi adaptate perioadei
de recesiune. Acest lucru ar putea, practic, impulsiona activitatea
companiilor din domeniul construcţiilor. O notă de încredere vine
şi din partea specialiştilor Băncii Comerciale Române, care în
raportul trimestrial macroeconomic „România - între optimism
şi pesimism” susţin că „sectorul construcţiilor ar putea reintra pe
creştere în semestrul al II-lea din acest an, cele mai multe speranţe
îndreptându-se spre guvern atunci când avem în vedere relansarea
acestui domeniu. Antreprenorii aşteaptă sprijin oferit sectorului
rezidenţial şi majorarea investiţiilor în infrastructură”.
regreSUL creDiteLor
a continUat şi în feBrUarie
Valoarea creditelor acordate de bănci populaţiei şi companiilor a scăzut în februarie
2010 cu 0,1% (-0,3% în termeni reali) faţă de
luna anterioară, până la nivelul de 199,17
miliarde lei, a anunţat banca Naţională a
româniei (bNr). Creditele în lei s-au diminuat cu 1% (-1,2% în termeni reali), în timp ce
împrumuturile în valută denominate în lei au
crescut cu 0,6% (exprimate în euro, finanţările în valuta s-au majorat cu 0,9%). În raport
cu aceeaşi lună a anului 2009, în februarie
2010, creditul neguvernamental a înregistrat un regres de 3,7% (-7,9% în termeni
reali), pe seama reducerii cu 5,1% a componentei în lei (-9,2% în termeni reali) şi a declinului cu 2,8% al componentei în valută exprimată în lei (în timp ce în euro, împrumuturile în valută s-au majorat cu 1,5%). Potrivit
bNr, în ianuarie a.c., valoarea creditelor acordate de instituţiile bancare a scăzut cu 0,3%
faţă de decembrie 2009, până la 199,28 miliarde lei, iar in ritm anual, diminuarea a fost de
3,5%. Totalul creditelor acordate persoanelor
juridice se ridica în februarie a.c. la aproximativ 101 miliarde lei, din care împrumuturile în moneda naţională au reprezentat 41,6
miliarde lei. Interesantă este evoluţia pe care
au avut-o luna trecută creditele în valută atribuite firmelor, acestea consemnând o creştere în termeni nominali de 1,1%. Componenta în lei a acestui tip de împrumuturi a
înregistrat o diminuare în termeni nominali
de 0,3%.
Conform datelor băncii Centrale, depozitele companiilor şi ale populaţiei au crescut
în februarie cu 0,5% faţă de ianuarie, până la
nivelul de 165,17 miliarde lei, respectiv cu 7%
comparativ cu aceeaşi lună din 2009.

BănciLe înviorează oferteLe
De finanţare PentrU afaceri
finanţarea afacerilor revine în actualitate
pentru bănci. Dovada acestui trend o constituie noile produse destinate companiilor
lansate în ultima perioadă de bank Leumi,
bancpost şi Piraeus bank. Practic, este vorba
despre două noi linii de credit care pot reprezenta un ajutor important pentru întreprinzători în momentele de cumpănă sau atunci
când lichidităţile lipsesc şi de un produs
de factoring. Spre exemplu, bank Leumi
românia a lansat o linie de credit pentru
companii, în lei, cu o dobândă fixă de 8,9%
pe an, care poate fi acordată pe o perioadă de
6-12 luni pentru finanţarea plăţilor curente,
salariilor, utilităţilor, datoriilor către stat sau
furnizori şi altor cheltuieli operaţionale.
"bank Leumi românia a lansat linia de credit
business Plus, cu dobândă fixa pe toată perioada facilităţii, de numai 8,9% pe an la creditele în lei. Perioada de creditare este de 6-12
luni, timp în care clienţii vor beneficia de un

număr nelimitat de trageri, suma acordată
reîntregindu-se pe măsură ce este rambursată", se arată într-un comunicat al băncii.
Potrivit bank Leumi, o dată cu contractarea
liniei de credit, serviciul de Internet banking
Leumi Online va fi oferit gratuit, clienţii beneficiind astfel de o reducere a comisioanelor la
operaţiuni cu 30% faţă de comisioanele standard practicate de bancă. În romania, bank
Leumi este prezenta din anul 2006, având o
reţea de 37 de unităţi. Profitul net al băncii a
crescut anul trecut cu 43%, la 4,3 milioane de
dolari, de la 3 milioane dolari în 2008. O altă
instituţie de credit care a lansat un nou credit
pentru companiile mici şi persoanele fizice
autorizate este bancpost. Instituţia a anunţat
la finalul lunii martie a.c. că dispune de un
nou produs de finanţare pentru a necesităţilor specifice ale acestor entităţi. "Oferta
noastră răspunde nevoii de dezvoltare a
afacerii atunci când întreprinzătorul vrea să
profite de o oportunitate, când un furnizor
nou îi poate oferi mai mult, sau pur şi simplu
atunci când vrea să-şi acopere unele cheltuieli neprevăzute", spun reprezentanţii băncii.
Suma ce poate fi obţinută îi permite utilizatorului acoperirea nevoilor imediate de lichidităţi, volumul creditului stabilindu-se în
funcţie de necesităţile de finanţare, precum
şi de posibilităţile de rambursare. Linia de
credit de la bancpost poate fi utilizată pentru
a susţine afaceri din diverse sectoare de activitate. „Companiile mici şi persoanele fizice
autorizate reprezintă un segment de clientelă prioritar în cadrul strategiei comerciale
a băncii. Dinamica acestui sector, potenţialul său de dezvoltare şi necesitatea unei
abordări comerciale privilegiate constituie
baza pentru implementarea unui model de
business care este deja performant la nivel
regional în cadrul efG eurobank. bancpost
şi-a propus să devină principalul partener al
companiilor mici şi al persoanelor fizice autorizate prin alocarea unei structuri comerciale
dedicate şi oferirea unei game de produse şi
servicii complete şi personalizate”, se menţionează într-un comunicat de presă al instituţiei. Şi Piraeus bank românia şi-a dezvoltat
portofoliul de produse de finanţare, lansând
serviciul de factoring destinat companiilor
angajate în parteneriate de afaceri cu autorităţile statului şi cu firmele subordonate acestora. „«Cash flow factoring» este un produs
tradiţional de factoring care permite băncii
să finanţeze în proporţie de 50%, 65% sau
80% creanţele companiilor vizate, în funcţie
de bonitatea financiară a plătitorilor în
numele cărora au fost emise facturile pe care
banca urmează să le finanţeze", informează
Piraeus bank românia. Pentru acest produs
de factoring, cu o perioadă de rambursare de
până la trei ani, instituţia bancară nu percepe
dobândă sau costuri lunare de administrare,
iar plata facilităţii şi a comisioanelor aferente
se efectuează în momentul încasării creanţei.
factoringul se realizează prin vânzarea
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creanţelor acumulate de o companie către
o entitate, adesea o filială a unei banci, cu
un anumit discount. aceasta începe demersurile pentru recuperarea sumelor datorate,
obţinând un profit atunci când reuşeşte să
strângă o sumă mai mare decât preţul pe
care l-a platit pentru creanţe.

BănciLe aU reLUat oferteLe De
creDite PentrU cUMPărarea/
conStrUcţia Unei LocUinţe
Tot mai multe bănci şi-au îmbunătăţit, în
ultima perioadă, ofertele de credite destinate cumpărării şi/sau construcţiei de
locuinţe, promovând agresiv acest tip de
produse. Instituţiile bancare au profitat de
perioada Sărbătorilor Pascale pentru a lansa
şi o serie de campanii promoţionale, principalul obiectiv fiind, practic, revigorarea
creditării, în special pe acest segment. astfel,
clienţii au posibilitatea de a contracta, în
această primăvară, împrumuturi mai ieftine
la dobânzi promoţionale şi, de asemenea,
au şansa de a participa la tombole cu premii
atrăgătoare. Printre băncile care au lansat
oferte noi de acest tip se numără raiffeisen bank, uniCredit Ţiriac bank, bancpost,
Garantibank, rbS bank, banca românească
şi emporiki bank. Interesant este faptul că
această competiţie acerbă în care s-au înscris
băncile pe segmentul creditelor ipotecare
a contribuit, într-un timp foarte scurt, la
scăderea dobânzilor la unele împrumuturi
exprimate în moneda naţională sub pragul
de 10% pe an. Potrivit rapoartelor băncii
Naţionale a româniei, dobânda anuală efectivă medie (Dae) pentru un împrumut în lei
destinat cumpărării/construcţiei unei locuinţe a urmat, în intervalul martie 2009 februarie 2010, un trend de uşoară creştere,
de la 11,07% la 12,56%. O evoluţie diferită a
înregistrat-o acest indicator pentru creditele
ipotecare în euro. Dobânda anuală efectivă
medie pentru un împrumut în euro a ajuns
în februarie 2010 la 5,49%, de la 9,37% cât era
în martie anul trecut, consemnând practic o
reducere de aproape 50% în ultimele 12 luni.
Observând desfăşurarea acestor indicatori,
este de la sine înţeles de ce populaţia preferă
creditele ipotecare în euro. Conform statisticilor, finanţările în lei reprezintă doar 5% din
totalul împrumuturilor imobiliare acordate
de bănci, clienţii orientându-se preponderent spre creditele în euro, datorită diferenţei
mari a dobânzii.

Bcr: DoMeniUL conStrUcţiiLor
şi-ar PUtea reLUa creşterea
în SeMeStrUL aL ii-Lea
economia româniei ar putea reveni pe creştere în 2010, chiar dacă nivelul de incertitudine este ridicat, consideră economistulşef al bCr, Lucian anghel. acest lucru este
posibil, în opinia reprezentantului celei
mai mari bănci comerciale din ţara noastră,
numai în condiţiile reluării accelerate a investiţiilor în zona privată. De asemenea, industria ar putea fi un alt factor de susţinere a
ascensiunii economice în acest an, mai ales
în ceea ce priveşte cererea externă. Lucian

anghel a prezentat, recent, raportul trimestrial macroeconomic „românia - între optimism şi pesimism”, întocmit de specialiştii
bCr. Potrivit documentului, activitatea în
construcţii a continuat să se diminueze în
ultimul trimestru din 2009, chiar dacă în
perioada iulie - septembrie s-a consemnat
o relativă scădere a afacerilor din sectorul
de profil. “Situaţia fost diferită în zona euro,
unde a avut loc o moderare în contextul unui
declin anterior mai puţin pronunţat decât
în românia. Dependenţa foarte ridicată
de capitalul şi experienţa dezvoltatorilor
imobiliari străini- mai ales în ceea ce priveşte
proiectele noi - a făcut acest domeniu foarte
vulnerabil în faţa crizei atunci când lichiditatea s-a diminuat puternic pe plan global.
Totodată, evoluţia creditării pe segmentul
imobiliar a înrăutăţit situaţia, iar prudenţa
persoanelor fizice în ceea ce priveşte începerea unor proiecte imobiliare, datorată
diminuării veniturilor, nu a făcut decât
menţină această tendinţă negativă”, se precizează în raportul bCr. Programul „Prima
Casă” a constituit o mână de ajutor pentru
creditarea imobiliară, dar declinul a continuat pe segmentul rezidenţial în condiţiile
în care beneficiarii acestor împrumuturi au
preferat să cumpere cu precădere aparatamente vechi şi mai puţin locuinţe noi. relansarea programului în 2010 încearcă să acorde
o importanţă mai mare construirii de imobile
noi, pentru care guvernul a alocat o garanţie
în limita a 75.000 de euro pentru fiecare
unitate locativă. Volumul construcţiilor rezidenţiale a continuat să scadă în trimestrul al
IV-lea din 2009, în timp ce segmentul comercial şi infrastructura şi-au temperat trendul
descendent. Orientarea mult mai puternică
a guvernului spre infrastructură, într-un an în
care criza a afectat grav veniturile bugetare,
a avut, totuşi, unele rezultate benefice. acest
segment a reuşit să-şi atenueze căderea la un
nivel anual de circa -5% de la -14% în trimestrul anterior (cu o evoluţie bună de +11,2%
la nivel anual în decembrie 2009). „Managerii
din construcţii sunt în continuare pesimişti,
iar aceasta poate imprima, cel mai probabil,
un ritm lent de revenire în primele şase luni
din 2010. Numărul de angajaţi va continua să
scadă în ianuarie - iunie a.c., dar preţurile vor
rămâne relativ constante. Sectorul construcţiilor ar putea reintra pe creştere în semestrul
al II-lea din acest an, dar opiniile sunt împărţite, cele mai multe speranţe îndreptânduse spre guvern atunci când vine vorba de
relansarea acestui domeniu. astfel, majoritatea antreprenorilor aşteaptă sprijin oferit
sectorului rezidenţial şi majorarea investiţiilor în infrastructură. În condiţiile actuale, de
restricţii bugetare importante, apelarea la
contracte de concesiune, în special pentru
construcţia unor tronsoane de drum mai dificile, unde cheltuielile sunt ridicate, ar putea
reprezenta o soluţie. Nu trebuie să ne facem,
însă, iluzii, deoarece până în 2012 fondurile
bugetare pentru infrastructura rutieră vor
fi insuficiente. Trebuie găsite, pe cât posibil,
soluţii financiare alternative şi atingerea
unui consens politic cu privire la proiectele
de infrastructură”, menţionează reprezentanţii bCr.
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Piaţa naţională de tâmplărie, evaluată la 500 milioane de euro în 2009
În deschiderea lucrărilor ultimei Adunări Generale Ordinare a
Membrilor Patronatului Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă,
Valentin Petrescu, preşedintele acestei asociaţii, a subliniat faptul că
situaţia de criză economică generală din România s-a resimţit puternic
la nivelul pieţei de tâmplărie termoizolantă. "Dacă în 2008 se poate
lua în considerare că vânzările totale ale branşei de ferestre au atins
un nivel maxim de un miliard de euro, în 2009 - ca urmare a recesiunii piaţa s-a contractat cu aproximativ 50%, atingând - cel mult - valoarea
de 500 milioane de euro. Considerăm că programul guvernamental
de reabilitare termică - prin mediatizarea sa excesivă - a determinat
scăderea comenzilor de tâmplărie din partea multor persoane fizice,
care au decis să aştepte ca imobilul multietajat în care locuiesc să fie
inclus in planul respectiv. Totuşi, ţinând cont de alocaţiile bugetare
de până în prezent şi de faptul că numeroase unităţi locative trebuie
modernizate din punct de vedere energetic, procesul de reabilitare
s-ar finaliza în circa 160 de ani, potrivit calculelor proprii. În ultima
perioadă, PPTT a lansat câteva propuneri care să permită relansarea
livrărilor şi deblocarea fluxurilor financiare, cum ar fi: achitarea TVA la
încasarea facturii, scutirea de impozit pe profitul reinvestit, atestarea
profesională a firmelor din domeniul tâmplăriei termoizolante,
derularea a două programe complementare celui de reabilitare
(propuse oficialilor MDRT şi celor de la Ministerul Mediului şi Pădurilor)
etc.", a declarat Valentin Petrescu.
SUki groUP: oBiectiv
De creştere cU 50%
a cifrei De afaceri în 2010
Managementul companiei Suki Group, cu
sediul central în localitatea Moara Vlăsiei judeţul Ilfov, şi-a propus pentru anul în curs
o majorare a cifrei de afaceri cu 30% - 50%,
volumul vânzărilor urmând să atingă nivelul
de 2,5 milioane de euro. "un asemenea
obiectiv este fezabil, dacă se realizează
o analiză atentă a evenimentelor care au
avut loc pe piaţa de profil în ultima perioadă. În primul rând, au apărut primele
semne de revigorare, în lunile ianuarie şi
martie consemnând rezultate net superioare celor aferente perioadelor similare
din anul trecut. În al doilea rând, pe fondul
restructurării activităţii multor companii
din domeniu, gradul de competitivitate s-a
diminuat proporţional, fapt ce constituie o
oportunitate pentru creşterea cotelor de
piaţă. evident - pentru depăşirea cu succes
a actualei perioade mai puţin favorabile - va
fi nevoie de adoptarea unei atitudini active
şi încercarea de identificare a celor mai bine
soluţii pentru eficientizare. De aceea, am
luat decizia diversificării gamei de produse
şi orientarea spre ofertele cele mai rentabile de sisteme şi materiale. Trebuie menţionat că, în prezent, pe fondul unor fluctuaţii care au loc pe pieţele internaţionale
ale materiilor prime, există producători de
profile care au apelat la creşterea preţului
de livrare, concomitent cu înăsprirea condiţiilor de plată. De aceea, am considerat că
este în interesul nostru să încercăm identificarea celor mai bune alternative, prin care
să ne păstrăm în limitele profitabilităţii", a
declarat Gelmar Săvulescu, director general
Suki Group.

Den Braven şi-a conSoLiDat
Poziţia De LiDer naţionaL
în izoLanţi ProfeSionaLi
Grupul Den braven, înfiinţat în 1974, deţine
11 unităţi de producţie la nivel mondial,
având filiale proprii în circa 30 de ţări de pe
4 continente. Compania derulează relaţii
comerciale cu parteneri din peste 100 de
ţări, din întreaga lume. La începutul lui
2010, a avut loc aniversarea a 35 de ani de
prezenţă neîntreruptă pe piaţa de profil. Ca
urmare a indicatorilor de performanţă realizaţi de unitatea de producţie din românia,
evenimentul a fost sărbătorit la bucureşti, unde au avut loc reuniunea managerilor executivi ai filialelor Den braven de
pe 4 continente, care activează pe piaţa
mondială, precum şi un spectacol de gală,
la care, alături de fondatorul şi acţionarul
majoritar al grupului, Kees Den braven,
au fost prezenţi ambasadorii Olandei,

republicii Populare Chineze, republicii
Socialiste Vietnam, alături de cei din argentina, Chile, uruguay şi Peru.
O analiză istorică a pieţei autohtone a izolanţilor destinaţi utilizării în domeniul construcţiilor şi, în special, a celei a sortimentelor
folosite pentru montajul ansamblurilor de
tâmplărie termoizolantă relevă faptul că în
branşa respectivă s-a înregistrat o emulaţie
deosebită, începând cu jumătatea deceniului trecut. atunci, în românia au fost
inaugurate primele reprezentanţe ale celor
mai importanţi producători internaţionali
de materiale specifice, printre aceştia fiind şi
concernul olandez Den braven Sealants. "În
octombrie 1997, când s-au pus bazele subsidiarei locale, se poate spune că acest sector
de activitate se afla la un nivel de pionierat.
După o perioadă care a fost necesară pentru
acomodarea şi adaptarea la realităţile pieţei
locale, compania noastră a început să
crească atât din punct de vedere al capacităţii logistice şi numărului de angajaţi, cât şi
al cifrei de afaceri. astfel, pentru Den braven
românia, nivelul vânzărilor s-a majorat
de la 4,72 milioane de euro în 2001 la 23,3
milioane de euro în 2007. La aceste rezultate au contribuit: instituirea unui regim de
lucru profesional (caracterizat prin managementul performant), calitatea tehnică
a produselor, promptitudinea livrărilor şi
complexitatea serviciilor oferite", a subliniat
adrian State, director general al companiei.
rezultatele deosebite înregistrate de filiala
din românia, care a consemnat, în perioada 2001-2007, o cifră de afaceri cumulată în valoare de 85 de milioane de euro,
au determinat conducerea grupului ca,
în 2007, să ia decizia de a aloca fonduri în
valoare de peste 10 milioane de euro pentru
construcţia unei fabrici de spume poliuretanice (Pu) în românia, iar în 2008 şi 2009,
alte circa 5 milioane de euro au fost investite pentru producţia de hot-melt şi sisteme
de spumă poliuretanică rigidă. "aceasta
constituie singura investiţie de acest tip de
pe piaţa locală şi din regiunea europei de
est. Ca urmare a rugăminţii mele, proprietarul şi fondatorul companiei, Kees Den
braven, a renunţat în luna iulie a anului
2006 la decizia iniţială, de a construi această
unitate într-o ţară vecină, unde guvernul
oferea investitorilor străini 50% din valoarea
sumei cheltuite, chiar în următoarea zi de
la demararea producţiei. această decizie
de a renunţa la subvenţionarea celor peste
5 milioane de euro s-a bazat pe aprecierea
calităţii filialei din românia, care a constituit
un model pentru întregul grup Den braven
atât din punct de vedere managerial, cât şi
al performanţelor financiare obţinute pe
piaţa locală a izolanţilor profesionali. De
asemenea, s-a luat în calcul posibilitatea
de transformare a filialei autohtone într-un
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centru regional de distribuţie al grupului.
un argument puternic în acest sens a fost
reprezentat şi de angajamentul de majorare a cotei de piaţă şi a cifrei de afaceri realizate în românia. această decizie s-a dovedit
corectă şi inspirată, ducând la realizarea
unei cifre de afaceri de 64,26 milioane de
euro în intervalul 2008 - 2009, din care 21,66
milioane de euro a reprezentat valoarea
exportului de spumă poliuretanică şi hotmelt. beneficiind de susţinerea permanentă
a conducerii executive a Den braven Group,
reprezentată de CeO Geert Jansen, livrările
pe pieţele externe au fost realizate în 29 de
ţări din europa, asia, africa si america de
Sud. Creşterea cu 33% a valorii vânzărilor la
export în 2009, faţă de 2008, a fost absolut
remarcabilă, ţinând cont de situaţia economică actuală. Mai mult, anul trecut am intrat
pe alte 9 pieţe, astfel încât am ajuns să livrăm
mărfuri în 29 de state. extinderea va fi continuată şi pe parcursul lui 2010", a continuat
oficialul Den braven românia. Pe plan local,
reprezentanţa din ţara noastră şi-a consolidat în 2009 poziţia de lider la toate categoriile de produse, având cote de 56,5% la
spumele poliuretanice pe segmentul industrial şi de 50,5% pe cel de bricolaj (DIY), de
55% la grupa de izolanţi siliconici/acrilici
pe piaţa DIY şi de 56% pe cea profesională,
respectiv de 63% în ceea ce priveşte sigilanţii de tip hot-melt.

aLro Sa: creştere Prognozată
a cifrei De afaceri
Potrivit informaţiilor comunicate de conducerea alro Sa către oficialii bursei de Valori
bucureşti, la nivelul lui 2010 societatea reprezentând "cel mai mare producător de
aluminiu din europa Centrală şi de est" - şi-a
planificat o producţie totală de aluminiu
electrolitic de 228.000 de tone şi un
program de investiţii de 15,28 milioane uSD.
Totodată, managerii grupului au anunţat
inclusiv datele financiare şi operaţionale
stabilite pentru anul în curs. astfel, pentru
alro Sa - Slatina cifra de afaceri bugetată
este de 580 milioane uSD, la un profit net
de 57 milioane uSD. În cazul rafinăriei de
alumină alum Sa - Tulcea, se preconizează
o cifră de afaceri de 149 milioane de dolari,
în timp ce profitul net ar putea fi de 5 milioane uSD. Totodată, la alum Sa se are în
vedere implementarea unor investiţii de
6,39 milioane uSD, pentru a se putea ajunge
la o producţie de alumină de 450.506 tone.
astfel, fondurile totale destinate expansiunii
activităţii celor două unităţi de producţie
vor însuma 21,6 milioane uSD. "bugetul va
fi supus aprobării adunării Generale extraordinare a acţionarilor, din data de 30
aprilie 2010. În acest sens, chiar şi în condiţiile recesiunii, alro îşi continuă programul

de dezvoltare pentru a-şi consolida poziţia
şi a rămâne competitiv pe piaţa internaţională a aluminiului. Intenţionăm să investim
în creşterea capacităţii pentru produse care
au valoare adăugată mare şi, în acelaşi timp,
vizăm reducerea costurilor, creşterea eficienţei şi calităţii, respectiv optimizarea condiţiilor de muncă”, a declarat Marian Năstase,
vicepreşedinte al Consiliului de administraţie al alro - Slatina. În comunicat se mai
precizează faptul că alro Sa şi-a planificat
majorarea capacităţii de producţie pentru
sârmă, diminuând consumul specific şi
sporind eficienţa combinatului din Slatina.
Luând în considerare evoluţia comenzilor
de aluminiu şi a preţurilor, se consideră
că nivelul anunţat al cifrei de afaceri este
realist. anul trecut, conform datelor preliminare (ce nu includ potenţialele deprecieri ale activelor şi alte taxe), alro Sa a
consemnat o cifră de afaceri de 462,5 milioane uSD şi un profit net de circa 30,7 milioane uSD. "Ca parte a programului de integrare pe verticală a operaţiunilor sale, alro a
repornit rafinăria de alumină alum - Tulcea,
în octombrie 2009. În acest an, compania va
investi în automatizare, în reducerea consumurilor specifice şi în creşterea eficienţei.
De asemenea, va continua programul de
construire a unei instalaţii care să permită
depozitarea slamului în faza densă, în
conformitate cu cele mai riguroase norme
existente la nivel mondial. În principiu,
producţia de alumină din acest an acesta
va fi livrata mai ales către alro, în vederea
fabricării de aluminiu primar", susţin oficialii alro Sa.
alro este o subsidiară a Vimetco NV - Olanda,
holding implicat pe piaţa de aluminiu
primar şi procesat, societatea din românia
fiind asimilată prin metoda integrării pe
verticală. Pe piaţa autohtonă, Vimetco NV
deţine mai multe societăţi, cum ar fi alro Sa,
controlând şi activitatea firmelor alum Sa,
Conef Sa, Vimetco extrusion, Vimetco Management românia, Vimetco Power românia
şi Vimetco Trading. Capacitatea totală de
fabricaţie a alro Sa este de 265.000 de tone
pe an. Principalele pieţe de desfacere pentru
produsele alro sunt reprezentate de statele
din uniunea europeană (ungaria, Polonia,
Grecia, Germania şi românia). Compania
are exporturi în Statele unite ale americii şi
asia. Combinatul este certificat cu ISO 9001
pentru managementul calităţii şi are certificatele NaDCaP şi eN 9001 pentru unităţile de producţie pentru industria aerospaţială, produsele sale respectând standardele de calitate pentru aluminiu primar ale
bursei de Metale din Londra (London Metal
exchange - LMe), precum şi normele internaţionale pentru produsele laminate plate.
În ceea ce priveşte activitatea Vimetco,
holdingul a realizat în 2008 o cifră de afaceri
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de 1,83 miliarde uSD, în timp ce, în primele
6 luni din 2009, veniturile totale au însumat
639,3 milioane uSD. alum Sa - Tulcea este
companie deţinută de alro - Slatina şi are o
capacitate de rafinare a aluminei de 600.000
tone pe an.

veka: PreMiU PentrU
exceLenţă în ManageMentUL
reLaţiiLor cU cLienţii
La începutul acestui an, compania Veka aG,
cu sediul central în localitatea Sendenhorst
- Germania, a primit distincţia axia-award
2009, pentru performanţele deosebite în
managementul relaţiilor cu clienţii. festivitatea de premiere a avut loc în în prezenţa
Ministrului economiei landului NordheimWestfalen, Christa Thoben. axia-award 2009
se adaugă distincţiilor câştigate anterior de
Veka, dovedind determinarea companiei de
a menţine permanent standardele de calitate la un nivel ridicat. "această nouă recunoaştere reconfirmă faptul că strategia
companiei noastre a fost una de succes,
apreciată de clienţii din întreaga lume, în
special pentru capacitatea de inovare şi
pentru calitatea relaţiilor de parteneriat în
afaceri", a menţionat alexandru Oancea,
director de marketing şi Pr al Veka românia.
De asemenea, prof. dr. andrea Dutzi, de la
universitatea Witten-Herdecke şi membru
al juriului, a apreciat faptul că "axia-award
2009 a fost dedicat factorilor de succes ai
unui management eficient. au fost selectate
întreprinderi mijlocii care - în pofida situaţiei
dificile din punct de vedere economic sau
datorită acestei conjuncturi - îşi desfăşoară
activitatea în mod sustenabil şi eficient".
Strategia Veka este puternic orientată spre
client. "furnizorul nu este văzut doar ca
un simplu producător de sisteme din PVC
destinate execuţiei de ferestre/uşi, ci şi ca un
partener competent al clienţilor săi. Pentru
fidelizarea acestora, oferim consiliere de
specialitate în propriul centru de instruire,
sprijin în participarea la licitaţii, suport în
activităţile de distribuţie, precum şi asistenţă în domeniul programelor software
dedicate gestionării producţiei de tâmplărie
termoizolantă", a mai subliniat oficialul
Veka românia. aspectul ecologic a constituit, totodată, un avantaj în cadrul evaluării.
Veka a excelat şi la acest capitol, prin dezvoltarea uneia din cele mai moderne fabrici din
europa specializată în reciclarea ansamblurilor uzate de tâmplărie şi a deşeurilor din
PVC rezultate din producţie, situată în localitatea behringen - Germania. foto: stânga andreas Hartleif, preşedinte al Ca, dreapta bonifatius eichwald, vicepreşedinte/director
de vânzări şi marketing.

recomandate în funcţie de tipul de proiect.
Cei interesaţi au la dispoziţie informaţii
despre gama completă de modele şi dimensiuni, fiind disponibile detalii tehnice, criterii
de performanţă şi lista de preţuri. Cu nuanţa
galben au fost marcate documentele ce
se referă la protecţia solară. După montaj,
se recomandă ca ferestrele de mansardă
să fie prevăzute şi cu sisteme de protecţie
solară. În broşurile de culoare galbenă
sunt prezentate accesoriile pentru ferestrele de mansardă Velux, jaluzele, rulouri şi
rolete parasolare. rolul acestora este acela
de a îmbunătăţi izolaţia termică şi a reduce
pătrunderea căldurii, astfel încât mansarda
să fie confortabilă. aspectele referitoare la
întreţinere şi service sunt reunite în cadrul
documentelor în nuanţe de gri. experienţa
de peste 65 de ani în domeniul ferestrelor
de mansardă permite companiei Velux să
ofere servicii post-garanţie la standarde
ridicate, cu ajutorul instalatorilor profesionişti. broşurile gri oferă informaţii despre

întreţinere şi service, precum şi lista de
preţuri pentru fiecare activitate de service.
"am reunit o echipă de specialişti pentru a
răspunde la toate întrebările pe care oricine
şi le pune atunci când demarează un proiect
de construcţie a mansardei. Dorim ca acest
set complet de materiale să fie de folos
potenţialilor clienţi şi să îi inspire pe cei care
au înţeles avantajele extinderii pe verticală a
locuinţei", a declarat Cătălina raţiu, Strategic
Manager al Velux românia.
Odată cu lansarea noului concept,
compania Velux aduce în atenţia publicului (atât specialişti, cât şi utilizatori finali)
importanţa creării unui spaţiu sănătos de
locuit, prin aportul de lumină naturală şi
aer proaspăt, elemente vitale pentru calitatea vieţii, se mai arată în comunicat.
Noul concept de comunicare presupune
completarea cataloagelor cu alte broşuri
şi pliante, respectând gama cromatică
stabilită. Cataloagele sunt disponibile pe
site-ul www.velux.ro (în format electronic)

sau în magazinele distribuitorilor Velux
(în formă tipărită). "Prin produsele inventate şi dezvoltate de mai bine de 65 de ani,
compania Velux contribuie la îmbunătăţirea climatului interior al spaţiilor de locuit,
aducând lumina naturală şi aerul proaspăt
în interiorul mansardei. Velux realizează o
gamă largă de ferestre de mansardă, potrivite atât acoperişurilor înclinate cât şi celor
tip terasă, jaluzele, rulouri interioare şi
parasolare, elemente de instalare, dispozitive de comandă şi control. Grupul Velux
deţine fabrici în 11 ţări şi are subsidiare
comerciale în 40 de state, reprezentând, la
nivel mondial, unul dintre cele mai puternice corporaţii din sectorul materialelor de
construcţii. Velux are aproximativ 10.000 de
angajaţi şi este proprietatea VKr Holding
a/S, companie cu răspundere limitată deţinută de către familia fondatoare şi fundaţii.
Grupul Velux este prezent în ţara noastră
din anul 1997, activând prin intermediul
companiei proprii, Velux românia.

veLUx: S-a LanSat concePtUL
De ManSarDă în cULori
Mansarda în culori, aşa cum este definit noul
concept de comunicare lansat de Velux,
oferă soluţia completă pentru fiecare dintre
stadiile de realizare a mansardei, se arată
într-un comunicat al companiei. reunite
într-un concept unitar, cataloagele Velux
sunt structurate în ordinea etapelor cronologice de realizare a proiectelor de amenajare a spaţiului aflat sub acoperiş, culorile
fiind elementul-cheie pentru identificarea
informaţiilor căutate. astfel, potrivit noii
strategii de comunicare, nuanţa roz reflectă
inspiraţia necesară arhitectului sau beneficiarului final. "Înainte de a trece la renovarea podului, oricine are nevoie de surse
de inspiraţie. broşurile roz prezintă exemple
de proiecte realizate cu produsele Velux,
care contribuie la identificarea celor mai
creative soluţii pentru mansarde, în documentaţie fiind incluse şi alte documente,
precum ghidul de renovare a podului şi o
serie de studii de caz din românia", susţin
reprezentanţii companiei. Documentaţia
de culoare bleu reuneşte informaţii care
contribuie la alegerea produselor potrivite,
considerată a fi următoarea fază a procesului de achiziţie. astfel, cu ajutorul broşurilor şi pliantelor bleu, se aleg produsele
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Creşterea susţinută pe segmentul de ferestre revine din 2011
Rentabilitatea afacerilor cu tâmplărie termoizolantă a înregistrat
un regres semnificativ anul trecut, pe fondul înjumătăţirii
livrărilor din acest sector de activitate. Mai mult, eficienţa
economică s-a diminuat şi din cauza insistenţei beneficiarilor de
a solicita o scădere importantă a preţului, fapt care a determinat
contractarea la maximum a marjelor de profit. Tensiunea de pe
această piaţă a fost amplificată de creşterea - în mod paradoxal a gradului de competiţie, generată de accesul unor companii
afiliate la societăţi specializate în antreprenoriat, care au
perceput domeniul fabricaţiei de ferestre ca pe un posibil debuşeu
ce ar fi putut salva firmele respective de la restructurare. În ceea
ce priveşte valoarea cumulată a vânzărilor de ferestre şi faţade
cortină din România, probabilitatea ca în 2010 aceasta să fie
inferioară celei realizate anul trecut este destul de mică, întrucât
nivelul atins este considerat oricum unul "de avarie", caracterizat
prin utilizarea capacităţilor de fabricaţie disponibile la limita
pragului de rentabilitate. Dacă se îndeplinesc predicţiile de
creştere economică, în condiţiile precizate anterior, ritmul anual
de majorare, începând cu 2011, va fi cuprins între 10% şi 15%,
valoare acceptabilă şi conformă tuturor principiilor unei activităţi
economice eficiente.
StaBiLizare a iMPortUriLor
De SiSteMe De feronerie
La 2.500 De tone
Potrivit datelor puse la dispoziţie de
specialiştii Institutului Naţional de Statistică (INS), anul trecut importurile de
sisteme de feronerie au înregistrat - în
premieră - un trend descendent, valoarea
acestora însumând… Topul importatorilor nu a înregistrat schimbări semnificative. firmele din Germania şi cele
din Turcia continuă să fie lideri, contribuind împreună la livrările totale cu
59% (cote de 32% şi 27%). Pe poziţia a
treia, cu 23% din importuri, se situează
furnizorii din ungaria. Pe termen mediu,
aceştia ar putea să devanseze societăţile
din Turcia, mai ales ca urmare a scăderii
preţului de livrare. În schimb, se diminuează nivelul utilizării feroneriei provenite din alte ţări europene, precum Italia
(7%), austria (6%) şi Polonia (5%). În 2008,
informaţiile cu privire la topul importatorilor de feronerie indicau următoarea situaţie: Germania (28%), ungaria şi Turcia
(27% fiecare), austria (7%), Polonia (6%),
respectiv Italia (5%). Nici situaţia specifică
celui de-al patrulea trimestru din 2009 nu
este încurajatoare, întrucât importurile de
feronerie au ajuns la…

Piaţa De fereStre
şi faţaDe cortină,
Marcată De incertitUDine
La nivelul anului trecut şi în prima parte
a lui 2010, piaţa tâmplăriei din aluminiu,
cea a sistemelor de profile şi branşa
fabricanţilor de faţade cortină au fost
grav afectate de recesiune. Deocamdată, lipsa finanţării şi starea de neîncredere şi incertitudine reprezintă principalele elemente caracteristice ale perioadei actuale, amânarea lansării de noi
proiecte ample în domeniul construcţiei imobilelor de birouri şi/sau al celor
comerciale constituind singura certitudine. Probabil că o reluare a cererii
la cote acceptabile, care să permită
firmelor specializate să activeze peste
pragul de rentabilitate, va avea loc la
ceva timp după momentul echilibrării
pieţei mondiale, când se presupune că
investitorii străini îşi vor reconsidera
poziţia cu privire la siguranţa economică
a ţării noastre şi la profitabilitatea afacerilor derulate pe plan intern.
Potrivit estimării specialiştilor din
domeniu, anul trecut, nivelul de scădere
a comenzilor pe piaţă s-a situat la circa
50%, cu toate că numeroase firme au
raportat un declin situat sub media
acestui sector de activitate. Deşi mulţi

consideră că punctul maxim al crizei
economice a fost deja atins (ceea ce
înseamnă că o contracţie de asemenea
anvergură nu mai poate avea loc în 2010),
alţi reprezentanţi ai companiilor specializate mizează pe o eventuală reluare
a trendului ascendent din anul 2011.
Chiar şi în aceste condiţii, se recomandă
ca planurile de afaceri să fie elaborate în
mod diferit, întrucât perioada de creştere
din intervalul anilor 2000-2008 nu va mai
putea fi consemnată într-o economie
post-recesiune, în care revenirea este
lentă şi fragilă. În ceea ce priveşte
importul de profile din aluminiu pentru
aplicaţii arhitecturale, datele certificate
de Institutul Naţional de Statistică indică
faptul că, în primele 9 luni ale anului
trecut, s-au importat circa 12.900 tone
de sisteme, în valoare de 43,4 milioane
de euro, ceea ce a însemnat un declin
de 49,6%. având în vedere situaţia din
trimestrul al treilea 2009, departamentul
de analiză al revistei fereastra consideră
că este posibil ca valoarea totală a livrărilor de profile din aluminiu provenite
de peste hotare să fie de maximum 55
de milioane de euro (-49% faţă de anul
precedent). Pentru o estimare mai exactă
a contracţiei segmentului tâmplăriei din
aluminiu, este recomandabil să se ia în
considerare faptul că nivelul valoric din
2009 al întregului sector autohton de
ferestre a fost cuprins între 400 de milioane de euro şi 700 de milioane de euro,
ceea ce denotă un regres de 40%-70%
faţă de 2008 (când s-ar fi înregistrat venituri totale de 1,2 miliarde euro). Totuşi,
pe baza analizelor proprii - fundamentate atât pe informaţiile furnizate de INS,
cât şi pe declaraţiile managerilor celor
mai importante societăţi din branşă este posibil ca activitatea pieţei autohtone de tâmplărie termoizolantă să se fi
diminuat cu aproape 50%-53% în 2009.
În cadrul unui studiu de conjunctură
intitulat "Tendinţe în evoluţia activităţii
economice în perioada februarie - aprilie
2010", experţii INS arată faptul că majoritatea managerilor celor 1.258 de firme
de construcţii ce au dat curs sondajului
respectiv preconizează un regres, vizibil
atât în ceea ce priveşte indicatorul de
volum al producţiei (sold conjunctural
-22%), cât şi al stocului de contracte
şi comenzi (acelaşi sold conjunctural).
factorii de decizie ai companiilor din
branşă previzionează şi o diminuare a
numărului de salariaţi atât pe total (sold
conjunctural -29%), cât şi pe grupe de
mărime a întreprinderilor. În ceea ce
priveşte preţurile lucrărilor de construcţii,
se preconizează o relativă stabilitate a
acestora (sold conjunctural -1%). În acest
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context, se poate observa că, până în luna
aprilie a.c., se exclude o inversare a trendului descendent pe care s-a înscris piaţa
naţională de construcţii şi domeniile
conexe, unul dintre cele mai grav afectate
segmente fiind cel al materialelor utilizate la edificarea clădirilor. Întrucât sistemele din aluminiu se utilizează mai ales la
imobile nerezidenţiale, se poate observa
faptul că numărul posibilelor contracte
sau comenzi estimate pentru perioada
următoare, care să poată susţine activitatea companiilor specializate, este insuficient. Cele mai recente informaţii ale
INS, publicate în cadrul cercetării statistice lunare “ autorizaţii de construire
eliberate pentru clădiri” (aCC), arată că "în
luna ianuarie a.c., au fost eliberate, la nivel
naţional, 10 permise pentru edificarea
imobilelor administrative (toate în mediul
urban) şi 294 de autorizaţii specifice altor
clădiri, din care 154 de construcţii vor fi
amplasate în oraşe şi 140 de imobile în
comune şi alte localităţi aflate pe raza
administrativă a acestora). faţă de luna
ianuarie 2009, când au fost înregistrate
16 documente pentru imobile administrative şi 432 de permise la categoria
alte clădiri, numărul autorizaţiilor de
construire pe aceste segmente a scăzut cu
37,5%, respectiv cu 31,9%". Potrivit aceleiaşi surse, în decembrie 2009 primăriile
au acordat 18 autorizaţii de construire
pentru imobile administrative şi 674 de
permise destinate altor clădiri, astfel
încât perspectivele pieţei de ferestre din
aluminiu şi faţade cortină nu sunt favorabile. Cercetarea statistică este exhaustivă
şi se adresează instituţiilor administraţiei
publice locale (prefecturi şi consilii locale),
datele fiind furnizate de circa 3.300 astfel
de entităţi. În categoria alte clădiri sunt
incluse: hoteluri şi alte imobile similare,
clădiri pentru comerţ, cele pentru transport şi telecomunicaţii, centre industriale
şi agricole, clădiri pentru învăţământ,
ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, sport şi agrement etc. O parte dintre
acestea constituie, de altfel, principala
grupă de construcţii pentru care investitorii vor solicita fabricarea şi instalarea
de tâmplărie din aluminiu, pereţi cortină
şi elemente speciale. Dacă se parcurge
şi cea mai importantă etapă în vederea
demarării efective a lucrărilor (respectiv
alocarea resurselor financiare), precum
şi stadiul obţinerii autorizaţiilor pentru
organizarea de şantier, se poate observa
că numărul redus al unor asemenea
obiective de investiţii, precum şi posibila
valoare mai mică a acestora, nu reprezintă condiţii suficiente pentru susţinerea
activităţii companiilor, pe termen scurt
şi chiar mediu. De asemenea, trebuie să
se ţină cont de faptul că imobilele vor

ajunge mai târziu în etapa montajului de
tâmplărie sau elemente de faţadă, achitarea lucrărilor către subantreprenori
urmând să se facă în condiţiile specifice
mediului actual de afaceri.

iMPortUri De SiSteMe
Din aLUMiniU De circa
70 MiLioane De eUro
Conform datelor puse la dispoziţie de
specialiştii INS, în intervalul ianuariedecembrie 2009 valoarea importurilor
de profile din aluminiu a fost de… În
perioada analizată, reprezentând cele 12
luni ale anului trecut, companiile elene
au pierdut patru puncte procentuale
faţă de cota deţinută în 2008, situaţia
actuală fiind următoarea: Grecia (35%),
Turcia (25%, în creştere cu 5% comparativ cu anul precedent), ungaria (13%),
Polonia (10%), Italia (9%) şi Germania
(8%). În ceea ce priveşte datele statistice anunţate pentru lunile octombriedecembrie 2009, acestea indică faptul că
importurile de sisteme din aluminiu au
însumat…

SectorUL fereStreLor Din
Pvc a aJUnS
La niveLUL Din 2006
Marcată, anul trecut, de o recesiune
profundă, piaţa tâmplăriei din PVC şi cea
a sistemelor de profile au ajuns, potrivit
datelor statistice disponibile, la nivelul
consemnat în anul 2006. Potrivit estimării specialiştilor branşei, nivelul valoric
din 2009 al întregului sector autohton de
ferestre este cuprins între 400 de milioane de euro şi 700 de milioane de euro,
ceea ce indică o scădere de 40%-70% faţă
de 2008, când s-ar fi consemnat venituri
totale de 1,2 miliarde euro. În ceea ce
priveşte profilele din PVC, datele certificate de Institutul Naţional de Statistică
indică faptul că, în primele 9 luni ale anului
trecut, s-au importat circa 31.000 de tone
de repere, în valoare de 56 milioane de
euro, ceea ce a însemnat un declin de
46,2%. Luând în calcul faptul că acest
parametru este relevant pentru a preconiza volumul total al livrărilor de sisteme
PVC din străinătate, pentru 2009 departamentul de analiză al revistei fereastra
consideră că nivelul profilelor din PVC
provenite de peste hotare s-ar putea situa
la 70 de milioane de euro (în scădere cu
48% faţă de cele 135,8 milioane de euro
înregistrate în 2008). La o primă vedere,
volumul importurilor de profile din PVC şi
al elementelor de feronerie poate fi considerat relevant pentru a evalua situaţia
sectorului autohton de ferestre, a cărui
activitate s-ar putea diminua cu o cotă
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de 50%-53% în 2009 (conform analizelor
proprii, bazate atât pe informaţiile furnizate de INS, cât şi pe declaraţiile managerilor celor mai importante societăţi din
acest domeniu). amploarea recesiunii,
care a depăşit cele mai pesimiste previziuni ale analiştilor, a determinat modificarea substanţială a strategiei furnizorilor
de sisteme din PVC şi a firmelor implicate
în producţia de ferestre şi uşi. blocarea
proiectelor de construcţii rezidenţiale (în
cadrul cărora tâmplăria din PVC reprezenta principala opţiune în vederea realizării anvelopei imobilelor), limitarea
procesului de creditare şi creşterea ratei
şomajului (care au dus la schimbarea
extrem de rapidă a comportamentului
de consum), lipsa lichidităţilor, întârzierile la achitarea creanţelor şi chiar neachitarea facturilor pentru produsele achiziţionate au fost doar câteva aspecte ce şi-au
exercitat influenţa negativă asupra afacerilor specifice. Practic, se poate afirma
faptul că, în 2009, La nivel european,
marii producători de răşini şi pulbere din
PVC (unii dintre aceştia fiind implicaţi şi
în extrudarea de profile) au anunţat, în
cadrul rapoartelor financiare publicate
pentru primele 9 luni, că diviziile respective de business au înregistrat rezultate
fluctuante. Se pare că majorarea preţului
materiei prime şi oscilaţia cotaţiei petrolului sau a etilenei, reflectate prin creşterea preţului la PVC, a fost acceptată de
piaţă, însă în ceea ce priveşte sistemele
extrudate, declinul a fost continuu, pe
fondul diminuării cererii din partea principalilor parteneri de afaceri. De altfel,
singurele zone din întreaga lume unde
cererea a avut o evoluţie ce a depăşit estimările iniţiale au fost reprezentate de
China, India şi alte state asiatice, precum
şi anumite ţări din america Latină (în
special, brazilia). Piaţa europeană şi, mai
ales, cea din partea de est a continentului
a fost grav afectată de criza financiară
globală, turbulenţele manifestându-se
chiar şi la nivel psihologic, prin lipsa încrederii în mediul de afaceri. analizând seturile de măsuri adoptate de majoritatea
corporaţiilor din domeniu, rezultă că
pe primul loc se situează creşterea eficienţei operaţionale (prin adaptarea capacităţii de producţie la contextul economic
actual, disponibilizări şi/sau reorganizarea unor unităţi neprofitabile), procedură secondată de reducerea costurilor.
Conducerea anumitor holdinguri a luat
decizia să semneze înţelegeri de cooperare (de tipul joint-venture) cu firme
ce deţin expertiză pe pieţele aflate în
plină expansiune, în timp ce alte grupuri
multinaţionale şi-au diversificat activitatea, preluând companii, ce se ocupă,
de exemplu, cu reciclarea PVC-ului, realizarea materialelor acrilice etc.

StaBiLizare a LivrăriLor
De SticLă arhitectUraLă,
Din aceSt an
Confirmată încă din anul 2008, scăderea
importurilor de sticlă pentru aplicaţii
arhitecturale reprezintă acum o realitate de necontestat. astfel, pentru anul
2009, livrările de vitraje din străinătate au consemnat un nivel total de…
anul trecut, au sporit semnificativ livrările de sticlă float din bulgaria, cu 51%
din total (în 2008 circa 44% din sticla
float importată provenea din bulgaria,
iar în 2007 acest nivel era de numai 8%).
Locul secund este deţinut de ungaria
(42%), în timp ce furnizorii din China au,
în prezent, o cotă de numai 4%. La sortimentele de tip Low-e, ungaria deţine
supremaţia (cu 78%), secondată de
bulgaria (cu 8%), în timp ce importurile
din Turcia - a căror cotă se majorase, în
trimestrul al treilea din 2009 de la 2% la

10% - au avut o medie anuală de 7%. Din
punct de vedere al sortimentelor livrate,
se remarcă preponderenţa celor float
(52% din total), în detrimentul modelelor
Low-e (33%), în timp ce sortimentele
securizate, mate şi colorate însumează
15% (în scădere faţă de anul trecut, când
ponderea acestora era de 21%). astfel, în
funcţie de strategia marilor furnizori de
sticlă arhitecturală prezenţi pe plan naţional, precum şi de evoluţia preţurilor la
materiile prime şi energie, pentru intervalul următor se poate lua în considerare o stabilizare a importului de vitraje
şi modificarea structurii livrărilor, în
favoarea sticlei float. Departamentul de
analiză al revistei fereastra preconizează
că valoarea importului de sticlă din acest
an s-ar putea situa la maximum…

«««

Pentru dezvoltarea şi eficientizarea
activităţii, compania dumneavoastră
trebuie să aibă acces permanent la noile

informaţii sintetice cu privire la evoluţia
sectorului propriu de activitate. Departamentul de analiză agenda Construcţiilor & fereastra editează trimestrial
sinteza datelor referitoare la importul/
exportul de lacuri şi vopsele, plăci ceramice, scule electrice, profile din PVC,
profile din aluminiu, sisteme de feronerie, sticlă arhitecturală etc. analizele
includ comentarii, tabele şi diagrame
referitoare la structură, valoare, evoluţie,
surse de import/export (ţări de origine
şi destinaţie) pentru intervalul 20092010 şi estimări referitoare la perspectivele evoluţiei importurilor. Pentru exemplificare, vă rugăm să accesaţi varianta
demonstrativă: click aici!
Pentru a recepţiona datele - în format
complet - vă invităm să transmiteţi talonul
completat la: tel./fax: 021/336.04.16/17;
e-mail: abonamente@agendaconstructiilor.ro
Pentru oferta de abonare click aici!

PoSiBiLă revigorare
De 9,4% a iMPortUriLor
De SiSteMe Din Pvc în 2010
Potrivit datelor furnizate de INS, în anul
2009 s-a consemnat un nivel valoric de…
al importurilor de sisteme din PVC destinate execuţiei de tâmplărie termoizolantă. referitor la structura acestora la
nivelul anului trecut, Germania şi Turcia
se situează şi în continuare în topul
surselor de provenienţă, cota furnizorilor
germani fiind relativ stabilă şi ajungând
la 40% din total. Gradul de utilizare a
reperelor turceşti în românia continuă să
fie semnificativ (24% din importuri, faţă
de 26% în 2008), poziţia a treia din top
fiind deţinută şi consolidată de exportatorii din Polonia (cu 21%, faţă de 19%
în anul anterior). În mod similar primelor
trei trimestre din 2009, urmează firmele
din bulgaria, franţa şi belgia (cu 8%, 4%,
respectiv 3%). Pe baza noilor date statistice, departamentul de analiză al revistei
fereastra preconizează că, în 2010,
valoarea totală a livrărilor de profile PVC
din străinătate ar putea consemna…
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Noutăţi pentru piaţa de tâmplărie, prezentate la târgul
Fensterbau/Frontale - Germania
În perioada 24 - 27 martie 2010, la centrul expoziţional din
Nürnberg - Germania, s-au desfăşurat ediţiile curente ale târgurilor
internaţionale de tâmplărie termoizolantă Fensterbau/Frontale şi
Holz-Handwerk. În cadrul acestor evenimente şi-au expus produsele
peste 1.270 de companii, din peste 35 de ţări. Circa jumătate dintre
societăţile prezente au fost constituite de furnizori, diferenţa fiind
completată de producătorii de ferestre termoizolante. La fel ca şi în
urmă cu 2 ani, numărul vizitatorilor - specialişti şi utilizatori finali - a
depăşit pragul de 100.000 de persoane. Cele mai bine reprezentate
state au fost Germania, Polonia, Italia, Austria şi Turcia. Un aspect
necesar a fi menţionat este acela că, în pofida crizei economice
actuale, întregul spaţiu disponibil a fost ocupat de firmele din branşă fapt ce denotă gradul maxim de interes cu care sunt tratate cele două
manifestări. Referitor la Fensterbau/Frontale, s-a remarcat interesul
organizatorilor pentru a optimiza mediul de desfăşurare a discuţiilor
de afaceri, graţie implementării unui concept integrat de amplasare
a standurilor. Astfel, s-a realizat derularea unui schimb eficient de
informaţii, chiar dacă numărul produselor prezentate a fost cu 20%
mai mare faţă de manifestarea din 2008.
În ceea ce priveşte Holz-Handwerk,
numărul total de companii expozante a
fost de 516. reprezentanţii societăţilor
respective au prezentat un spectru larg de
produse şi tehnologii, pornind de la echipamente CNC şi terminând cu literatura
tehnică de specialitate. Cu această ocazie,
a fost realizat un sondaj de opinie printre
managerii firmelor prezente, care a relevat
faptul că gradul de încredere al acestora
într-o depăşire rapidă a actualelor dificultăţi este foarte ridicat. astfel, mai mult de
40% din cei chestionaţi au afirmat că lucrurile merg satisfăcător în domeniul specific
de activitate, situaţia generală caracterizându-se prin stabilitate. De asemenea,
aproape 50% dintre manageri şi-au
exprimat optimismul în ceea ce priveşte
evoluţia pe termen scurt, mizând pe o
reluare a trendului ascendent în această
industrie. Peste 90% din vizitatori au fost
mulţumiţi de natura şi cantitatea informaţiilor tehnice puse la dispoziţie, manifestând
intenţia de a achiziţiona o serie de produse
vizualizate. un eveniment important a fost
constituit de organizarea, în colaborare cu
institututul de tehnică a terestrelor - IfT
rosenheim - a forumului intitulat "Competenţe multiple ale companiilor de succes".
acesta a inclus o serie de discuţii în cadrul
cărora au fost prezentate - în mod profesional - informaţii practice şi neutre legate de
tendinţe de proiectare, modalităţi optime
de termoizolare, tehnici de renovare, noi
tehnologii de expertizare a imobilelor, posibilităţi de integrare a sistemelor electronice
etc. În cele ce urmează, sunt redate opiniile
exprimate de managerii reprezentanţelor
autohtone al companiilor participante la
ediţia 2010 a târgului fensterbau/frontale,
referitoare la impactul acestui eveniment
asupra pieţei româneşti de tâmplărie.

Mihai

Şerbănescu, director
general aluplast românia: “Din punctul
nostru de vedere, nu au fost diferenţe
substanţiale între ediţia din 2010 a
fensterbau/frontale şi cea anterioară.
Singurul lucru care trebuie menţionat este
creşterea numărului de vizitatori, fenomen
generat de scăderea drastică a interesului

companiilor locale (în special, a celor
din europa de est) pentru participarea la
târgurile naţionale de profil. Majoritatea
celor care au testat produsele noastre au
fost parteneri sau specialişti interesaţi de
noutăţile lansate. Trebuie remarcat faptul
că nu am primit solicitări din partea unor
companii care lucrează cu alte profile,
deoarece - într-o perioadă de criză cum
este cea pe care o traversăm în prezent niciun furnizor nu ar accepta să preia colaboratori care au deja probleme cu actualii parteneri. De altfel, noua strategie
comercială limitează la maximum creditulfurnizor şi încurajează derularea de afaceri
exclusiv cu firme solide din punct de vedere
financiar. Ca noutăţi, la targ am prezentat
conceptul energeto, disponibil în variantele 4000 (u=1,1 W/mpK), 5000 (u=1,0 W/
mpK) şi 8000 (u=0,98 W/mpK), precum şi
în versiunile cu inserţie de spumă poliuretanică. De asemenea, am început promovarea profilului cu 8 camere de izolare
Ideal 8000, având o laţime constructivă de
85 mm. În prezent, toate seriile aluplast se
pretează la tehnologia de lipire a vitrajului
termoizolant. Sistemele sunt disponibile şi
pe piaţa din românia, însă performanţele
deosebite şi înalta tehnologie înglobată
impun livrarea la preţuri mai puţin competitive. Pe termen scurt/mediu, ne vom
orienta preponderent pe participarea la
evenimentul de la Nürnberg, deoarece nu
se mai poate justifica prezenţa la manifestările locale, care nu aduc rezultatele scontate şi nici nu oferă o vizibilitate deosebită".

«««

Compania aluplast românia, cu sediul
în bucureşti, este subsidiara concernului aluplast GmbH - Germania, specializat în fabricaţia şi distribuţia de profile
din PVC destinate execuţiei de tâmplărie
termoizolantă.

Arcadie Szilagy, director de
vânzări Profile roplasto românia: „Se
poate afirma faptul că, de când companiamama a fost inclusa în cadrul besaGroup, activitatea societăţii s-a îmbunătăţit considerabil. referitor la ediţia din
2010 a târgului organizat la Nürnberg
Messe, constatăm că această manifestare
şi-a păstrat sau chiar şi-a extins principala
caracteristică - şi anume aceea de atragere
a unui număr important de vizitatori - atât
specialişti, cât şi utilizatori finali. Standul
roplasto nu a făcut excepţie, produsele
noastre fiind testate de foarte mulţi potenţiali clienţi. Trebuie precizat faptul că toate
profilele prezentate - inclusiv noua serie
pentacamerală 7001, care a intrat recent
în fabricaţie şi este destinată construcţiei de case pasive (având armatură cu
barieră termică realizată din PVC dur) sunt incluse şi în oferta subsidiarei din
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«««
Compania emmegi, din Italia, este specializată în producţia şi comercializarea de
utilaje destinate procesării profilelor din
aluminiu, în vederea execuţiei de tâmplărie
termoizolantă. În ultimii ani, pe fondul
dezvoltării puternice a cererii în domeniul
ansamblurilor din PVC, a fost luată decizia
extinderii activităţii şi în acest sector.

Bogdan Fodor, director general fom

românia. De altfel, în Germania, efectele
crizei economice nu se resimt cu aceeaşi
intensitate cu care acest lucru se întâmplă
în europa de est. Noi încercăm să contracarăm oarecum tendinţa respectivă şi să
recâştigăm o poziţie importantă pe piaţa
autohtonă. În acest sens, am achiziţionat
deja un teren cu o suprafaţă de 5.000 mp,
unde - pe parcursul lui 2010 - vom construi
un nou centru logistic (cu o arie utilă de
1.500 mp)".

românia: "ediţia 2010 a târgului specializat
organizat la Nürnberg Messe a fost - din
punctul nostru de vedere - similară celor
precedente, reprezentând un fapt extraordinar, dacă luăm în calcul conjunctura
economică nefavorabilă în care ne aflăm în
acest moment. Noi ne aşteptam, iniţial, ca
numărul de vizitatori şi de expozanţi să se
poziţioneze pe un trend descendent, dar nu

«««

Compania Profile roplasto este specializată în comercializarea de sisteme din
PVC extrudate de roplasto Systemtechnik
GmbH & Co.KG (parte a besaGroup). reprezentanţa autohtonă are sediul central în
localitatea floreşti - Cluj şi, de-a lungul
timpului, a livrat sisteme pentru execuţia
unor lucrări de referinţă din românia.

Iulian Wunder,

director general
emmegi românia: "avem o experienţă
destul de îndelungată în ceea ce priveşte
participarea la târgul de tâmplărie termoizolantă din Nürnberg şi, din acest punct
de vedere, putem afirma că ediţia 2010 s-a
constituit într-un adevărat succes. Luând
în considerare situaţia economică dificilă
consemnată pe plan internaţional, se poate
afirma că aşteptările generale au fost chiar
depăşite atât în ceea ce priveşte numărul
de expozanţi, cât şi cel de vizitatori. Cele
mai multe persoane care au fost prezente
la standul nostru au dorit să evalueze şi să
testeze oferta emmegi ce vizează prelucrarea sistemelor din aluminiu, bazânduse pe faptul că firma noastră are o experienţă vastă în acest domeniu de activitate.
Trebuie menţionat că am avut şi o serie de
vizitatori din românia, fapt ce ne detemină
să considerăm că decizia de a participa la
această manifestare a fost justă. În cadrul
standului nostru, reprezentanţii companiilor specializate în execuţia de ansambluri de ferestre/uşi au avut posibilitatea
să se informeze cu privire la caracteristicile câtorva echipamente noi, dintre care
s-au remarcat: un utilaj pentru debitare cu
diametru al discului de 150 mm; un pantograf universal; o linie complet automată
de prelucrare a profilelor din PVC (tăiere,
sudare, debavurare). În ansamblu, am fost
deosebit de mulţumiţi de rezultatele avute
la acest târg, pe parcursul celor 4 zile de
expoziţie având chiar oportunitatea închieierii unor contracte".

s-a întâmplat aşa. Dimpotrivă, în acest an am
avut un succes deosebit, mai mare chiar faţă
de cel consemnat în 2008. Standul nostru a
fost vizitat şi de clienţi din românia, ceea ce
ne-a luat oarecum prin surprindere. Circa
jumătate dintre persoanele care au dorit
să testeze noile produse au fost parteneri
potenţiali, care şi-au exprimat dorinţa de a
achiziţiona anumite utilaje, manifestând un
interes real. Dintre noutăţile expuse de fom
Industrie în acest an la fensterbau/frontale, s-au remarcat: linia pentru prelucrare a
profilelor din PVC cu înşurubarea armăturii
în exterior (în partea interioară se realizează
procesarea propriu-zisă); echipamentul de
debavurare cu două axe controlate, la care a
fost diminuat timpul de curăţare a bavurilor
la nivelul realizat de un echipament cu 4
axe (20 de secunde pentru fiecare colţ) etc.
ambele produse au fost proiectate special
pentru creşterea eficienţei procesului de
producţie prin alocarea unor resurse financiare de un nivel rezonabil".

«««

Compania fom Industrie face parte din
fom Group - concern specializat în furnizarea de soluţii tehnologice de nivel
industrial pentru procesarea profilelor din
aluminiu şi PVC, în scopul fabricaţiei de
ferestre/uşi. Gama utilajelor promovate
este complexă, incluzând maşini pentru
debitare, sudare, debavurare, centre de
prelucrare, software, servicii etc.

Nicolae Irinoiu, director general al

Pimapen Logistic center: "Din punct de
vedere al numărului de expozanţi, ediţia
din 2010 a târgului fensterbau/frontale Nürnberg a fost similară celei anterioare. În
schimb, s-a constatat o diminuare a suprafeţelor închiriate de companii, situaţie valabilă pentru aproape toţi participanţii. Pentru
Pimapen a fost interesant să experimentăm
creşterea afluenţei de vizitatori, care s-au
arătat dornici de a testa produsele prezentate. Trebuie precizat că noi, prin expoziţia
de la Nürnberg, nu ne adresăm neapărat
pieţei din Germania, ci mai degrabă celorlalţi beneficiari europeni. În acest sens, a
fost interesant să observăm că mulţi potenţiali clienţi din Italia au dorit să afle detalii
suplimentare despre sortimentele expuse.
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sumar
«««
Klaes românia reprezintă pe plan local interesele companiei germane Klaes Software
Solutions - unul dintre cei mai importanţi
furnizori internaţionali de aplicaţii destinate coordonării activităţii de producţie
a tâmplăriei termoizolante. Programele
companiei răspund cu succes solicitărilor
fabricanţilor de ferestre, asigurând optimizarea proceselor şi sistemelor de gestiune.

în continuare, un reper solid pentru branşa
europeană a producătorilor de sisteme
destinate execuţiei de tâmplărie termoizolantă. Manifestarea este adresată mai ales
profesioniştilor, pentru dezvoltarea relaţiilor business to business. realitatea este
că, pe fondul diminuării drastice a interesului pentru participarea la diversele
târguri naţionale, importanţa manifestă-

Marius Dîrmon,
De asemenea, am consemnat cereri şi din
partea unor companii de tâmplărie din
Suedia, Maroc, Tunisia etc. Dacă în ceea ce
priveşte profilele din PVC destinate execuţiei de tâmplărie termoizolantă nu am avut
noutăţi, pe alte segmente ne-am dovedit
destul de activi. astfel, în cadrul fensterbau/
frontale am lansat un dispozitiv de glisare
pentru uşi de balcon, precum şi un sistem
compozit (din PVC şi lemn), folosit la
placarea pardoselilor. un aspect demn de
menţionat şi care face o diferenţă netă în
comparaţie cu situaţia de acum doi ani când prezenţa companiilor din Turcia era
extrem de numeroasă - este acela că în 2010
au participat doar trei furnizori de profile
şi unul de feronerie din această ţară. De
aceea, se poate afirma că suntem extrem de
mulţumiţi de performanţa realizată. În ceea
ce priveşte colaboratorii din românia, am
avut ocazia să ne întâlnim cu destul de mulţi
parteneri, fapt ce demonstrează încă o dată
importanţa maximă a acestei manifestări".

director general
Profine românia: "ediţia din acest an a
târgului internaţional fensterbau/frontale a fost - în opinia noastră - mai bună în
comparaţie cu precedenta - atât în ceea ce
priveşte prezentarea produselor, cât şi participarea specialiştilor. O cauză posibilă este
aceea a restrângerii activităţii expoziţionale
în zona europei de est şi a concentrării atenţiei furnizorilor de sisteme/producătorilor
de tâmplărie termoizolantă spre manifestarea de la Nürnberg - cea mai reprezentativă, la nivel mondial. Ca noutate, Profine a
prezentat noul profil de la Kbe, cercetătorii
noştri - pe baza celor 30 de ani de experienţă în domeniu - reuşind adaptarea unui
sistem existent prin introducerea unei
garnituri mediane de etanşare şi inserţia
unui material special în camerele de izolare.
astfel, prin utilizarea tehnologiei de lipire a
geamului termoizolant, s-a ajuns la performanţa obţinerii unui coeficient de transfer

«««

Înfiinţată în anul 1996, compania Pimapen
Logistic Center este reprezentanţa autohtonă a societăţii Pimaş Plastik Inşaat Malzemeleri aŞ. Distribuţia sistemelor este realizată prin intermediul mai multor dealeri
naţionali, societatea colaborând cu peste
100 de producători de tâmplărie termoizolantă din PVC, care îşi desfăşoară activitatea
în 40 de localităţi din românia.

Raoul Iovănuţ, administrator klaes
românia: "În pofida traversării unei perioade nefavorabile din punct de vedere

economic, se pare că ediţia din 2010 a
fensterbau/frontale a depăşit-o pe cea
anterioară, mai ales în ceea ce priveşte
interesul beneficiarilor şi specialiştilor din
branşă pentru produsele de mare performanţă. aceasta nu înseamnă, în mod
neapărat, că situaţia a început să se îmbunătăţească vizibil în domeniul nostru de
activitate, ci - mai degrabă - reprezintă
rezultatul unei dorinţe evidente a tuturor
membrilor acestei branşe de a accelera
procesul de recuperare a pierderilor generate de actuala recesiune. De asemenea,
nu trebuie uitat că rolul unei expoziţii este
acela de lansare a unor soluţii optime,
adresate beneficiarilor actuali şi potenţiali.
De aceea, la târgul din Nürnberg, Klaes a
promovat noua versiune Premium, care
constituie o aplicaţie integrată, caracterizată printr-un mare nivel de complexitate
şi prin utilizarea căreia este posibilă coordonarea întregului proces al producţiei de
tâmplărie termoizolantă. Practic, versiunea
Klaes 7.1 are capacitatea de a înlocui orice
alt software utilizat în acest moment. Totodată, am prezentat varianta îmbunătăţită a
Klaes 3D, constituind soluţia noastră pentru
proiectarea de pereţi cortină".

termic în valoare de 0,8 W/mpK, corespunzător ferestrelor destinate instalării la case
pasive. De asemenea, la târg au mai fost
prezentate, în premieră, sistemele pentru
uşi Trocal, destinate aceluiaşi tip de aplicaţii.
În plus, este disponibilă noua serie alufusion Trocal 88, prin folosirea căreia se garantează maximizarea performanţelor ansamblurilor de tâmplărie. La această manifestare expoziţională, standurile Profine au
fost vizitate şi de producători din românia,
mai ales manageri ai unor companii de mari
dimensiuni, care au acceptat deja ideea că
fensterbau/frontale reprezintă locul ideal
de întrunire a branşei europene de profil
- şi nu numai. În ceea ce priveşte impactul
crizei economice, se pare că 2010 reprezintă
anul în care aceasta se va face resimţită mai
puternic pe segmentul de ferestre atât în
românia, cât şi în celelalte state membre
ue. Condiţiile climatice destul de dure şi
care au împiedicat începerea activităţii în
primele luni ale anului ar putea reprezenta
o explicaţie a unei eventuale contractări
a activităţii. Cu toate acestea, elementul
hotărâtor, care va determina, probabil, o
stagnare sau chiar o scădere a livrărilor în
europa Occidentală este constituit de epuizarea lichidităţilor de către majoritatea instituţiilor financiare, acestea nemaiputând
apela, aşa cum au făcut în 2009, la metoda
retragerii unor sume importante de pe
pieţele europei de est".

«««

rilor fensterbau/frontale - Nürnberg şi bau
- Munchen s-a majorat proporţional. Principalele avantaje oferite de aceste târguri
sunt constituite de stabilirea unui număr
sporit de contacte de afaceri, respectiv
posibilitatea prezentării produselor inovatoare mult mai multor specialişti, veniţi
din toate zonele lumii (este vorba atât
despre parteneri tradiţionali, cât şi despre
potenţiali colaboratori). Din acest punct
de vedere, am fost destul de mulţumiţi de
rezultatele participării la ediţia curentă,
deoarece produsele noastre au fost testate
de numeroşi vizitatori, specialişti şi beneficiari finali. un alt aspect demn de menţionat este acela al alăturării mărcii noastre
de cele mai reprezentative nume din industria europeană de profil, lucru benefic
imaginii proprii. În ceea ce priveşte noutăţile, am prezentat seria inovatoare de
mânere marca New York, ce înlocuieşte
vechiul sistem Tokio (care a început să fie
copiat foarte mult în ultima perioadă),
precum şi noi modele destinate montajului
la uşile de interior din lemn".

«««

Grupul multinaţional Hoppe este unul
dintre cei mai importanţi producători mondiali de şilduri şi mânere pentru
tâmplăria executată din PVC, lemn stratificat
şi materiale compozite (lemn-aluminiu).
Concernul are peste 3.000 de angajaţi şi
deţine 9 unităţi de producţie în europa şi
Sua. activitatea acestora este coordonată
de Hoppe Holding aG - elveţia. reţeaua de
distribuţie este dezvoltată în întreaga lume
şi include unităţi regionale în elveţia, franţa,
Spania, Marea britanie şi Sua.

Fărcaşiu, administrator
Urban c & o: "am constatat faptul că -şi
în acest an - interesul pentru târgul de la
Nürnberg - cel mai important eveniment
al industriei internaţionale de tâmplărie
termoizolantă - s-a menţinut la un nivel
foarte ridicat. Standul nostru a fost permanent vizitat de clienţi existenţi sau potenţiali - atât din românia, cât şi din alte state

Mihai Teodorescu, director de
vânzări al hoppe românia: "expoziţia
organizată la NürnbergMesse reprezintă,

Compania urban C & O promovează pe
piaţa din românia utilaje fabricate sub
mărcile urban şi Schirmer, destinate fabricaţiei de tâmplărie termoizolantă. reprezentanţa autohtonă are, pe plan local,
peste 300 de parteneri - reprezentând
firme specializate în producţia de ansambluri de ferestre/uşi.

Răzvan

Vişenescu, director
general al g-U ferrom com: "În 2010,
standul G-u amenajat la fensterbau/frontale a fost vizitat - spre bucuria noastră de toţi partenerii importanţi, precum şi de
specialişti recunoscuţi din branşă. acelaşi
lucru a fost valabil şi pentru vizitatorii din
românia: practic, ne-au testat produsele
exact acei colaboratori (actuali sau potenţiali) care au capacitatea de a depăşi
actuala criză şi de a derula în continuare
parteneriate solide. De altfel, experienţa ultimilor ani ne-a demonstrat faptul
că prezenţa la târgul din Nürnberg este
singura importantă pentru o companie
cu specificul nostru de activitate. acest
lucru se datorează şi interesului scăzut
pe care beneficiarii îl acordă altor manifestări similare, organizate în diverse alte
state ale uniunii europene. Din punct de
vedere al impactului pe care evenimentul
îl are asupra relaţiilor de afaceri cu partenerii din românia, singurul lucru necesar
a fi menţionat este acela că fensterbau/
frontale a devenit ceea ce este de mult

Ovidiu

«««

Societatea Profine românia a fost înfiinţată în anul 1997, ca subsidiară a concernului german Profine International Profile
Group (parte a holding-ului multinaţional
HT Troplast). Grupul de firme se situează în
topul producătorilor mondiali de sisteme
de profile din PVC, distribuind pe piaţa de
profil mărcile Trocal, Kbe şi Kommerling.

de un anumit calibru, care - pe de-o parte nu-şi pot permite să lipsească de la o astfel
de manifestare şi - pe de altă parte - profită
de eveniment pentru a se informa în legătură cu cele mai noi sisteme şi tehnologii.
Dintre noutăţile prezentate de urban la
ediţia din 2010 s-a remarcat un echipament
inovator de curăţare a bavurilor, caracterizat printr-o mare viteză de procesare,
dotat cu două capete (se elimină, astfel,
operaţiunea de întoarcere a cadrului ferestrei) şi care are capacitatea de prelucrare
a montanţilor sudaţi în forma literei V. De
asemenea, am promovat maşini de sudură
cu 6 sau 8 capete, instalaţii inovatoare de
montaj al feroneriei pe cercevea etc."

timp în Germania: un prilej de întâlnire
şi de consolidare a relaţiilor de colaborare, precum şi o ocazie oportună de
lansare a unor produse inovatoare. În
ceea ce priveşte acest din urmă aspect,
trebuie menţionat că, la actuala ediţie,
am prezentat un nou sistem de feronerie
destinat instalării la ferestrele realizate
din lemn stratificat. acesta se caracterizează printr-o creştere a sarcinii maxime
suportate, îndeplinind cerinţele actuale
ale pieţei. De asemenea, am lansat un nou
model de balamale ascunse, un dispozitiv
de închidere pentru uşile din sticlă (dotat
cu ambreiaj) şi un sistem automat de acţionare a uşilor, prevăzut cu mecanism de
tip break-out limitat".

«««

unde ne derulăm activitatea. un exemplu
concludent este constituit de compania
aplast, care a achiziţionat cu această ocazie
două utilaje pentru debavurare, unul
pentru debitare (urban) şi un centru de
prelucrare (Schirmer). De altfel, acest lucru
este considerat normal pentru companiile

G-u ferrom Com este subsidiara din
românia a companiei germane Gretschunitas, specializată în fabricaţia şi distribuţia de sisteme de feronerie destinate
echipării ansamblurilor de ferestre/uşi
termoizolante. Societatea promovează
- în prezent - şi o serie de mărci consacrate, cum ar fi bKS (tehnologia sistemelor
de închidere), ferco (feronerie) şi G-u
automatic.
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Segmentul de scule şi unelte electrice continuă să scadă
Dezvoltarea puternică a sectorului de construcţii, precum şi evoluţia
optimă a economiei naţionale au determinat, până în anul 2008,
o creştere susţinută a importurilor şi vânzărilor de scule şi unelte
electrice pe piaţa autohtonă. Începând din ultimul trimestru din
2008, acest segment a suferit modificări importante, majoritatea
firmelor specializate raportând, pentru 2009, diminuări majore ale
cifrelor de afaceri. În ceea ce priveşte importurile, anul trecut China
a devenit principalul furnizor de maşini de găurit şi de ferăstraie
pentru piaţa românească. În domeniul echipamentelor de polizat /
şlefuit, s-a menţinut preferinţa pentru produsele germane. Conform
reprezentanţilor principalelor firme de profil, piaţa de scule electrice
portabile a consemnat, în 2009, o contracţie mai mare de 50% faţă
de 2008, cu o variaţie superioară în cazul echipamentelor grele şi o
diminuare pe segmentul sculelor mici. Pentru 2010 se estimează că
scăderea segmentului de unelte portabile se va limita la 10%-15%
faţă de anul trecut. Analizând datele furnizate de Institutul Naţional
de Statistică (INS), în 2009 numărul uneltelor electrice importate
a depăşit uşor nivelul de un milion de bucăţi (3.485 de tone) cu o
valoare totală declarată de 26,61 milioane de euro - cu 56% mai puţin
decât în anul precedent.

Mircea

Georgescu, director
regional de vânzări - Divizia de Scule
electrice şi accesorii robert Bosch:
“Prima reacţie în faţa crizei financiare a
vizat reducerea cheltuielilor, analizând
serios structura costurilor fixe. Periodic,
revizuim şi portofoliul de produse, accelerăm şi ne optimizăm unele programe.
Situaţia actuală ne-a îndemnat să fim
mai eficienţi, să ne stabilim priorităţile şi să ne alegem cu atenţie activităţile viitoare. Vom continua să acţionăm
raţional şi cu ţinte precise, pentru a fructifica oportunităţile de dezvoltare pe
termen lung. Climatul economic actual
ne-a determinat să ne revizuim aşteptările pentru dezvoltarea afacerii cu scule
electrice şi nu există nicio îndoială că
2009 şi 2010 sunt ani dificili pentru toate
companiile. Pe piaţa de scule electrice
vom continua să oferim instrumente de
lucru inovatoare şi să ne asigurăm că
gama de produse şi prezenţa noastră
sunt optimizate. Independenţa financiară, know-how-ul tehnologic, precum
şi strategia de marketing elaborată pe
termen lung reprezintă fundamentul pe
care ne clădim afacerile, pentru a depăşi
această situaţie dificilă atât în românia,
cât şi la nivel internaţional. În aceste
condiţii ale pieţei, avem mai multe avantaje competitive - şi anume puterea
mărcii proprii, cu inovaţiile şi tehnologia binecunoscută şi campaniile pe
care le derulăm anual, astfel încât să fim
cât mai aproape de clienţi. În 2009, am
demarat mai multe campanii, printre care
se numără şi "reciclează şi câştigă bătălia
nou versus vechi!", organizată în parteneriat cu asociaţia rorec şi cu distribuitorii noştri autorizaţi. Campania, desfăşurată în mai multe etape, s-a adresat
tuturor persoanelor fizice sau juridice,
acestea primind un discount de 20% la
predarea oricărei scule electrice portabile, indiferent de starea de funcţionare
sau de marcă. Campania a avut un mare
succes şi a reprezentat una din modalităţile noastre de a sprijini procesul de
reciclare. Tot în 2009 am continuat caravanele bosch, un program prin care

am organizat demonstraţii practice de
bricolaj la partenerii noştri din cele mai
mari oraşe ale ţării.
anul trecut a adus o modificare în
comportamentul consumatorilor. astfel,
ca urmare a evoluţiei pieţei construcţiilor,
s-a remarcat o scădere a cererii de scule
profesionale, dar, pe de altă parte, criza
financiară a făcut tot mai multe persoane
să renunţe la angajarea unor firme specializate şi să facă personal lucrări de renovare a locuinţei. acest lucru a avut un
impact direct şi pozitiv asupra vânzărilor de scule electrice din gamele bosch
verde, Skil şi Dremel. La nivelul grupului
bosch, diviziile bunurilor de consum şi
Tehnologiei Construcţiilor nu au fost grav
afectate de criză şi au generat livrări de
11,3 miliarde euro. Ca urmare a tendinţelor pieţei, în anul 2009, mai mult de
jumătate din vânzările de scule electrice şi accesorii au fost pe segmentul de
bricolaj. Divizia Scule electrice lansează
anual circa 100 de produse noi pe
piaţă, iar timpul mediu dintre iniţierea
unui proiect de dezvoltare şi începutul
producţiei este cuprins între 12 şi 18 luni,
ceea ce este foarte puţin. aproape 40%
din volumul vânzărilor anuale se realizează cu produsele a căror apariţie pe
piaţă s-a produs cu mai puţin de 24 de
luni în urmă. Vom continua să aducem
pe piaţa din românia produse inovatoare, acesta fiind unul din factorii principali care au determinat poziţia de lider al
companiei noastre.
În general, viitorul echipamentelor se
îndreaptă către sculele electrice multifuncţionale, cu acumulatori şi o greutate
redusă. O schimbare pe care noile echipamente o aduc pe piaţa de bricolaj este
legată de targetul acestora: dacă până
acum 5 ani, sculele electrice erau dedicate în exclusivitate bărbaţilor, această
tendinţă s-a schimbat simţitor, mai ales
datorită faptului că uneltele au devenit
mult mai uşor de folosit. unul dintre
obiectivele stabilite pentru intervalul
următor vizează continuarea consolidării
strategiei de vânzări. avem în vedere să
continuăm să-i sprijinim pe distribuitorii noştri în consolidarea structurii lor
interne, pentru a putea face faţă şi mai
bine modificărilor pieţei. Dispunem de
o reţea de distribuţie ce cuprinde 50 de
dealeri, cu care colaborăm de cel puţin 10
ani. Mai mult, în acest an vrem să diminuăm şi mai mult timpii de livrare şi să
lansăm pe piaţă oferte specifice fiecărui
grup de utilizatori în parte”.

Bogdan Mamina, director de
marketing al hilti românia: “referindune la situaţia dificilă a pieţei construcţiilor, vânzările noastre au fost în linie
cu aşteptările, reuşind să atingem un
rezultat net superior mediei pieţei, ceea
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ce a dus la creşterea semnificativă a cotei
de piaţă. astfel, în 2009 am înregistrat
o cifră de afaceri de 28,4 milioane de
lei. Sunt, practic, doi factori majori care
au determinat această performanţă. În
primul rând, este vorba de lansări de
produse inovatoare, iar în al doilea rând,
de modelul propriu de afaceri bazat pe
vânzări directe, care ne-a permis să ne
concentrăm pe segmentele pieţei mai
puţin afectate de criză. am fost aproape
de clienţii noştri acolo unde este nevoie
de noi, respectiv pe şantier. Piaţa de
scule electrice portabile a consemnat,
în 2009, o contracţie mai mare de 50%,
faţă de 2008, cu o variaţie superioară în
cazul echipamentelor grele şi o scădere
mai redusă pe segmentul sculelor
mici. Pentru 2010 se previzionează o
contracţie de 8% a pieţei construcţiilor.
Ţinând cont de faptul că s-a observat o
stabilizare a cererii în a doua jumătate a
anului 2009, preconizăm că pentru 2010
scăderea segmentului de unelte portabile se va limita la 10%-15% faţă de anul
trecut.

Cu toate că volumul lucrărilor de
construcţii (serie brută) s-a diminuat cu
15,1%, estimăm că pe anumite segmente
specifice reducerea a fost mult mai mare,
chiar de 60%-70%, în funcţie de valoarea
unitară a respectivelor unelte şi gradul
de specializare. această involuţie a fost
generată, în principal, de scăderea investiţiilor, care a dus la oprirea sau întârzierea
lucrărilor pe o mare parte din şantiere.
Întârzierea plăţilor către antreprenori a
fost pasul următor, care, implicit, afectează şi furnizorii. Pentru a contracara
efectele crizei, pe lângă măsuri de susţinere a afacerii şi de exploatare a oportunităţilor pe diferite segmente, am recurs
şi la procedee de asigurare a fluxului de
capital. Obiectivul nostru pentru 2010
este acela de a ne păstra nivelul afacerii
de anul trecut şi a creşte profitabilitatea.
Cele mai bine vândute produse au rămas,
în continuare, uneltele portabile. Totodată, se înregistrează o situaţie optimă
şi pe segmentul de consumabile, atât în
ceea ce priveşte vânzările de burghie şi
dălţi, cât şi livrările de ancore şi instalaţii.
recent, am lansat pe piaţă noul rotopercutor Te30 aVr, cu sistem de reducere a
vibraţiilor, lucru care protejează utilizatorul în mod suplimentar. anul acesta, am
intrat şi pe segmentul ancorelor conexpand pentru sarcini mici şi medii, cu
noua gamă Hilti HSV, cu aplicaţii diverse
atât în domeniul construcţiilor de clădiri,
cât şi în cel al finisărilor interioare şi instalaţiilor mecanice/electrice. Pentru intervalul 2010-2011 strategia de dezvoltare
a companiei vizează concentrarea pe
segmentele de piaţă care se dezvoltă. În
ceea ce priveşte inovaţia, în decursul lui
2009 am lansat mai multe produse de
succes, cum ar fi: Hilti Te1000 - demolator
din clasa de 10 kg; Hilti Te 60 - combipercutor de 6 kg; Te 1 - rotopercutor de 2,5
kg; Hilti DCH - maşini electrice manuale
de tăiat beton armat până la 12 cm; SIW/

SID 144a - şurubelniţe cu impact tangenţial cu acumulatori Li-Ion şi Hilti Pre3 nivelă rotativă cu laser pentru aplicaţii la
exterior.
am derulat, de asemenea, campanii
sezoniere de loializare de-a lungul întregului an, printre care şi o ofertă de reciclare împreună cu asociaţia rorec, în
cadrul căreia clienţii noştri au beneficiat de un discount mai mare de 25% la
achiziţionarea unei unelte Hilti Te1, în
cazul în care returnau un rotopercutor
de orice marcă. În 2009, vânzările nete
ale grupului Hilti au fost de 3,8 miliarde
franci elveţieni”.

Victor Nica,

director al Makita
românia: “În 2009 vânzările noastre
au urmat trendul pieţei specifice, reducându-se la jumătate comparativ cu
2008. Pentru anul în curs, pe segmentul
sculelor pentru construcţii, într-o variantă
optimistă, putem previziona o stagnare,
cel puţin în primul semestru. Sperăm ca
în a doua parte a anului piaţa să se deblocheze. Totodată, anul trecut am reuşit
să extindem reţeaua de distribuţie, prin
includerea unor noi firme. În acelaşi timp,
datorită crizei financiare şi a problemelor
întâmpinate de anumiţi parteneri, am
şi renunţat la anumiţi distribuitori. Prin
totalitatea activităţilor conexe (furnizare
de piese de schimb şi accesorii, reparaţii
rapide) dorim să reprezentăm o opţiune
fermă pentru orice posibil utilizator, fiind
recunoscuţi ca unul dintre principalii
furnizori de scule electrice pe piaţa românească. În ceea ce priveşte producţia la
fabrica noastră din brăneşti, aceasta se
va extinde, deoarece, la nivel de grup, s-a
luat decizia de a se transfera mai multe
echipamente de producţie în această
locaţie. Majoritatea uneltelor şi sculelor
produse pe plan local sunt destinate
exportului (în special în ucraina şi rusia)”.

Liviu Popeneciu,

preşedinte al
asociaţiei rorec: “Colectarea selectivă
şi reciclarea deşeurilor de echipamente
electrice şi electronice (Deee) este de
o reală importanţă, dat fiind caracterul
nociv al acestora: de 10 ori mai mare
decât cel al deşeurilor menajere. Gradul
ridicat de poluare se datorează faptului
că acestea conţin metale grele (Hg, Cd,
Pb) ce poluează apa şi solul, gaze toxice
(freon) care, eliminate în aer, au efecte
dezastruoase şi materiale non-biodegradabile (plastic, sticlă, metale) ce pot fi
eliminate nepoluant, doar prin tratarea
conform standardelor de mediu.
aproximativ 87% dintr-o unealtă electrică
portabilă se poate recicla. Prin urmare,
alegând să ne debarasăm responsabil
de echipamentele depăşite, inutile sau
nefuncţionale şi ducându-le la centrele
de colectare, prevenim consumul inutil
de materii prime şi risipa materialelor
care sunt încă folositoare. Sculele electrice sunt de două tipuri: fără şi cu acumulator (primele alimentate la reţeaua electrică, iar celelalte cu acumulatori de diferite tipuri, de la cei cu dimensiuni mici la
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acumulatori de 3.6 - 18- 24 V). atât uneltele electrice defecte, cât şi acumulatorii
portabili, trebuie să intre - în momentul
în care devin nefolositoare - în procesul
de reciclare, căci fiecare baterie conţine
în medie 20 g de metal ce poate fi reutilizat. Mai grav este faptul că un acumulator uzat, aruncat la groapa de gunoi,
poluează un metru cub de sol şi 10 litri
de apă. bateriile şi acumulatorii portabili uzaţi pot fi depuşi în containerele
rorec speciale, aflate în reţelele Metro,
Praktiker, Obi, baumax şi ambient, iar
reţeaua continuă să se extindă. Prin înlocuirea echipamentelor vechi cu unele
noi, ce au eficienţă energetică ridicată,
se contribuie activ la reducerea emisiilor
de gaze cu efect de seră, dintre care cel
mai cunoscut este dioxidul de carbon, se
reduc costurile de exploatare şi beneficiem de performanţele sporite ale noilor
unelte.
În concluzie, colectarea corectă a Deee
nu este doar o dovadă a responsabilităţii faţă de mediu, ci şi un mod de a ne
eficientiza bugetul. O preocupare fundamentală şi constantă a asociaţiei române
pentru reciclare o reprezintă informarea
consumatorilor asupra efectelor nocive
pe care deşeurile de echipamente electrice şi electronice le au asupra mediului,
precum şi responsabilizarea publicului
în direcţia utilizării raţionale a resurselor, întrucât Deee reprezintă o sursă de
materii prime secundare. răspunsul societăţilor comerciale - cum ar fi companiile de construcţii, care au implementat
în procedurile lor de lucru sistemul de
predare spre reciclare a echipamentelor uzate către asociaţii de profil sau
firme autorizate - este îmbucurător, iar
rezultatul acestor acţiuni arată faptul că
responsabilitatea faţă de mediu începe
să devină o strategie general acceptată”.
ing. Mircea Androne, director
comercial al firmei Metatools: “Dificultăţile financiare din domeniul construcţiilor şi industriilor au afectat, în mod
implicit, comerţul cu scule, unelte şi echipamente pentru construcţii şi industrie,
sector în care compania noastră activează de peste 11 ani, atât la nivel local,

cât şi naţional. Însă, principala problemă
întâmpinată până în prezent nu o reprezintă scăderea cererii pe piaţa echipamentelor de construcţii, ci blocajul financiar sistemic, ce are repercusiuni grave
asupra mediului economic autohton.
Principalele măsuri de contracarare a
efectelor crizei financiare, adoptate la
nivelul societăţii, au constat în ajustarea preţurilor, promovarea de pachete
speciale, orientarea către segmentul
de achiziţii publice şi comerţ online,
reanalizarea portofoliului de furnizori şi
clienţi etc.Pentru anul 2010, pe fondul
demarării unor mari proiecte de investiţii ce se preconizează la nivel naţional,
estimăm o creştere a cererii de utilaje şi
echipamente profesionale. În acest sens,
am extins gama de produse profesionale (importuri) ce reprezintă firme ca:
bosch, Makita (scule electrice şi accesorii), Pramac (Spania) - generatoare de
curent; Telwin, Selco (Italia) - aparate şi
echipamente de sudură; ridgid (belgia),

rems (Germania) - scule pentru instalaţii; Gu, Winkhaus - feronerie şi accesorii pentru tâmplărie PVC şi aluminiu.
În ultima perioadă am extins activitatea
departamentului de service. realizarea
operativă a tuturor intervenţiilor şi asigurarea de servicii de calitate pentru întreţinerea şi urmărirea în timp a funcţionării
echipamentelor constituie un obiectiv
important al firmei. Proiectele pentru
2010 vizează o dezvoltare a activităţii de
comerţ online şi a celei de închirieri de
utilaje şi echipamente pentru construcţii,
prin introducerea unor noi repere în
oferta deja existentă. apreciem că livrările se vor majora în perioada următoare,
dar, totodată, se va înregistra şi o creştere a calităţii produselor, în condiţiile
unei concurenţe tot mai acerbe. Cifra de
afaceri realizată anul trecut a înregistrat
o descreştere de numai 18% faţă de anul
precedent (când a fost de aproximativ 3
milioane de euro), dar, având în vedere
faptul că exerciţiul financiar s-a încheiat
pe profit, considerăm că am depăşit cu
succes obstacolele financiare ale anului
2009. Pentru 2010 estimăm o creştere
de minimum 10% a cifrei de afaceri, pe
fondul adoptării / racordării noastre la
nevoile specifice clienţilor. Cele mai solicitate produse au rămas sculele electrice (cu o pondere de 30% din totalul
vânzărilor), urmate de accesorii şi feronerie pentru tâmplăria din PVC / geam
termoizolant (30%), utilajele şi echipamente pentru construcţii (20%), altele
(aparate şi accesorii sudură, echipamente
pentru protecţia muncii, scule de mână
(10%). La categoria servicii nou lansate
pe piaţă, anul trecut am implementat 5
magazine online, dedicate segmentelor
în care compania îşi desfăşoară activitatea. Ca produs nou, poate fi menţionată
lansarea, pe plan mondial, a sistemului
de inspecţie ridgid microDrain, ce reprezintă o realizare importantă în domeniul
tehnologiei inspecţiilor ţevilor de mici
dimensiuni. În ceea ce priveşte vânzările
şi strategia de afaceri pentru intervalul
2010-2011, considerăm că vor fi provocări cheie, precum: o mai bună înţelegere
a clienţilor; diversificarea portofoliului de
produse şi promovarea adecvată a acestora prin canalele media; racordarea ca
furnizor la proiectele mari de investiţii
(lucrări de infrastructură, de modernizare/reabilitare termică, pentru dezvoltarea / modernizarea utilităţilor în mediul
rural) etc. Considerăm, în continuare, că
aspectele legate de vânzări sunt vitale
pentru o creştere durabilă şi orientată
spre viitor (după depăşirea crizei).”

Ani-Maria Niţu, director de
vânzări al firmei Partener, din Bacău:
“asumându-ne o viziune proactivă în faţa
instabilităţii mediului actual de afaceri,
ne-am fixat ca obiectiv prioritar testarea
riguroasă a credibilităţii partenerilor.
astfel, au fost analizate istoricul, evoluţia şi
datele economico - financiare ale fiecărui
potenţial colaborator şi au fost elaborate planuri concrete de prevenire, minimizare sau control al riscurilor. Măsurile
adoptate au permis o bună poziţionare
pe piaţa de profil, astfel încât diminuarea
cifrei de afaceri la nivelul reţelei Partener
a fost considerabil mai mică în raport cu
scăderea înregistrată, în general, de livrările de scule, utilaje şi echipamente. Mai
mult decât atât, pentru anul 2010 previzionăm o creştere a cifrei de afaceri fundamentată pe extinderea gamei de produse,
a reţelei de magazine proprii şi distribuitori specializaţi şi pe dezvoltarea parteneriatelor cu furnizori de prestigiu internaţional. La momentul actual, avem 18
magazine care funcţionează sub sigla
Partener şi, conform estimărilor pentru
următorii doi ani, numărul acestora va
ajunge la 35. În ceea ce priveşte specificitatea cererii, am constatat o orientare
progresivă a clienţilor către produsele ce
îndeplinesc cerinţe imediate sau, la polul

la instrumentele de filetare (manuale
sau electrice), precum şi de pompa de
presiune pentru verificarea integrităţii
instalaţiilor. reţeaua de distribuţie ridge
Tool românia este formată, în prezent,
din 9 companii şi, pe măsura creşterii
notorietăţii mărcii şi consolidării poziţiei
pe piaţă, sperăm că gradul de acoperire al
acesteia se va majora considerabil".

opus, către cele cu grad ridicat de profesionalism. Nota comună a celor două
tendinţe rămâne exigenţa furnizării unor
pachete de servicii complete, pornind
de la consilierea în alegerea produsului
până la serviciile post-vânzare. Pentru
intervalul 2010-2011, grupul Partener şi-a
propus să menţină avantajul competitiv
conferit de statutul de principal distribuitor al produselor Makita (pe segmentul
sculelor electrice), de poziţia de importator la majoritatea gamelor de articole
comercializate (sudură: Telwin, Lincoln
electric; compresoare: fini, abac; utilaje
pentru construcţii: bomag, enar; generatoare: Tecnogen şi Pramac; echipamente
de curăţat sub presiune: Lavor Wash;
pompe, hidrofoare: ebara, Kerself, Grundfos) şi de poziţia de producător de hidrofoare. În plus, dezvoltarea de produse sub
marca proprie - Wasserkonig, Wassertechnik; Tehnoweld şi Technik - va deveni
o activitate constantă pe termen mediu
şi lung”.

Camil Aliman

- director regional
al ridge tool europe pentru românia
şi Ungaria: "Subsidiara din românia a
realizat, în 2009, o cifră de afaceri de un
milion uSD, nivel similar celui obţinut în
2008. am reuşit să ne menţinem eficienţa activităţii, deşi structura livrărilor
s-a modificat în mod radical. astfel, dacă
înainte de începerea crizei financiare
cea mai mare parte a încasărilor (peste
70%) proveneau din comenzile destinate aplicaţiilor din domeniul construcţiilor civile (pentru lucrări de instalaţii), în
prezent cota acestora a scăzut simţitor,
fiind egalată de cea a produselor pentru
domeniul edilitar. De altfel, această
evoluţie nu înseamnă altceva decât o
reconfirmare a experienţei câştigate de
colegii din Sua, care arată că, în perioadele de recesiune, cele mai bune rezultate vin dinspre segmentul produselor
destinate reparaţiilor şi întreţinerii reţelelor. am făcut deja livrări către companii
specializate în asemenea operaţiuni în
câteva oraşe din românia. De asemenea,
trebuie precizat că din 2008 funcţionează la Cluj-Napoca un parc industrial
emerson, amplasat pe un teren de 11
ha, în cadrul căruia deţinem o hală de
producţie, un centru de specializare a
instalatorilor autohtoni, o zonă de service
şi o unitate logistică. Deocamdată, pe
plan local sunt fabricate produse din 5
categorii, dar estimăm că numărul acestora se va dubla în următorul an. Principalele sortimente executate sunt constituite de bacurile destinate montajului

Petre Ghiţă, director general al
firmei triton:“În 2009, piaţa de scule electrice a scăzut la jumătate din valoarea
înregistrată în anul precedent, pe fondul
diminuării sectorului construcţiilor şi al
contractării economiei, în general. apreciez că dacă nu se va debloca creditarea
şi beneficiarii proiectelor de construcţii
şi infrastructură (printre care şi statul)
nu vor achita la timp valoarea lucrărilor
executate, piaţa de profil va fi în scădere
şi în acest an. Pe baza datelor de care
dispunem, această diminuare nu va mai fi
la nivelul celei din 2009, ci în jurul valorii de
15%. activitatea firmei s- a contractat anul
trecut şi ca urmare a scăderii proiectelor
de construcţii publice sau private. efectele
crizei au determinat atât scăderea numărului de clienţi, cât şi diminuarea volumului
de vânzări / beneficiar. Totodată, din 2009
s-a majorat şi numărul mediu de zile în
care se plătesc facturile. În aceste condiţii,
măsurile pe care le-am adoptat au vizat
o gestiune mai bună a stocurilor şi reducerea valorii acestora (fără a afecta gradul
de serviabilitate către clienţi), scăderea
costurilor de personal prin disponibilizări din posturile care au devenit ineficiente odată cu scăderea activităţii, o mai
bună analiză a cerinţelor pieţei şi concentrarea pe game de produse care mai fac,
încă, obiectul cererii. Suntem distribuitor
direct pentru scule şi utilaje profesionale
cu tradiţie pe pieţele internaţionale şi naţionale, cum ar fi bosch, Makita, aeG, Stihl,
Kärcher, ridgid etc.

O scădere puternică a cererii, de aproximativ 70%, s-a resimţit la nivelul utilajelor
de construcţii mari (plăci compactoare,
maiuri etc.), în timp ce solicitările pentru
produsele de mână electrice sau alimentate prin acumulator s-au diminuat cu
35%. O activitate mai profitabilă s-a înregistrat pe segmentul accesoriilor pentru
scule şi utilaje. aceste trenduri combinate au dus la scăderea cifrei de afaceri
pentru companie, pe segmentul de scule,
cu 40% în anul 2009 faţă de 2008. Cele
mai bine vândute produse au fost, anul
trecut, ciocanele rotopercutoare, maşinile de găurit şi înşurubat, în general
modelele uzuale care nu implică valori
mari de cumpărare. Pentru că lucrăm
cu mulţi furnizori, ce lansează periodic
produse noi, putem spune că în fiecare
săptămână avem produse şi tehnologii
noi în toate showroom-urile proprii din
ţară. Strategia pentru 2010- 2011 vizează
continuarea măsurilor de efienticizare a
activtăţii începute în 2009, concentrarea
proactivă către cerinţele pieţei, derularea de promoţii şi programe de fidelizare a clienţilor, precum şi studierea altor
pieţe locale pentru extinderea activităţii.
Ca obiective, ne propunem menţinerea
cifrei de afaceri la nivelul anului 2009 şi
maximizarea profitului”.
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Piaţa utilajelor pentru construcţii a ajuns la jumătate
din volumul înregistrat în 2006
Pe piaţa utilajelor şi echipamentelor de construcţii s-a înregistrat,
în 2009, o diminuare drastică a livrărilor, din cauza situaţiei
economice actuale. În această conjunctură, majoritatea firmelor
a luat măsuri de eficientizare a costurilor şi de reconfigurare
a investiţiilor planificate pentru următorii ani, în speranţa
securizării afacerii. Reprezentanţii companiilor din domeniu
consideră că în 2009 s-a atins deja punctul minim al activităţii,
urmând ca ritmul vânzărilor să se înscrie pe un trend ascendent
de 2%-3%, începând din a doua parte a anului în curs. Rezultatele
de la sfârşitul lui 2009 indică o diminuare de 76,3%, conform
Asociaţiei Distribuitorilor de Utilaje pentru Construcţii (ADUC).
Astfel, dacă în 2008 au fost comercializate circa 3.300 de unităţi,
în 2009 s-au livrat doar 780 de utilaje. Sub impactul crizei
financiare, comparativ cu anul 2006, piaţa de utilaje pentru
construcţii a scăzut în 2009 cu 46,7%. Conform ADUC, reducerea
cea mai reprezentativă, cu un impact serios şi asupra cifrei de
afaceri a companiilor din domeniu, a fost resimţită la utilajele
terasiere. Astfel, în 2009 s-au livrat 89 de excavatoare (în scădere
cu 76% faţă de 2008 când, s-au comercializat 369 de unităţi) şi
70 de încărcătoare (-80% comparativ cu anul precedent, când
s-au vândut 347 bucăţi). În ceea ce priveşte grupa de utilaje
compacte (miniîncărcătoare şi miniexcavatoare), anul trecut
s-au livrat 85 de unităţi, în scădere cu 77% raportat la 2008,
când s-au comercializat 370 de astfel de utilaje, iar livrările
de buldoexcavatoare s-au redus cu 80% (de la 1.344 în 2008,
la 268 în 2009). Pe grupa de utilaje complementare (macarale
telescopice, betoniere transportabile sau staţionare, concasoare
etc.) s-au înregistrat scăderi de 78,3% (de la 373 de unităţi livrate
în 2008 la 81 de echipamente în 2009). Cu toate acestea, se
estimează că efectele negative ale recesiunii vor continua să se
manifeste şi în 2010, pentru acest an fiind estimată o stagnare a
pieţei la nivelul de anul trecut.

Petre
Moroianu,
secretar
general al aDUc: “Sectorul utilajelor
de construcţii este în corelare strânsă cu
piaţa construcţiilor. având în vedere că
domeniul construcţiilor a suferit o puternică contractare începând cu trimestrul al IV-lea din 2008 şi continuând în
2009, piaţa utilajelor de construcţii a
avut acelaşi trend. Putem sublinia însă că
piaţa utilajelor de construcţii a avut un
regres mai accentuat deoarece constructorii, având de executat un volum inferior
anilor precedenţi, au folosit utilaje pe care
le aveau deja în dotare. Nivelul livrărilor în
anul 2009 a fost cu 76% sub nivelul anului
2008 (în unităţi fizice). având în vedere
stadiul actual al investiţiilor, dificultăţile
existente în acordarea de credite şi condiţiile grele din această iarnă, pentru 2010
nu întrevedem o depăşire a livrărilor din
2009 mai mare de 2% - 3%. Totodată, în
măsura în care se vor aloca fondurile de
investiţii prevăzute pentru infrastructura
va creşte considerabil cererea de utilaje
pentru drumuri”.

a comenzilor începând din iarna anului
2008 şi continuând pe parcursul lui 2009.
Vânzările s-au diminuat dramatic, iar recuperarea creanţelor existente a fost un
proces extrem de anevoios, care, încă, se
află în stadiu de desfăşurare. am reuşit,
încă de la începutul efectiv al crizei, să
concepem şi să punem în aplicare anumite
metode de «auto-apărare», care au ajutat
la menţinerea unui echilibru acceptabil din punct de vedere al resurselor
de care dispunem. am optimizat costurile, am implementat procedee specifice
de securizare a încasării creanţelor şi am
evaluat şi analizat, foarte detaliat, resursele interne şi externe ale companiei, în
scopul de a le exploata cu maximă eficienţă. Însă, în aceste momente dificile
cu care ne-am confruntat în 2009, ni s-a
reconfirmat faptul că suntem, într-adevăr
o firmă puternică şi capabilă să-şi reconsidere poziţia şi să depăşească aceste
obstacole financiare.
astfel, în 2009, am pornit la drum cu
parteneri noi, ne-am extins portofoliul

Petre Băbiceanu, director general
al terra românia Utilaje de construcţii:
“Ca orice altă firmă care acţionează în
sectorul construcţiilor sau care furnizează produse şi servicii pentru acest
sector, am resimţit şi noi scăderea bruscă
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de echipamente pe care le distribuim şi
ne-am bazat foarte mult, în continuare,
pe percepţia clienţilor asupra calităţii
dovedite a utilajelor JCb.
anul trecut, piaţa utilajelor de construcţii
a scăzut cu 75% faţă de 2008. Oferta a fost
mare în raport cu nivelul cererii, fapt ce
a determinat acumularea de stocuri, iar
volumul vânzărilor a scăzut drastic, datorită blocajelor economice în care a intrat
piaţa de profil. Pentru anul 2010, volumul
total estimat al vânzărilor-închirierilor
este de aproximativ 800 de utilaje. referitor la cota noastră de piaţă, pentru acest
an preconizăm o majorare a acesteia până
la 18%-20%.
În ceea ce priveşte cererile de oferte pe
care le primim, numărul acestora a crescut
considerabil anul acesta faţă de perioada similară a anului trecut, respectiv
pe segmentul utilajelor din categoria
celor mai solicitate, buldoexcavatoarele,
avem o creştere procentuală a cantităţii
de cereri de oferte de aproximativ 50%,
iar pe alte categorii de utilaje, respectiv
excavatoare, gredere, macarale turn,
staţii de sortare, concasare etc., cererea
a crescut în medie cu 30%. Însă materializarea acestor cereri de oferte în comenzi
este, bineînţeles, mai mică, dar superioară
cantitativ anului trecut.
La macaralele Palfinger montate pe
autocamioane atât numărul cererilor de
ofertă, cât şi comenzile au evoluat satisfăcător până în acest moment şi sperăm
să sporească şi mai mult numărul livrărilor
pe parcursul acestui an. Dat fiind faptul
că activăm constant pe piaţa de închirere sau de vânzare a utilajelor secondhand de mult timp, pentru noi această
activitate nu a reprezentat o opţiune
nouă sau o reorientare către alte surse de
venit. anul trecut, ponderea contractelor
de închiriere a utilajelor a fost puţin mai
accentuată faţă de 2008, însă pentru anul
în curs, încă, nu ne putem pronunţa, dat
fiind faptul că sezonul construcţiilor nu
s-a deschis la capacitate maximă.
Nivelul cifrei noastre de afaceri din
2009 s-a diminuat, per total, cu aproximativ 70% faţă de 2008. Totuşi, am avut
o scădere mai mică faţă de alte companii
din domeniu şi am devenit lideri de piaţa
la anumite produse JCb, cum ar fi buldoexcavatoarele, excavatoarele pe pneuri,
roboţii şi încărcătoarele frontale. Pentru
anul 2010 estimăm o creştere a cifrei de
afaceri de aproximativ 10% faţă de 2009.
Suntem permanent orientaţi către dezvoltarea portofoliului de produse, pentru
a putea oferi clienţilor o gamă cât mai
extinsă de soluţii pentru orice fel de aplicaţie care se bazează pe folosirea utilajelor de diferite tipuri pentru construcţii
rezidenţiale şi nerezidenţiale, demolări şi
prelucrarea deşeurilor aferente, utilitati,
reciclare, sortare şi concasare, precum şi
pentru domeniul exploatării forestiere,
miniere etc. Tot în acest scop, anul acesta
vom mai încheia câteva parteneriate de
distribuţie pentru alte tipuri de produse
care să completeze gama noastră de
echipamente.
În prezent avem o cotă de piaţă de 16%
la utilajele JCb, care reprezintă categoria
cea mai diversificată. Pentru anul curent şi
în 2011, principalele obiective strategice
pe care le avem în vedere sunt planificate şi orientate, în principal, către clienţii
noştri actuali sau potenţiali şi, bineînţeles, către îndeplinirea cerinţelor acestora, printr-o continuă îmbunătăţire a
ceea ce le oferim, şi anume: echipamente
performante, tehnologie de vârf, specialişti dedicaţi, servicii la un anumit standard, diferite modalităţi avantajoase de

finanţare etc. Suntem determinati sa ne
convingem clientii de faptul că, deşi criza
ne-a micşorat cifra de afaceri sau resursele, aceasta nu ne-a redus şi dorinţa de
a ne îmbunătăţi permanent şi de a ne
creşte eficienţa în relaţia cu aceştia. alte
obiective ale strategiei de afaceri pe
termen mediu vizează: menţinerea structurii actuale a organizaţiei noastre pentru
o acoperire teritoriala cat mai buna,
prin puncte de lucru şi reprezentanţi de
vânzări şi service alocaţi fiecărui judeţ în
parte; promovarea produselor şi serviciilor în toată ţara; participarea activă la licitaţii; diversificarea tipurilor de produse,
conform cererii pieţei, precum şi securizarea încasărilor”.

Constantin
Mincu, director
general al firmei case Utilaje: “anul
trecut am realizat o cifră de afaceri de 11
milioane de euro, iar pentru 2010 se estimează menţinerea acesteia. anul 2009
a adus o scădere cu 76,3% a livrărilor de
utilaje pentru construcţii faţă de 2008.
Cel mai vândut utilaj a rămas, în continuare, buldoexcavatorul, chiar dacă - în
acelaşi timp - a avut parte de scăderea
cea mai drastică (minus 79,6%). Pentru
2010 estimăm că cererea o să-şi revină în
semestrul al doilea, dar nu se vor depăşi
livrările din 2009. anul trecut, din ce în
ce mai multe companii private au anulat
planurile de investiţii din cauza situaţiei
economice şi a neîncasării sumelor pentru
lucrările efectuate. unii dintre aceştia
au ajuns chiar în imposibilitate de plată.
astfel, în această perioadă am urmărit
costurile de funcţionare şi administrare
a societăţii, încercând să le reducem,
fără să fie afectată calitatea serviciilor
prestate. Suntem una dintre puţinele
firme din acest domeniu care şi-a păstrat
acelaşi număr de angajaţi. Mai mult chiar,
în unele departamente am realizat noi
angajări, tocmai pentru a creşte competitivitatea acestora. au fost luate, totodată, o serie de măsuri în privinţa creşterii portofoliului de servicii, printre care
enumeram: vânzarea de piese schimb
şi consumabile şi pentru alte marci de
utilaje pentru construcţii; import direct
de lubrifianţi şi de echipamente profesionale pentru curăţenia spaţiilor logistice; reparaţii de pompe hidraulice, în loc
de simplă înlocuire cu o pompă noua etc.
Totodată, am devenit şi importator oficial
pentru filtrele baldwin (Sua). În 2009
ne-am majorat cota de piaţă până la 9,7%,
faţă de 7,4% în 2008.
Strategia de dezvoltare a companiei
vizează investiţii pentru a creşte calitatea
serviciilor prestate. De asemenea, pentru
acest an avem în vedere finalizarea clădirii
de birouri şi service aflată în afumaţi”.
ing. Alexandru Popescu, director
general al kranz eurocenter: “În anul
2009 am realizat o cifră de afaceri de
aproximativ 9 milioane de euro, iar pentru
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anul în curs, într-o variantă optimistă, se
previzionează o creştere de 2%-3% a acesteia. Segmentul de piaţă reprezentat de
dezvoltările rezidenţiale, birouri, comercial / industrial sau proiecte de infrastructură de anvergură a înregistrat o scădere
semnificativă în 2009, în comparaţie cu
anii anteriori. Pentru 2010, considerăm
că trendul se va menţine, cel puţin pe
segmentul rezidenţial, comercial şi industrial, cu un reviriment în zona ce vizează
dezvoltarea
infrastructurii.
efectele
crizei s-au concretizează în trei direcţii,
respectiv: sistarea (totală sau parţială) a
unor proiecte în care eram implicaţi; lipsa
de obiective noi în piaţă, mai ales a celor
de anvergură, precum şi neîncasarea la
termen sau încasarea cu mari întârzieri
a contravalorii serviciilor prestate sau a
utilajelor închiriate. În aceste condiţii,
măsurile de contracarare au vizat, în
primul rând, îmbunătăţirea modalităţilor de obţinere a informaţiilor din piaţă,
precum şi o flexibilitate accentuată în
valorificarea acestora. De asemenea,
consolidarea parteneriatelor şi a relaţiilor cu partenerii au avut un rol în reducerea efectelor crizei financiare. În egală
măsură, în plan intern, cheltuielile de
funcţionare ale companiei au fost menţinute sub o atentă supraveghere şi reduse
până la un minimum care să asigure,
totuşi, funcţionarea optimă a firmei. Strategia de afaceri a firmei în intervalul 20102011 prevede valorificarea tuturor oportunităţilor de afaceri existente, printr-o
abordare flexibilă a acestora, astfel încât
compania să rămână un furnizor profesionist pe segmentul specific. Societatea
livrează pe piaţa construcţiilor macarale
turn Liebherr, platforme de transport
persoane şi materiale (lifturi de şantier)
- Maber şi sisteme complete de cofrare
- alpi”.

au stagnat, această activitate a fost una
dintre primele afectate. astfel, clienţii
şi-au îndreptat întreaga energie - în
special cea financiară - înspre securizarea
afacerilor la nivelul existent, nicidecum în
direcţia dezvoltării lor. Din datele pe care
le avem la dispoziţie cu privire la piaţa
de utilaje pentru construcţii, estimăm că
în 2010 aceasta va avea acelaşi volum ca
în 2009, înregistrând o stagnare la aproximativ 600 de echipamente comercializate, din care noi vizăm o cotă de 7%.
În 2009 am realizat o cifră de afaceri de
28,5 milioane de euro, iar pentru acest
an estimăm o uşoară creştere, de până
la aproximativ 30 milioane de euro,
sperând într-o revenire a segmentelor de
piaţă care utilizează produsele şi serviciile noastre din a doua parte a anului.
În ceea ce priveşte strategia de dezvoltare a companiei, în actualele condiţii de
piaţă nu se pot face planuri pe termen
mediu şi lung, deoarece mediul macroeconomic este imprevizibil şi are influenţe
greu, poate chiar imposibil, de estimat
asupra firmelor. De aceea, încă de anul
trecut ne-am adaptat şi lucrăm cu previziuni pe termen scurt, efectuând evaluări
şi ajustări la fiecare 6 luni, pentru a avea
o deschidere la oportunităţile apărute în
piaţă. astfel, în acest an, ne concentrăm
pe principalele activităţi: vânzarea de
vehicule comerciale Iveco, vehicule rulate
şi utilaje pentru construcţii New Holland,
precum şi pe serviciile post-vânzare:
service şi piese de schimb. Protruck este
distribuitor autorizat în românia al utilajelor pentru construcţii New Holland.
Totodată, oferim clienţilor servicii pre şi
post - vânzare, precum şi o reţea naţională
de centre de comercializare şi service”.

Alexandru Udrescu, director de
vânzări al firmei taop import: “Sectorul
pe care activăm este unul dintre cele mai
afectate de criză, fiind strâns legat de
construcţii, imobiliare, credite ipotecare
etc. În 2009, pe piaţa specifică s-a înregistrat o involuţie îngrijorătoare, cu multe
insolvenţe, stopări de proiecte ce erau în
desfăşurare şi decizii de neîncepere a altor
obiective. În ceea ce priveşte nivelul cifrei
de afaceri, în 2009 încasările s-au diminuat
simţitor comparativ cu 2008, iar pentru
2010 preconizăm o uşoară creştere, spre
semestrul al doilea. Strategia pentru dezvoltare prevede, pentru intervalul următor,
eficientizarea la nivel de costuri, creşterea

productivităţii şi menţinerea activităţii.
Dintre principalele probleme pe care le
întâmpinăm pot fi amintite: insolvenţele
clienţilor, blocajul financiar, «îngheţarea»
multor proiectelor imobiliare etc.”

Adrian

Gorcea, director de
vânzări/marketing al evW holding: “În
2009, afacerile companiei au scăzut la 52
milioane de euro, faţă de 135 milioane de
euro în 2008. Pentru 2010 societatea şi-a
bugetat o cifră de afaceri de 60 milioane
de euro, în creştere cu 15% faţă de anul
trecut, ca urmare a unei uşoare revigorări
a pieţei de autocamioane. În 2009, recesiunea a afectat, în mare măsură, activitatea
eVW Holding, în condiţiile în care din cele
aproximativ 800 de camioane estimate
a fi comercializate s-au vândut doar 373
de unităţi. având în vedere deblocarea
fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii, programele investiţionale susţinute
prin fonduri europene, reducerea ratei
dobânzilor şi relaxarea condiţiilor de acordare a leasingului auto, prezumţiile de
creştere pe anul 2010 sunt pozitive.
În acest sens principalele măsuri pe care
compania noastră le are în vedere pentru
anul în curs sunt: extinderea garanţiei
vehiculelor la 36 de luni sau 250.000 km,
planuri de întreţinere gratuită pentru un
an de la data livrării, dezvoltarea contractelor de reparaţii şi întreţinere şi adaptarea
lor la specificul fiecărui client; condiţii
financiare avantajoase în cazul vânzărilor
de camioane: perioadă de graţie la plată

cuprinsă între 3 şi 6 luni, avans minim,
pachete comerciale mixte etc.
având în vedere faptul că din gama vehiculelor Daf comercializate, cele destinate în special pieţei de construcţii fac
parte din segmentul de peste 18 tone,
am obţinut în anul 2009 locul I la vânzări
camioane peste 18 tone (conform aPIa).
Cu un total de 301 vehicule vândute pe
acest segment, Daf deţine o cotă de
piaţă de 23%. Cu toate că piaţa în 2009
a fost în evidentă scădere, eVW Holding
s-a menţinut în topul vânzărilor din acest
segment.
Pentru anul 2009 ponderea cea mai
mare în livrări au avut-o vehiculele peste
18 tone, în special modelul Daf Cf 85
(destinat în principal industriei construcţiilor), cu un număr total de 156 de unităţi,
urmat de modelul Daf Xf 105 (utilizat la
transportul internaţional al mărfurilor) cu
un număr total de 142 de unităţi.
La sfârşitul anului trecut, societatea a
introdus pe piaţa din românia noile
autocamioane Daf superioare din punct
de vedere al emisiilor de gaze vehiculelor cu norme de poluare euro 5, denumite eeV (enhanced environmentally
friendly Vehicles). Marca de vehicule pe
care eVW Holding o reprezintă pe piaţa
din ţara noastră este Daf, care, la nivelul
anului 2009 a deţinut o cotă de piaţă
de 20,18%. În ceea ce priveşte strategia
de dezvoltare a companiei, pentru anul
2010 amintim următoarele măsuri pe
care dorim să le implementăm activ şi
susţinut: apropierea de clienţii existenţi
(prin măsuri de sporire a calităţii serviciilor prestate), consolidarea reţelei «aftersales» şi a celei de livrare a pieselor de
schimb, implementarea activă a conceptului «One Stop Shop» (prin care dorim să
oferim clienţilor toate serviciile de care
au nevoie într-un singur loc), promovarea produselor prin intermediul clienţilor strategici ai companiei, optimizarea
stocurilor existente, vânzarea vehiculelor
second-hand, participarea activă la licitaţii publice şi - nu în ultimul rând - creşterea cotei de piaţă pe toate segmentele de activitate ale companiei (autocamioane, piese de schimb şi anvelope).
Pe lângă acestea, intenţionăm să finalizăm în acest an investiţiile în noul sediu
central din Gilău (judeţul Cluj), precum
şi demararea proiectelor de edificare
a unităţilor comerciale din Constanţa,
braşov, Craiova şi Iaşi”.

Cătălin

Ghiţă, preşedinte al
companiei Protruck: “În contextul actual
al pieţei, în lipsa cererii pentru vehicule şi
utilaje de construcţii, au fost luate măsuri
de stopare a oricăror investiţii planificate,
precum şi de dimensionare a activităţii
la nivelul actual. am realizat o restructurare a schemelor organizatorice (atât
operaţionale, cât şi de suport) eliminând,
practic, orice cost redundant, care nu
«participă» direct la obţinerea de profit.
În acelaşi timp, am efectuat o restructurare a creditelor şi altor obligaţii financiare ale companiei pe termen mediu şi
lung, «împingând» presiunea financiară
asupra cash-flow-ului înspre perioade
ulterioare de creştere prognozată (finalul
lui 2010 şi 2011). De asemenea, la nivel
de firmă, încă din anii trecuţi am avut
grijă ca majoritatea cheltuielilor fixe să fie
acoperite de profitul operaţional realizat
din servicii post-vânzare, ceea ce ne-a
asigurat, acum, o poziţie financiară relativ
confortabilă.
În anul 2009, vânzarea de vehicule comerciale şi utilaje pentru construcţii a înregistrat scăderi de 70% - 80% faţă de 2008.
acest domeniu presupune, la fel ca şi
imobiliarele, o investiţie majoră a companiilor care doresc dezvoltarea; în consecinţă, pe fondul declinului economic
general, în situaţia în care, în cel mai bun
caz, cifrele de afaceri ale companiilor
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Tot mai multe fonduri pentru construcţia de centre comerciale,
birouri şi hale
Chiar dacă recesiunea a
afectat substanţial puterea de
cumpărare a românilor, centrele
comerciale şi mall-urile continuă
să fie pe lista de priorităţi a
investitorilor. Nici segmentul
imobilelor de birouri nu pare
a fi suprasaturat, numeroase
asemenea obiective fiind în
stadiu de proiect sau execuţie.
Pe de altă parte, aşa cum
anunţam şi în ediţia precedentă,
în acest an se anunţă demararea
a numeroase lucrări de anvergură
pentru construcţia de unităţi
de producţie, hale şi parcuri
industriale.
Pe Un teren De 25.000 MP va fi
reaLizată o cLăDire De BiroUri
În comuna albota (judeţul argeş), a fost
aprobată execuţia unui clădiri de birouri
(P+2e) şi a unei hale pentru depozitare.
Obiectivul va fi amplasat pe un teren cu o
suprafaţă de aproximativ 25.000 mp. antreprenor este Trustul de Construcţii Civile
şi Industriale argeş, din Piteşti. Sistemul
constructiv prevede structură din beton
şi zidărie din cărămidă. Tâmplăria va fi din
PVC, cu geam termoizolant. finisajele interioare includ: parchet, gresie, faianţă şi vopseluri lavabile. În vederea realizării obiectivului,
beneficiarul solicită oferte pentru următoarele materiale: oţel-beton, cărămidă,
ciment, vopseluri şi tâmplărie din PVC cu
geam termoizolant. Lucrările de construcţie
sunt preconizate pentru a fi începute în luna
iunie a.c., termenul de finalizare fiind stabilit
pentru sfârşitul anului 2011. Pentru date de
contact proiect accesaţi cod unic aG3087,
disponibil la http://infosantiere.ro/proiecte/
previzualizare/id/3087 .

inveStiţie De 150 MiLioane
De eUro PentrU
coMPLexUL herMeS
atenor Group, dezvoltator imobiliar cu
capital belgian, va investi aproximativ
150 milioane de euro în vederea execuţiei
complexului de birouri Hermes business
Campus, ce va fi amplasat pe b-dul Dimitrie
Pompeiu, în zona de nord a Capitalei. Societatea a obţinut autorizaţia de construire
în ianuarie 2010 şi intenţionează să demareze lucrările până în luna mai a.c. Obiectivul va include trei clădiri (S+P+7e) ce vor
beneficia de o suprafaţă totală închiriabilă
de 70.000 mp şi va fi realizat în două etape,
prima urmând a fi definitivată în 2012. În
cadrul fazei întâi va fi edificată o clădire cu
o arie de 31.500 mp. Societatea belgiană
a intrat pe piaţa imobiliară din românia în
anul 2008, când a achiziţionat compania
NGY, care deţinea lotul de teren pe amplasamentul căruia va fi realizat ansamblul
Hermes. atenor a înregistrat, în 2009, o cifră
de afaceri de 34,7 milioane de euro la nivel
de grup.

iMoBiL Mixt cU o SUPrafaţă
De 127.000 MP
În sectorul 2 al Capitalei va fi realizat un
imobil mixt (S+P+37e). Obiectivul va avea
în componenţă spaţii de birouri/comerciale,
un hotel de patru stele, o zonă comercială
şi de recreere. Clădirea va avea o suprafaţă
construită de 127.000 mp. Planurile tehnice
au fost elaborate de firma adest arhitecture,
beneficiar şi dezvoltator fiind compania Cefin
real estate, ambele din bucureşti. Deocamdată, nu a fost desemnată societatea care
se va ocupa de serviciile de antreprenoriat.

Hermes Business Campus
Imobilul va fi realizat pe structură metalică,
iar faţada va include componente vitrate.
finisajele interioare presupun utilizarea de:
parchet, gresie, faianţă şi vopsele lavabile.
Definitivarea construcţiei este preconizată în
termen de trei ani de la începerea lucrărilor.
Pentru date de contact proiect accesaţi cod
unic b2829, disponibil la http://infosantiere.
ro/proiecte/previzualizare/id/2829 .

DePreciere a vaLorii
ProPrietăţiLor Din roMânia
Grupul Ca Immo, din austria, continuă
dezvoltarea parcului comercial din Sibiu,
ale cărui lucrări de execuţie au fost începute în august 2009, prima etapă a investiţiei constând în realizarea unui magazin de
bricolaj. Conform celui mai recent raport
financiar publicat de companie, finanţarea
obiectivului este asigurată, acesta urmând a
fi definitivat la sfârşitul trimestrului al doilea
a.c. În prezent, investitorul se află într-o
etapă de negocieri avansate pentru începerea lucrărilor la a doua fază. Complexul
comercial va fi amplasat pe un teren cu o
suprafaţă totală de 220.000 mp şi va necesita un fond investiţional de 100 milioane de
euro. Ca Immo are în vedere, de asemenea,
construcţia unui centru de retail la arad, însă
începerea lucrărilor a fost amânată din cauza
contextului economic nefavorabil. Potrivit
documentului elaborat de managerii holdingului, valoarea proprietăţilor deţinute de Ca
Immo în românia a scăzut, anul trecut, cu
22,3%, până la 89,9 milioane de euro. Veniturile obţinute din chirii de filiala autohtonă
au crescut cu 2,2%, la 8,9 milioane de euro
în 2009, în timp ce randamentul a sporit la
9,9%, iar rata de ocupare s-a menţinut (99%).
Ca Immo desfăşoară activităţi pe pieţele
imobiliare din românia, Polonia, Cehia,
Slovacia, ungaria, bulgaria, Slovenia, Serbia şi
federaţia rusă, deţinând proprietăţi ce însumează 251 milioane de euro, din care portofoliul din românia reprezintă 16%. Investitorul austriac a intrat pe piaţa autohtonă în
anul 2003, prin achiziţia imobilului de birouri
Opera Center 1, dezvoltat de compania Portland românia. Conform reprezentanţilor
grupului, ţara noastră reprezintă principala
ţintă a investiţiilor holdingului din regiunea
sud-est europeană.

coMPLex Mixt, cU o SUPrafaţă
conStrUită De 32.000 MP
În sectorul 4 al Capitalei va fi realizat un
complex mixt, care va avea în componenţă două imobile (S+P+Mz+10e). Obiectivul (cu funcţiuni rezidenţiale, de hotel
şi spaţii comerciale) va avea o suprafaţă
construită de aproximativ 32.000 mp. Planurile tehnice au fost elaborate de firma alpha
Studio, antreprenor fiind societatea Profit
Construct, ambele din bucureşti. Dezvoltator
este compania real estate Development
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& Services Sa, din Grecia. Lucrările de
construcţie sunt preconizate a fi începute în
septembrie a.c., termenul de finalizare fiind
stabilit pentru aceeaşi lună a anului 2012.
firma alpha Studio a întocmit planurile
tehnice ale unor ansambluri rezidenţiale (în
localităţile Chiajna, Ostratu, buftea şi baloteşti) şi a unor blocuri de locuinţe, în Capitală.
De asemenea, societatea Profit Construct
execută lucrări la mai multe obiective din
municipiul bucureşti, printre care: două
blocuri (S+D+P+2e+e3-retras; 2S+P+8e+e9retras), un complex mixt format din două
clădiri (având o arie construită de circa
32.000 mp) şi un ansamblu rezidenţial care
are în componenţă trei imobile (P+3e) cu 78
de unităţi locative şi o suprafaţă construită
de 8.700 mp etc. Pentru date de contact
proiect accesaţi cod unic b3193, disponibil
la http://infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/id/3193 .

iMoBiLe Mixte Proiectate
De DD DeSign StUDio
Compania DD Design Studio (din bucureşti) a elaborat planurile tehnice în vederea
construirii a patru imobile mixte în sectorul 1
al Capitalei. Pe Şoseaua bucureşti-Ploieşti, vor
fi realizate două clădiri cu destinaţie mixtă
(P+7e+e8-e10-retrase şi S+P+6e), prima cu
destinaţie de spaţii de birouri/servicii (având
ca beneficiar o persoană fizică), iar cea de-a
doua - de birouri şi showroom (imobil aflat
în proprietatea firmei Sity International,
din localitatea Voluntari - judeţul Ilfov). De
asemenea, tot pe Şoseaua bucureşti-Ploieşti,
va fi realizat un ansamblu mixt, format din
trei imobile (P+6e) cu destinaţia de birouri,
locuinţe colective, comerţ şi servicii, beneficiar fiind o persoană fizică. Totodată, societatea Global Manager (din bucureşti) va
executa, în sectorul 1, o clădire de servicii
medicale (P+6e). Pentru toate obiectivele,
începerea lucrărilor de construcţie este
preconizată în al doilea semestru al anului
curent, finalizarea acestora fiind stabilită pe
o perioadă cuprinsă între 12 luni şi 24 luni.
Pentru date de contact proiect accesaţi
codurile unice b3188, b3198, b3210 si b3211
, disponibil la http://infosantiere.ro/proiecte/
previzualizare/id/3188 .

haLă De 2.000 MP, în oneşti
În oraşul Oneşti (judeţul bacău) a fost autorizată construcţia unei hale pentru depozitare
(P), având o suprafaţă construită de aproximativ 2.000 mp. Planurile tehnice au fost
elaborate de firma radnic Proiect, din localitate. Deocamdată, nu a fost desemnată societatea care se va ocupa de serviciile de antreprenoriat. În vederea execuţiei obiectivului,
beneficiarul solicită oferte pentru următoarele materiale: panouri sandwich, oţel-beton,
materiale de finisare, instalaţii electrice,
termice şi sanitare.Lucrările de construcţie

vor fi începute în mai a.c., termenul de finalizare fiind stabilit pentru aceeaşi lună a anului
2011. Proiectul este finanţat din fonduri
europene, având o valoare eligibilă de 5
milioane de euro. Pentru date de contact
proiect accesaţi cod unic bC3148, disponibil
la http://infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/id/3148 .

anSaMBLU De haLe
în coMUna Mărgineni
În luna septembrie 2009 au fost începute
lucrările de construcţie la un ansamblu de
hale în comuna Mărgineni (judeţul bacău).
Obiectivul va avea în componenţă trei depozite de materiale pentru construcţii, totalizând o suprafaţă de 1.400 mp. antreprenor
este societatea Daem Prodcom, din localitate. În vederea realizării complexului, beneficiarul doreşte primirea unor oferte pentru
achiziţionarea următoarelor materiale: oţelbeton, panouri sandwich, instalaţii, materiale
pentru finisare şi izolare. În prezent se efectuează lucrările de execuţie a fundaţiei pentru
două dintre hale. Termenul de finalizare a
ansamblului este stabilit pentru luna martie
2011. Pentru date de contact proiect accesaţi
cod unic bC2950, disponibil la http://infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/id/2950 .

haLă MetaLică SitUată
Pe Un teren De 7,6 hectare
În luna decembrie 2009 a fost începută
execuţia halei de sortare (P) de pe strada
Matei Corvin nr. 327 (din Oradea, judeţul
bihor). Obiectivul este amplasat pe un
teren cu o suprafaţă de 7,6 hectare. Planurile tehnice au fost elaborate de firma rono
urban, din localitatea. În vederea execuţiei obiectivului, beneficiarul solicită oferte
pentru următoarele materiale: argilă, pietriş,
folii impermeabile, «plapume» betonitice şi
materiale geosintetice (1.200 g/mp şi 200
g/mp). În prezent se efectuează lucrări de
realizare a structurii de rezistenţă, finalizarea
halei fiind stabilită pentru toamna a.c. Pentru
date de contact proiect accesaţi cod unic
bH1563, disponibil la http://infosantiere.ro/
proiecte/previzualizare/id/1563 .

haLă De ProDUcţie
cU o arie conStrUită
De 1.000 MP, în oSorhei
În luna iulie a.c. vor fi începute lucrările de
construcţie a unei hale de producţie (cu
regim de înălţime Parter), amplasată în
comuna Osorhei (judeţul bihor). Obectivul
va avea o suprafaţă construită de aproximativ 1.000 mp. Planurile tehnice au fost
elaborate de biroul Individual de arhitectură Czirjac Iosef Levente. Deocamdată,
nu a fost desemnată societatea care se va
ocupa de serviciile de antreprenoriat. În
vederea execuţiei obiectivului, beneficiarul

inveStiţii

sumar
solicită oferte pentru următoarele materiale:
panouri sandwich, pereţi cortină şi agregate.
Termenul de finalizare a lucrărilor este stabilit
pentru luna iulie 2011.
Pentru date de contact proiect accesaţi cod
unic bH3177, disponibil la http://infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/id/3177 .

Se execUtă StrUctUra
De reziStenţă a UnUi
SPaţiU coMerciaL
În prezent, se efectuează lucrări de
construcţie a structurii de rezistenţă a unui
spaţiu comercial (P+3e). Obiectivul, amplasat
în municipiul bistriţa, va avea o suprafaţă
construită de aproximativ 2.000 mp. antreprenor este societatea Consult Imobil, din
localitate. Sistemul constructiv presupune
structură din beton şi zidărie din cărămidă.
finisajele interioare includ: gresie, faianţă şi
vopsele lavabile. În vederea execuţiei obiectivului, beneficiarul solicită oferte pentru
următoarele materiale: oţel-beton, cărămidă,
bCa, tencuieli, centrale termice, materiale de
finisare, instalaţii termice, sanitare şi electrice.
Lucrările de construcţie au fost începute în
luna ianuarie 2010, termenul de finalizare
fiind stabilit pentru sfârşitul anului curent.
Pentru date de contact proiect accesaţi cod
unic bN3077, disponibil la http://infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/id/3077 .

de firma urban Design, din Odorheiul Secuiesc. Deocamdată, nu a fost desemnată
societatea care se va ocupa de serviciile de
antreprenoriat. În vederea execuţiei acestui
obiectiv, beneficiarul solictă oferte pentru
următoarele materiale: oţel-beton, ciment şi
agregate. Termenul de finalizare a lucrărilor
este stabilit pentru începutul anului 2011.
Pentru date de contact proiect accesaţi cod
unic Hr3047, disponibil la http://infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/id/3047 .

inveStiţii în Magazine noi
oBi, în PLoieşti şi SiBiU
Lanţul de magazine cu activităţi pe piaţa
de bricolaj ObI, parte a concernului
german Tengelmann, are în vedere extinderea pe segmentul specific din românia
prin deschiderea a două noi centre
comerciale, în Ploieşti şi Sibiu. În urma
investiţiilor, ce vor însuma 10 milioane de
euro, ObI va deţine, la nivel naţional, şase

unităţi comerciale. Proiectele celor două
magazine sunt similare, fiecare urmând a
avea câte o suprafaţa totală de 10.000 mp.
aria utilă va fi de 8.500 mp, iar centrele
vor dispune de peste 35.000 de produse
listate. Lucrările de construcţie a unităţii
din Ploieşti au fost începute la jumătatea lunii septembrie 2009, urmând a fi
definitivate la sfârşitul lui februarie 2010,
iar cele pentru execuţia magazinului din
Sibiu au fost demarate în august 2009,
termenul de finalizare fiind stabilit pentru
luna mai 2010. antreprenorii lucrărilor
sunt societăţile real-Design Trust (din
bucureşti), respectiv Habau Hungaria (din
ungaria). La nivel internaţional, reţeaua
ObI este prezentă în alte 12 ţări europene şi în federaţia rusă, beneficiind,
în prezent, de 537 de magazine. Grupul
Tengelmann deţine pe piaţa autohtonă
şi lanţul de magazine Plus Discount, care
dispune de 96 de centre comerciale în
ţara noastră.

anSaMBLU De 10 haLe cU o
SUPrafaţă De circa 12.000 MP
Pe un teren de aproximativ 39.000 mp,
din localitatea Cristian (judeţul Sibiu), va
fi realizat un ansamblu de hale. Obiectivul
va avea în componenţă 10 hale şi o suprafaţă construită de circa 12.000 mp. Planurile tehnice au fost elaborate de biroul Individual de arhitectură radu Popa, beneficiar fiind compania Carpat Invest, ambele
din Sibiu. Deocamdată, nu a fost desemnată
societatea care se va ocupa de lucrările de
antreprenoriat. La execuţia obiectivului se
vor folosi următoarele materiale: oţel-beton,
panouri sandwich, pereţi cortină, cărămidă
şi agregate. Lucrările de construcţie sunt
preconizate pentru a fi începute în luna
iunie a.c., termenul de finalizare fiind stabilit
pentru aceeaşi lună a anului 2011. Pentru
date de contact proiect accesaţi cod unic
Sb3109, disponibil la http://infosantiere.ro/
proiecte/previzualizare/id/3109 .

Se organizează şantierUL
PentrU reaLizarea UnUi
SPaţiU coMerciaL
În municipiul bistriţa, se organizează şantierul în vederea realizării unui spaţiu comercial (P+2e), care va avea o suprafaţă
construită de aproximativ 1.000 mp. beneficiar este compania Consult Imobil, din localitate. Sistemul constructiv prevede structură
din beton şi zidărie din cărămidă. finisajele
interioare includ: gresie, faianţă şi vopsele
lavabile. În vederea execuţiei obiectivului,
antreprenorul solicită oferte pentru următoarele materiale: oţel-beton, cărămidă, bCa,
centrale termice, tencuieli, materiale de finisare, instalaţii termice, sanitare şi electrice.
Lucrările de construcţie au fost începute
în luna martie a.c., termenul de finalizare
fiind stabilit pentru sfârşitul anului curent.
De asemenea, societatea de antreprenoriat
mai construieşte un imobil multifuncţional
(P+7e) şi un spaţiu comercial (P+3e), ambele
în judeţul bistriţa Năsăud. Pentru date de
contact proiect accesaţi cod unic bN3076,
disponibil la http://infosantiere.ro/proiecte/
previzualizare/id/3076 .

centrU coMerciaL cU o arie
conStrUită De 6.500 MP
În localitatea Gheorgheni (din judeţul
Harghita) va fi realizat un centru comercial (P), amplasat pe un teren de 19.000 mp,
care va avea o suprafaţă construită de 6.500
mp. Planurile tehnice au fost elaborate de
firma House Design, din Odorheiu Secuiesc (judeţul Harghita). Deocamdată, nu a
fost desemnată societatea care se va ocupa
de serviciile de antreprenoriat. În vederea
execuţiei acestui complex, beneficiarul solicită oferte pentru următoarele materiale:
oţel-beton, structuri metalice, pereţi cortină,
panouri sandwich şi vopsea. Lucrările de
construcţie sunt preconizate a fi începute
în luna iunie a.c., termenul de finalizare fiind
stabilit pentru sfârşitul anului 2011.
Pentru date de contact proiect accesaţi cod
unic Hr3045, disponibil la http://infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/id/3045 .

oBiective aMPLaSate
Pe Un teren De 1,5 ha
în coMUna feLiceni
În luna iulie a.c. este preconizată începerea
lucrărilor în vederea realizării unor depozite
şi a unui showroom auto în comuna feliceni (din judeţul Harghita). Obiectivele vor fi
amplasate pe un teren cu o suprafaţă de 1,5
hectare. Planurile tehnice au fost elaborate
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Investiţiile în proiecte rezidenţiale revin în actualitate
Dacă în 2009 piaţa rezidenţială a funcţionat din inerţie, în condiţiile
în care dezvoltatorii au continuat lucrările la proiectele începute
înainte de debutul crizei financiare fără a mai demara aproape
nicio investiţie nouă, părerea unanimă este că şi anul acesta va fi la
fel de sărac în fonduri destinate segmentului de profil. Chiar și așa,
există şi întreprinzători care consideră că recesiunea constituie,
de fapt, momentul oportun pentru a pune în practică realizarea
unor ansambluri de locuinţe, având în vedere costurile mai mici
generate de achiziţia terenurilor şi a materialelor de construcţie
şi de contractarea firmelor pentru execuţia lucrărilor. Aşa se face
că nu toţi dezvoltatorii au renunţat la a mai lansa proiecte noi.
Încet - încet, au început să fie organizate şantiere pentru investiţii
rezidenţiale care au obţinut autorizaţia în ultima perioadă şi pentru
care lucrările vor debuta în lunile următoare. În prezent, există o
serie de asemenea proiecte în judeţele Arad, Ilfov, Cluj, Călăraşi,
Mureş, Giurgiu şi Sibiu, pentru care sunt prevăzute fonduri totale de
peste 350 milioane euro. Aceste ansambluri rezidenţiale presupun
realizarea de imobile de locuinţe şi/sau case, însumând aproximativ
3.000 de unităţi locative.
cartier cU 26 De iMoBiLe
în LocaLitatea gârBova
În luna aprilie a.c. este preconizată
începerea lucrărilor de construcţie
la un ansamblu rezidenţial, în localitatea Gârbova (judeţul alba). Cartierul
va avea în componenţă 26 de imobile
(P+1e+M). Planurile tehnice au fost
întocmite de biroul Individual de arhitectură Laura Ioana enache, din alba
Iulia. Deocamdată, nu a fost desemnată societatea care se va ocupa de
lucrările de antreprenoriat. Pentru
execuţia
obiectivului,
beneficiarul
doreşte primirea unor oferte în vederea
achiziţionării întregii game de materiale de construcţii, de finisare, instalaţii termice, electrice şi sanitare necesare realizării complexului. Proiectul
are obţinută autorizaţia de construire.
Lucrările se vor definitiva în luna aprilie

nu a fost desemnată societatea care se
va ocupa de lucrările de antreprenoriat. Sistemul constructiv prevede structură din beton şi cărămidă. fundaţia va
fi realizată din beton armat, iar zidăria
- din cărămidă. Tâmplăria va fi din PVC,
cu geam termoizolant. finisajele interioare includ parchet, gresie, faianţă şi
vopsele lavabile. De asemenea, obiectivul va beneficia de terenuri de sport,
o cafenea, un restaurant, piscine interioare/exterioare, un salon SPa, o sală de
fitness, o farmacie, o agenţie bancară, un
centru comercial (cu o arie de 4.000 mp),
locuri de parcare şi spaţii de agrement.
Proiectul se află în curs de obţinere a
autorizaţiei de construire. Termenul de
finalizare a lucrărilor este stabilit pentru
luna mai din 2012. Valoarea totală a
investiţiei este de 70 milioane de euro.
Pentru date de contact proiect accesaţi cod unic If1586, disponibil la http://
infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/
id/1586 .

în aPriLie 2010 va
încePe conStrUcţia
arteMiS reSiDence

2012. Pentru date de contact proiect
accesaţi cod unic ab2835, disponibil la
http://infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/id/2835 .

LUcrăriLe La arhiPeLagoS
reSiDenceS DeBUtează
în LUna Mai a.c.
Lucrările de construcţie a ansamblului
arhipelagos residences, din comuna
Cernica (judeţul Ilfov), vor fi începute
în luna mai a.c. Obiectivul, cu o suprafaţă construită de 130.000 mp, va avea
în componenţă 835 de apartamente.
Complexul va fi realizat în trei etape. În
prima fază (denumită Creta), vor fi executate şase imobile (S+P+4e+e5-retras;
S+P+5e+e6-retras; P+6e+e7-retras) cu
297 de unităţi locative, ce vor dispune
de una până la cinci camere (cu suprafeţe cuprinse între 30 mp şi 180 mp), iar
în cea de-a doua etapă (intitulată Corfu),
ansamblul se va extinde cu trei blocuri
(totalizând 223 de apartamente). În
cadrul ultimei faze (denumită rhodos)
este prevăzută realizarea a şapte clădiri
cu 315 apartamente. Serviciile de
promovare sunt asigurate de compania
Media City, din bucureşti. Deocamdată,

Lucrările la ansamblul artemis residence, care va fi situat pe Şoseaua
afumaţi nr. 90-94 (din Voluntari judeţul Ilfov) pe un teren cu o arie de
6.500 mp, vor fi începute în luna aprilie
a anului curent. Obiectivul are obţinută
autorizaţia de construire. Complexul
va avea în componenţă 3 imobile
(S+P+10e), totalizând 261 de unităţi
locative cu una, două şi trei camere (cu
suprafeţe cuprinse între 52 mp şi 109
mp). Planurile tehnice au fost întocmite de firma Pan arco Group Sa, antreprenor şi beneficiar fiind societatea
real Construction Companies Group
Sa, ambele din bucureşti. apartamentele se vor comercializa semifinisate,
având despărţirile realizate. Tâmplăria
va fi din PVC, cu geam termoizolant.

a foSt oBţinUtă
aUtorizaţia De conStrUire
PentrU anSaMBLUL eUroPa
recent, a fost eliberată autorizaţia
pentru construirea cartierului europa,
în localitatea Vladimirescu (judeţul
arad). Obiectivul va avea în componenţă locuinţe individuale (înşiruite şi
de tip duplex), patru clădiri de birouri,
un hotel, spaţii comerciale, o grădiniţă,
o şcoală, un cabinet medical, o farmacie
şi zone de agrement. ansamblul va
avea o suprafaţă totală de 185.400 mp.
Dezvoltator este compania ariola Invest
(din arad), antreprenor fiind societatea
romanian Company for Constructions,
din Timişoara. Termenul de finalizare a
lucrărilor de construcţie este preconizat
pentru luna martie 2012. Prima etapă de
dezvoltare presupune o investiţie totală
de peste 50 milioane de euro. Pentru
date de contact proiect accesaţi cod unic
ar2863, disponibil la http://infosantiere.
ro/proiecte/previzualizare/id/2863 .

iMoBiL reziDenţiaL
în SectorUL 3
recent, s-a eliberat autorizaţia de
construire în vederea edificării unui
imobil de locuinţe şi spaţii comerciale (3S+P+Mz+11e) în sectorul 3,
din bucureşti. Clădirea va fi amplasată
pe un teren cu o suprafaţă de 1.500
mp. Planurile tehnice au fost elaborate de firma Head Made, antreprenor
fiind societatea Pey urban Construct,
ambele din Capitală. beneficiar este
compania Supreme building, din bucureşti. Sistemul constructiv prevede
structură din oţel-beton. Zidăria va fi
din cărămidă, iar tâmplăria exterioară
- din PVC/aluminiu (cu geam termoizolant). finisajele interioare vor fi realizate
cu: parchet, gresie, faianţă şi vopsele
lavabile. Lucrările de construcţie vor
fi începute în luna martie a.c., definitivarea obiectivului fiind stabilită pentru
aceeaşi lună a anului 2012. Pentru date
de contact proiect accesaţi cod unic
b2683, disponibil la http://infosantiere.
ro/proiecte/previzualizare/id/2683 .

ProiectUL aStreLor
reSiDence 2 va fi DeMarat
în SePteMBrie a.c.

Valoarea totală a investiţiei este de 16
milioane de euro, definitivarea ansamblului fiind stabilită pentru anul 2012.
Pentru date de contact proiect accesaţi
cod unic If2200, disponibil la http://
www.infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/id/2200 .
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În localitatea Popeşti Leordeni (judeţul
Ilfov) a fost aprobată, recent, realizarea
unui ansamblu rezidenţial. Obiectivul,
care va fi amplasat pe un teren cu o arie
de aproximativ 3.000 mp, va avea în
componenţă două imobile (P+2e) a câte
trei tronsoane fiecare. Vor fi construite
30 de unităţi locative cu două camere
(având suprafeţe utile cuprinse între
62 mp şi 72 mp). antreprenor este

societatea Premier Construct (din bucureşti), beneficiar fiind nişte persoane
fizice. Tâmplăria va fi din PVC, cu
geam termoizolant. finisajele interioare includ: parchet, gresie, faianţă
şi vopsele lavabile. Vor fi amenajate
peste 100 de locuri de parcare. Pentru
acest proiect s-a obţinut autorizaţia

de construire. Lucrările sunt preconizate a fi începute în luna septembrie
a.c., termenul de finalizare fiind stabilit
pentru aceeaşi perioadă a anului 2012.
Serviciile de promovare sunt asigurate
de compania Premier Imobiliare, din
Capitală. Pentru date de contact proiect
accesaţi cod unic If2880, disponibil la
http://infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/id/2880 .

a DeBUtat conStrUcţia
anSaMBLULUi avantia
1 DeceMBrie
Lucrările de construcţie la imobilul
avantia 1 Decembrie, care va fi amplasat
la intersecţia străzii Liviu rebreanu cu
bulevardul 1 Decembrie 1918 (sectorul
3), vor fi începute în luna martie a
anului curent. Clădirea (S+P+Mz+11e),
care beneficiază de o suprafaţă desfăşurată de 11.500 mp, va include 110

inveStiţii

sumar
în aUgUSt 2010 înceP
LUcrăriLe La o cLăDire
De LocUinţe

apartamente cu una până la patru
camere. La parter şi mezanin se vor
amenaja 1.000 mp de spaţii comerciale.
Planurile tehnice au fost elaborate de
firma Head Made architecture Studio,
beneficiar fiind compania avantia real
estate, ambele din bucuresti. Contractor
general este grupul Peyber, din Spania.
Tâmplăria exterioară va fi din aluminiu
sau PVC, cu geam termoizolant. finisajele interioare ale locuinţelor vor fi realizate cu parchet laminat, gresie, faianţă,
vopsele lavabile şi mate.

Se execUtă StrUctUra
ceLUi De-aL treiLea
BLoc Din caDrUL north
Lane reSiDence
În prezent se efectuează lucrări de
execuţie a structurii de rezistenţă a celui
de-al treilea imobil din cadrul ansamblului North Lane residence. Obiectivul,
amplasat în sectorul 1 al Capitalei, va avea
în componenţă patru blocuri (2S+P+6e),
totalizând apartamente cu una până la
patru camere şi penthouse-uri (având
suprafeţe cuprinse între 43 mp şi 418 mp).
Sistemul constructiv presupune structură pe cadre din beton, cu radier general.
Tâmplăria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Compartimentările interioare se vor
realiza cu bCa. finisajele interioare includ:
granit (pentru holuri), parchet, gresie,
faianţă şi vopsele lavabile. Complexul
va avea în componenţă: piscină, sală de
fitness, saună, minimarket, spaţii pentru
servicii etc. Lucrările de construcţie au fost
începute în anul 2008, termenul de finalizare fiind stabilit pentru luna august 2011.
Serviciile de promovare sunt asigurate de
compania Neocasa, din Capitală. Pentru
date de contact proiect accesaţi cod unic
b2908, disponibil la http://infosantiere.ro/
proiecte/previzualizare/id/2908.

în etaPa a DoUa
a ProiectULUi avangarDe
vor fi reaLizate 8 BLocUri
Luna aceasta este preconizată începerea lucrărilor de construcţii la opt
imobile (P+3e) din cadrul ansamblului
avangarde rezidenţial, care va fi situat
în sectorul 6 al municipiului bucureşti.
Obiectivul, amplasat pe un teren de
17.500 mp, va avea în componenţă 24
de clădiri cu două, trei, patru camere
şi penthouse-uri, totalizând 400 de
unităţi locative (cu suprafeţe construite
cuprinse între 60 mp şi 145 mp). În
prezent se realizează finisajele primelor
patru blocuri. beneficiar şi dezvoltator
este compania avangarde Imob House,
antreprenor fiind societatea Petcu
Construct, ambele din Capitală. Lucrările de construcţie au fost începute în
anul 2009, termenul de finalizare fiind
stabilit pentru septembrie 2013. Pentru
date de contact proiect accesaţi cod
unic b1222, disponibil la http://infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/
id/1222.

În sectorul 1 (din bucureşti) va fi realizat
un bloc de locuinţe (3S+D+P+4e+e5retras). Obiectivul va avea în componenţă opt unităţi locative şi o suprafaţă construită de 1.600 mp. Planurile
tehnice au fost elaborate de biroul Individual de arhitectură Cecilia alexandrescu. Deocamdată, nu a fost desemnată societatea care se va ocupa de
lucrările de antreprenoriat. În vederea
execuţiei imobilului, beneficiarul solicită oferte pentru următoarele materiale: oţel-beton, cărămidă, agregate,
tablă, tâmplărie din PVC/aluminiu
(cu geam termoizolant). Pentru acest
proiect s-a obţinut autorizaţia de
construire. Lucrările sunt preconizate a
fi începute în luna august a.c., termenul
de finalizare fiind stabilit pentru
acceaşi lună a anului 2011. Pentru date
de contact proiect accesaţi cod unic
b3006, disponibil la http://infosantiere.
ro/proiecte/previzualizare/id/3006.

anSaMBLUL terranova
reSiDence va fi finaLizat
La SfârşitUL anULUi
În localitatea Popeşti Leordeni (judeţul
Ilfov) au loc lucrări de construcţie a unui
ansamblu rezidenţial. Obiectivul va avea
în componenţă 12 imobile (S+P+4e), totalizând 240 de unităţi locative. Sistemul
constructiv prevede structură de rezistenţă pe cadre, cu stâlpi şi grinzi din
beton armat (ba), rigidizate cu panouri
din zidărie de cărămidă cu goluri verticale. Planşeele vor fi monolite, realizate cu plăci de ba (cu o grosime de 15
cm). faţada va fi placată cu polistiren şi
finisată cu tencuială decorativă. Pereţii

interiori de compartimentare vor fi executaţi cu panouri de gips-carton. Tâmplăria
va fi din PVC, cu geam termoizolant. finisajele interioare includ: parchet stratificat, gresie, faianţă şi vopsele lavabile. În
prezent se efectuează închiderile structu-

rilor de rezistenţă. Lucrările de construcţie
au fost începute în anul 2008, termenul de
finalizare fiind stabilit pentru luna decembrie 2010. Serviciile de promovare sunt
asigurate de agenţia Premier Imobiliare,
din bucureşti. Pentru date de contact
proiect accesaţi cod unic If2905, disponibil la http://infosantiere.ro/proiecte/
previzualizare/id/2905 .

anSaMBLUri reziDenţiaLe
Proiectate De firMa
con-arh 2B
Compania Con-arh 2b (din bucureşti)
a elaborat planurile tehnice în vederea
construirii a cinci ansambluri rezidenţiale în judeţul Ilfov (în localităţile Glina,
baloteşti, Dragomireşti Vale şi Tunari).
În Glina vor fi realizate două obiective,
primul situat pe un teren de aproximativ 44.000 mp, iar cel de-al doilea pe un teren de circa 2 hectare, ambele
având ca beneficiar nişte persoane
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fizice. Complexul din baloteşti va fi
situat pe un teren cu o suprafaţă de
peste 41.000 mp şi are ca beneficiar
firma alpan Investiţii, din Capitală. Societatea estabar Development (din bucureşti) va dezvolta un ansamblu, pe un
teren de peste 35.000 mp în intravilanul comunei Dragomireşti Vale, iar
compania Lion Investments Tunari 40
(din Capitală) va construi - în localitatea Tunari - pe un teren cu o arie ce
depăşeşte 40.000 mp, un complex,
care va avea în componenţă locuinţe
individuale (S+P+2e) şi spaţii comerciale (S+P+4e). Pentru toate obiectivele, începerea lucrărilor de construcţie
este preconizată în al doilea semestru al
anului curent, finalizarea acestora fiind
stabilită pe o perioadă cuprinsă între 12
luni şi 24 luni. Pentru date de contact
proiecte accesaţi codurile unice If3069,
If3196 , If3226 , If3227, If3239, disponibile la http://infosantiere.ro/proiecte/
previzualizare/id/3069 .

BLoc cU 39 De aPartaMente
în LocaLitatea SUDrigiU
recent, a fost obţinută autorizaţia pentru
construirea unui bloc de locuinţe (P+3e),
în localitatea Sudrigiu (judeţul bihor).
Obiectivul, care va fi amplasat pe un
teren cu o suprafaţă de aproximativ 3.000
mp, va avea în componenţă 39 de unităţi
locative. Planurile tehnice au fost elaborate de firma Proarh, din Oradea. Deocamdată, nu a fost desemnată societatea care
se va ocupa de serviciile de antreprenoriat. Sistemul constructiv prevede structură din beton şi zidărie din cărămidă.
Tâmplăria va fi din PVC, cu geam termoizolant. finisajele interioare includ:
parchet, gresie, faianţă şi vopsele lavabile.
În vederea execuţiei acestei clădiri, beneficiarul solicită oferte pentru următoarele
materiale: oţel-beton, cărămidă, vopsea,
tâmplărie din PVC (cu geam termoizolant). Lucrările de construcţie sunt preconizate a fi începute în septembrie a.c.,
termenul de finalizare fiind stabilit pentru
aceeaşi lună a anului 2011. Pentru date
de contact proiect accesaţi cod unic
bH3166, disponibil la http://infosantiere.
ro/proiecte/previzualizare/id/3166 .

în LUna Mai va încePe
conStrUcţia UnUi
iMoBiL P+7e
În prezent se efectuează lucrări pentru
demolarea construcţiilor existente pe
amplasamentul pe care va fi realizat un
imobil multifuncţional (P+7e). Clădirea,
situată în municipiul bistriţa, va avea
o suprafaţă construită de aproximativ
5.000 mp. antreprenor este societatea
Consult Imobil, din localitate. Sistemul
constructiv prevede structură din beton
şi zidărie din cărămidă. finisajele interioare includ: parchet, gresie, faianţă
şi vopsele lavabile. În vederea execuţiei obiectivului, beneficiarul solicită
oferte pentru următoarele materiale:
oţel-beton, cărămidă, bCa, tencuieli,
centrale termice, materiale pentru finisare, instalaţii termice, sanitare şi electrice. Lucrările de construcţie sunt
preconizate a fi începute în mai a.c.,
termenul de finalizare fiind stabilit
pentru aceeaşi lună a anului 2011.
Pentru date de contact proiect accesaţi
cod unic bN3050, disponibil la http://
infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/
id/3050 .

în LUna Mai DeBUtează
LUcrăriLe La SoUth
Park reSiDence
ansamblul rezidenţial South Park, care
va fi amplasat în comuna Vasilaţi (judeţul
Călăraşi), a obţinut - recent - autorizaţia de construire, lucrările urmând a
fi începute în luna mai 2010. Obiectivul,

sumar

desfăşurat pe o suprafaţă construită de
21.700 mp, va fi dezvoltat în trei faze şi
va include 9 blocuri (P+5e; P+4e; P+3e),
10 vile tip duplex şi 15 case individuale
(P+1e). Imobilele de locuinţe vor totaliza
295 de apartamente (cu arii cuprinse între
38 mp şi 132 mp), iar vilele vor avea patru
şi cinci camere şi suprafeţe de 166 mp 220 mp. Planurile tehnice au fost elaborate de firma I.D. Mimarlik (din Turcia),
beneficiar fiind compania Premier business, din bucureşti. Deocamdată nu a
fost desemnat antreprenorul general al
lucrărilor. Sistemul constructiv presupune structură din beton. Tâmplăria va
fi din PVC/aluminiu, cu geam termoizolant. finisajele interioare includ
parchet, gresie, faianţă şi vopselel lavabile. De asemenea, complexul va avea
în componenţă un centru comercial, un
supermarket, o grădiniţă, spaţii de agrement şi peste 500 de locuri de parcare.
Construcţia va fi definitivată la sfârşitul
anului 2012. Valoarea totală a investiţiei este de 25 milioane de euro. Pentru
date de contact proiect accesaţi cod
unic CL2294, disponibil la http://www.
infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/
id/2294 .

a foSt oBţinUtă
aUtorizaţia
De conStrUire PentrU
aMfiteatrU reSiDence
recent, a fost obţinută autorizaţia de
construire în vederea execuţiei ansamblului rezidenţial amfiteatru. Obiectivul, care va fi amplasat pe un teren
de 2 hectare din zona de vest a municipiului Cluj-Napoca, va avea în componenţă 12 imobile, totalizând 200 de
apartamente (cu una, două şi trei
camere) şi un spaţiu comercial (desfăşurat pe o suprafaţă construită de 3.000
mp). Planurile tehnice au fost elaborate de firma raum Proiect, din bucureşti. Deocamdată, nu a fost desemnată societatea care se va ocupa de

lucrările de antreprenoriat. beneficiarul
doreşte colaborare în vederea realizării
complexului rezidenţial. Lucrările de
construcţie sunt preconizate a fi începute în luna iulie a.c., termenul de finalizare fiind stabilit pentru aceeaşi lună
a anului 2012. Valoarea totală a investiţiei este de 16,5 milioane de euro.
Pentru date de contact proiect accesaţi
cod unic CJ2827, disponibil la http://
infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/
id/2827.

anSaMBLU reziDenţiaL cU 10
iMoBiLe în coMUna șenDreni
În comuna Șendreni (judeţul Galaţi)
va fi realizat un ansamblu rezidenţial,
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care va avea în componenţă 10 imobile
(cu regim de înălţime Parter). Planurile tehnice au fost elaborate de firma
Cons Proiect Sa, din Galaţi. Deocamdată, nu a fost desemnată societatea
care se va ocupa de serviciile de antreprenoriat. Sistemul constructiv presupune structură din beton şi zidărie din
cărămidă. Tâmplăria va fi din PVC, cu
geam termoizolant. finisajele interioare includ: parchet, gresie, faianţă şi
vopsele lavabile. În vederea execuţiei
obiectivului, beneficiarul solictă oferte
pentru următoarele materiale: oţelbeton, bCa, cărămidă, vopsele, lavabile, tâmplărie din PVC (cu geam termoizolant). Lucrările de construcţie sunt
preconizate a fi începute în septembrie
a.c., termenul de finalizare fiind stabilit
pentru aceeaşi lună a anului 2012.
Pentru date de contact proiect accesaţi
cod unic GL3126, disponibil la http://
infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/
id/3126 .

Sfânta Maria reSiDence
Se va reaLiza în trei ani
ansamblul rezidenţial Sfânta Maria,
amplasat de pe strada Virgil Madgearu
nr. 7 (din Mediaş, judeţul Sibiu), a
obţinut autorizaţia de construire.
Obiectivul va avea în componenţă un
complex de locuinţe (format din 120
de imobile P+6e+e7-retras), cu două,
trei şi patru camere (având arii cuprinse
între 96 mp şi 400 mp). De asemenea,
complexul va beneficia de un centru
de afaceri (P+6e), un spital, o grădiniţă, un club, o biserică, centre medicale/de îngrijire a persoanelor vârstnice şi spaţii comerciale. Suprafaţa
utilă a ansamblului va fi de 12.000
mp. Proiectul a fost întocmit de firma

Project Team architecture and Design
Sa (din bucureşti), antreprenori şi beneficiari fiind societăţile armax Gaz Sa şi
aldona, ambele din Mediaş. Sistemul
constructiv prevede structură pe cadre.
fundaţia va fi realizată din piloţi şi
fundaţii izolate, iar zidăria - din bCa şi
cărămidă. Tâmplăria va fi din aluminiu,
cu geam termoizolant. Vor fi amenajate
250 de locuri de parcare. Lucrările de
construcţie vor fi începute în luna mai
a.c., definitivarea acestora fiind prevăzută într-un interval de trei ani. Valoarea
totală a investiţiei este de 45 milioane
de euro. Pentru date de contact proiect
accesaţi cod unic Sb2345, disponibil la
http://infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/id/2345 .

este stabilit pentru mijlocului anului
2010. Situat pe un teren de 35 de
hectare, întregul complex va include
410 unităţi locuinţe tip vilă (S+P+2e şi
S+P+M) şi 8 blocuri (P+4e). Sistemul
constructiv prevede fundaţie şi structură de rezistenţă din beton armat.
Zidăria se va realiza din cărămidă, iar
acoperişul - cu ţiglă. Tâmplăria va fi

din PVC, cu geam termoizolant. finisajele interioare includ parchet triplu
stratificat, gresie, faianţă şi vopsele
lavabile. Clubul de vacanţă va beneficia de un parc de distracţie (cu o arie
de 8 hectare), cuprinzând terenuri
de tenis, golf, echitaţie etc. Planurile
tehnice au fost elaborate de arhitectul
Gabriel adrian Codreanu, antreprenor şi
dezvoltator fiind compania Casa 2000,
din bucureşti. Termenul pentru finalizarea complexului este stabilit pentru
primăvara lui 2012, fiind necesare
fonduri totale de 70 milioane de euro.
Pentru date de contact proiect accesaţi
cod unic Gr1188, disponibil la http://
www.infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/id/1188 .

Până în 2015
vor fi reaLizate 17 cLăDiri
în caDrUL SaBina reSiDence
În luna martie a.c. va fi începută
construcţia ansamblului rezidenţial
Sabina, din localitatea ungheni (judeţul
Mureş). Obiectivul va avea în componenţă 17 clădiri: imobile de locuinţe
(P+3e; P+4e; P+6e; totalizând aproximativ 500 de apartamente) şi un blocturn (P+10e), care va găzdui spaţii de
birouri şi comerciale. De asemenea,
vor fi realizate: o grădiniţă, o parcare
supraterană şi zone de agrement.
Planurile tehnice au fost elaborate de
firma Omnia Proiect (din localitatea
Şelimbăr, judeţul Sibiu), antreprenor şi
beneficiar fiind societatea Simlar Con,
din Târgu Mureş. Principalele materiale utilizate pentru execuţia complexului sunt constrituite de: oţel-beton,
ciment, cărămidă şi gips-carton. finisajele interioare vor include parchet,

Se organizează
şantierUL PentrU
conStrUirea coMPLexULUi
Poiana SoareLUi
Construcţia primelor 20 de case (cu
suprafeţe de câte 90 mp) din cadrul
ansamblului rezidenţial Poiana Soarelui
(amplasat în comuna Letca Nouă judeţul Giurgiu), va fi începută în luna
martie a anului curent. În prezent are
loc organizarea de şantier. Pentru realizarea acestor vile se va folosi o tehnologie prin intermediul căreia, datorită
materialelor folosite, se vor elimina
anumite operaţiuni (precum execuţia
tencuielilor, a finisajelor etc.). Termenul
pentru definitivarea acestor obiective

gresie, faianţă şi vopsele lavabile.
Termenul pentru definitivarea lucrărilor
este stabilit pentru anul 2015, valoarea
totală a investiţiei fiind de 60 milioane
de euro. Pentru date de contact proiect
accesaţi cod unic MS2305, disponibil la
http://www.infosantiere.ro/proiecte/
previzualizare/id/2305.
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actUaLitatea internaţionaLă

sumar

Furnizorii externi de sisteme s-au adaptat la noile condiţii economice
Activitatea de pe piaţa mondială a furnizorilor de sisteme
pentru industria de tâmplărie a avut de suferit în 2009, din
cauza crizei financiare care a fost resimţită prin scăderea
pronunţată a investiţiilor în lucrările de construcţii. Rezultatele
financiare înregistrate de companiile din domeniu s-au înscris
pe un trend descendent, consemnând o diminuare medie de
aproximativ 20% a afacerilor. Situaţia a indus, în multe cazuri, o
micşorare drastică a profitabilităţii. Mai mult, managerii au fost
obligaţi să aplice proceduri dure de ajustare a costurilor şi de
renegociere a contractelor individuale de muncă, în acelaşi timp
cu disponibilizarea unui număr important de angajaţi. Puţine au
fost firmele care au reuşit să se înscrie în afara acestei tendinţe
de regres. Pentru 2010, cei mai mulţi operatori din industria de
tâmplărie şi-au trasat ca obiectiv menţinerea sau uşoare corecţii
ale nivelului business-ului înregistrat anul trecut. De asemenea,
companiile au pregătit pentru 2010 câteva măsuri prin care
urmăresc în principal promovarea de produse adaptate noilor
condiţii de piaţă sau abordarea mai multor categorii de clienţi
pentru a impulsiona activitatea.
aLUMiL: ScăDere De 26,4%
a vânzăriLor Din 2009
Grupul alumil - Grecia a prezentat rezultatele financiare la nivel de holding, aferente
anului 2009. astfel, s-a înregistrat o scădere
de 26,4% a vânzărilor (de la 285,1 milioane
euro în 2008 la 209,9 milioane euro în 2009),
în timp ce profitul brut s-a situat la 47,4 milioane euro, marcând un regres de 31,9%
faţă de cele 12 luni anterioare, când s-au
consemnat 69,6 milioane de euro. "În ceea
ce priveşte indicatorul ebITDa (earnings
before Interest, Taxes, Depreciation and
amortization - câştigul înainte de dobânzi,
rate, depreciere şi amortizare), care reflectă
cu acurateţe performanţa financiară a
companiei (respectiv profitabilitatea acesteia), alumil Group a avut o scădere de
54,4%, de la 37 milioane euro în 2008 la
16,9 milioane euro anul trecut. În schimb,
la fluxul operaţional de numerar s-a generat
un surplus de 21,4 milioane euro, iar datoria
netă a ajuns la 163,5 milioane euro, fiind
în scădere în raport cu 2008 (când aceasta
a fost de 174,9 milioane euro)", se arată în
raportul emis de alumil Group. Scăderea
semnificativă a veniturilor grupului se datorează mai ales diminuării preţului de comercializare a produselor, ca urmare a fluctuaţiilor cotaţiei aluminiului în cadrul burselor
internaţionale de-a lungul lui 2009. alte
aspecte negative, ce au influenţat rezultatele financiare ale alumil Sa, au fost constituite de: contracţia importantă a activităţii
de construcţie a clădirilor în Grecia şi pe
pieţele din întreaga lume; tendinţa partenerilor locali şi internaţionali de a-şi reduce
stocurile; diminuarea masivă a comenzilor
efectuate de operatorii din industria auto
etc.

roto frank ag: regreS aL
cifrei De afaceri cU 10%
Preşedintele companiei roto frank aG
a comunicat rezultatele financiare finale
aferente anului 2009. astfel, în condiţiile
unei crize care a afectat puternic economia
internaţională, cifra de afaceri realizată de
producatorul german de sisteme de feronerie s-a diminuat cu numai 10%, ajungând la nivelul de 560 milioane euro.
acest fapt poate fi asimilat unui succes în opinia reprezentanţilor societăţii - dacă
se realizează o comparaţie cu situaţia de
ansamblu a pieţei de profil. Pentru 2010,
o estimare realistă indică obţinerea unui
volum similar al vânzărilor, cu condiţia
alinierii la noile condiţii care impun diversificarea gamei sortimentale şi internaţionalizarea reţelelor de distribuţie. De
asemenea, oficialii roto preconizează că
industria europeană a construcţiilor se
va revigora cel mai devreme începând cu

2011, iar recuperările nu se vor efectua
în mod omogen. astfel, dacă livrările din
europa Centrală au şanse mari să crească
în perioada următoare, nu acelaşi lucru se
poate spune despre piaţa europei de est,
unde se aşteaptă o continuare a declinului. acest lucru este valabil, în principal,
pentru federaţia rusa, românia şi ucraina,
dar recesiunea va continua şi în Marea
britanie, franţa, Italia şi Spania. Pe termen
mediu, câştigătorii actualului proces de
restructurare vor fi din rândul companiilor
care se vor orienta spre investiţii în dezvoltarea de produse ce vor avea capacitatea
să asigure protecţia mediului şi creşterea
eficienţei energetice.

Sika: venitUri De PeSte
4 MiLiarDe chf, în 2009
Concernul Sika a comunicat, recent, rezultatele financiare aferente anului fiscal
2009. Conform raportului oficial, cifra de
afaceri a fost 4,15 miliarde CHf, în scădere
cu 3,9% faţă 2008. fluxul de numerar s-a
majorat în aceeaşi perioadă până la nivelul
de 368 milioane CHf, fapt ce denotă o
consolidare a rezervelor destinate investiţiilor din fonduri proprii. În ceea ce priveşte
produsele destinate sectorului construcţiilor, livrările s-au diminuat cu numai 2%.
În domeniul sortimentelor pentru aplicaţii
industriale, în a doua jumătate a anului
trecut au fost iniţiate programe speciale de
stopare a declinului, care s-a situat, în final,
la nivelul de aproximativ 11%. referitor
la perspective, se aşteaptă o continuare a
degradării situaţiei pe piaţa construcţiilor,
mai ales în ceea ce priveşte dezvoltarea
obiectivelor cu destinaţie comercială.
această tendinţă va putea fi compensată
doar prin creşterea eforturilor publice de
finanţare a lucrărilor de infrastructură. Pe
segemntul industrial, specialiştii Sika anticipează o recuperare mai rapidă, dar nu în
rândul statelor dezvoltate.

DeceUninck: DiMinUare
De 19,6% a afaceriLor
Deceuninck Group a dat publicităţii rezultatele financiare finale consemnate în anul
2009. Potrivit documentului, "în perioada
ianuarie-decembrie 2009 s-a consemnat un
trend descendent al livrărilor, diminuarea
veniturilor fiind de 19,6% (la 506,4 milioane
de euro) faţă de 2008 (când s-au înregistrat
629,9 milioane de euro). Pierderea netă în
intervalul analizat a fost de 16,9 milioane de
euro, însă - de-a lungul celor patru trimestre
- volumul livrărilor s-a stabilizat: -24%, -17%,
-17%, respectiv -2%. Totodată, fluxul de
capital operaţional s-a majorat cu 37% anul
trecut, ajungând la 45 milioane de euro (de
la 32,8 milioane de euro în 2008". analizând
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structura vânzărilor la nivel zonal, conducerea grupului din Hooglede-Gits (belgia) a
indicat faptul că situaţia acestora este diferită, în funcţie de fiecare regiune în parte.
În consecinţă, la formarea cifrei de afaceri
din 2009 filialele Deceuninck din europa de
Vest (exclusiv Germania) au avut un aport
de 208,3 milioane de euro, cele din europa
Centrală şi de est (plus Germania) de 161,3
milioane de euro, în timp ce subsidiara din
Turcia şi cea din Sua au avut venituri de
81,2 milioane de euro şi de 55,6 milioane
de euro. referindu-se la posibila evoluţie a
livrărilor din anul 2010, directorul executiv
al Deceuninck Group, Tom Debusschere, a
precizat că "în prima parte a anului în curs
am constatat o perpetuare a situaţiei de
stabilitate, cu toate că rămânem precauţi,
deoarece nu există, deocamdată, semne
ale unei reluări puternice a tendinţei ascendente la nivel mondial. Cu toate acestea,
considerăm că în 2010 Deceuninck va redeveni o corporaţie profitabilă".

SecUriDev: oBiectiv Prioritar
- Menţinerea rezULtateLor
oBţinUte în 2009
reprezentanţii grupului Securidev - franţa
au comunicat rezultatele aferente anului
fiscal precedent. Conform datelor oficiale,
cifra de afaceri realizată în 2009 a fost de 140
de milioane euro, în scădere cu 14,5%, faţă
de vânzările din 2008. aceasta diminuare
este - în opinia managementului concernului - un rezultat direct al crizei economice
actuale, înscriindu-se în tendinţa generală
a pieţei europene a construcţiilor. Cele mai
multe livrări s-au înregistrat în franţa, cu o
pondere de 64% în cifra de afaceri. Trendul
negativ a fost extrem de vizibil în ceea ce
priveşte profitabilitatea companiei, care s-a
redus de la 9 milioane euro în 2008 la 2 milioane euro în 2009. aceasta s-a datorat şi strategiei implementate, care a impus o accentuare a acţiunilor de autofinanţare a investiţiilor. Divizia profesională a avut un declin de
10,2% în raport cu exercitiul financiar anterior, în vreme ce departamentul specializat
în realizarea produselor de larg consum a
înregistrat o diminuare de 22,1%. un aspect
îmbucurător este acela că fluxul de numerar
s-a consolidat, atingând, la sfârşitul anului
trecut, pragul de aproximativ 70 milioane
euro. Pentru 2010 este vizată menţinerea
nivelului actual al profitabilităţii şi realizarea
unui volum al vânzărilor echivalent celui din
2009.

hoMag: ScăDere De 38,8%
a vânzăriLor De UtiLaJe
Grupul Homag aG - Germania, lider
mondial pe piaţa furnizorilor de
utilaje destinate procesării lemnului,

a comunicat rezultatele financiare
aferente anului 2009. Conform datelor
prezentate în cadrul raportului, în acest
interval cifra de afaceri a însumat 542
milioane de euro (-38,8% faţă de rezultatele consemnate în intervalul corespunzator din 2008, când s-au înregistrat 856
milioane de euro). În ceea ce priveşte
comenzile efective, valoarea acestora
s-a situat la 413 milioane euro, reprezentând o scădere de 33,2% în comparaţie cu nivelul de 618 milioane euro
din 2008). Indicatorul ebITDa , stabilit
înainte de achitarea sumelor datorate
angajaţilor şi care nu include costurile aferente unui plan de restructurare
denotă o situaţie şi mai gravă, acesta
ajungând la 15,6 milioane de euro (în
raport cu 95 milioane de euro în anul
precedent. "astfel, adunarea Generală
a acţionarilor, întrunită la data de 23
martie a.c., a avizat favorabil propunerea
Comitetului Director al Homag Group de
a nu distribui dividende pentru 2010. În
cadrul întrunirii, directorul executiv al
Homag, Herbert Hogemann, a anunţat că
"primele două luni ale lui 2010 au reprezentat o perioadă de revenire a pieţei,
întrucât numărul de contracte - efectuate de noi clienţi - s-a majorat semnificativ în comparaţie cu acelaşi interval
din 2009. Pentru primul trimestru a.c. ne
aşteptăm la o creştere de 10% a comenzilor, care survine după o nouă majorare
la 131 milioane euro a acestora în ultimele trei luni ale anului trecut". În luna
februarie 2010, în vederea asigurării
fluxului de lichidităţi pe termen mediu
(până în anul 2013), concernul german
a semnat un acord de împrumut cu un
consorţiu bancar format din Deutsche
bank, Commerzbank şi bW-bank. astfel,
creanţele holdingului faţă de instituţiile
financiare bancare s-au majorat cu 10%,
la 198 milioane euro.

gLaSton: regreS cU PeSte
50% a vânzăriLor
raportul de activitate elaborat de reprezentanţii grupului Glaston - specializat
în producţia şi promovarea de utilaje
destinate prelucrării sticlei - indică faptul
că volumul comenzilor înregistrate în
2009 a fost de 141,9 milioane de euro,
în scădere faţă de cele 230,5 milioane
de euro, cât s-au consemnat în 2008.
Vânzările consolidate au însumat 151,8
milioane de euro, în scădere cu 44%
faţă de exerciţiul financiar anterior. Pe
segmentul de maşini şi utilaje, comenzile au fost de 88,5 milioane de euro
(-39%), iar încasările de 82,2 milioane
de euro (-51%). această situaţie a indus
o diminuare drastică a profitabilităţii
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sumar
companiei, anul fiscal încheindu-se cu o
pierdere în valoare de 55,3 milioane de
euro. Conducerea executivă a concernului consideră că o explicaţie plauzibilă ar fi aceea a scăderii drastice a cererii
internaţionale pentru utilajele destinate prelucrării sticlei, pe fondul recesiunii economice internaţionale. Măsurile
dure iniţiate în 2008 au continuat şi anul
trecut, fiind completate de un program
suplimentar de ajustare a costurilor şi de
renegociere a contractelor individuale
de muncă, în acelaşi timp cu disponibilizarea unui număr important de angajaţi.
Datorită eficienţei implementării acestor
măsuri, anul 2010 a început sub auspicii
favorabile. astfel, se intenţionează
consolidarea poziţiei pe care compania
o deţine în China, zonă care, alături de
america de Sud, a înregistrat o evoluţie
accelerată în ultima perioadă.

aSSa aBLoY: venitUri
De 3,6 MiLiarDe eUro, în 2009

3,49 milioane de euro) a înregistrat o
uşoară scădere faţă de 2008 (când s-a înregistrat un profit net de 9,83 milioane TrY
(adică 4,69 milioane de euro). Profilele
din PVC pentru tâmplărie Pimapen sunt
realizate, în prezent, la centrul industrial
din Gebze, care are o suprafaţă totală de
77.000 mp şi 50 de linii de extrudare. De
asemenea, în vederea extinderii pe pieţele
de export, Pimaş a deschis o unitate similară în rostov (federaţia rusă). În românia,
profilele Pimapen se comercializează
încă din anul 1994, fiind binecunoscute
de reprezentanţii firmelor specializate în
execuţia de tâmplărie termoizolantă. Începând cu 1996, sistemele au fost promovate
prin intermediul filialei locale, Pimapen
românia, iar în 2006 a fost înfiinţată societatea Pimapen Logistic Center, specializată în livrarea produselor extrudate de
concernul Pimaş (fondat în anul 1963).
Totodată, la 31 decembrie 2008 se anunţase faptul că grupul controla integral şi

activitatea subsidiarei enwin Window
Systems bV - Olanda (Pimapen Netherlands), implicată în livrarea de sisteme în
ţările din regiunea benelux.

hYDro: ScăDere
De 23,8% a cifrei De afaceri
recent, conducerea corporaţiei Hydro Norvegia a anunţat rezultatele financiare
pentru ultimul trimestru al anului trecut
(precum şi pe cele aferente lui 2009), datele
preliminare indicând o diminuare de 21%
a cifrei de afaceri (raportat la ultimele trei
luni ale anului 2008). "În 2009 veniturile
concernului au însumat 67.409 milioane
coroane norvegiene (NOK), respectiv 8,38
miliarde euro, în timp ce, în 2008, încasările totale s-au situat la 88.455 milioane
NOK, adică 11 miliarde euro. aceste date
reflectă o depreciere de 23,79% a încasărilor, mai mică decât scăderea medie a
pieţelor-ţintă ale grupului. În trimestrul al

patrulea s-a consemnat o uşoară depreciere de 2% a livrărilor (din punct de
vedere valoric), în raport cu nivelul celor
trei luni anterioare, de la 16.795 milioane
NOK (2,08 miliarde euro) la 16.427 milioane NOK (2,04 miliarde euro), întrucât
tendinţa de refacere a stocului partenerilor a continuat, într-o oarecare măsură.
În luna decembrie a anului trecut, s-a
definitivat o etapă importantă în ceea ce
priveşte activitatea noii fabrici Qatalum
(joint-venture cu holdingul Qatar Petroleum, entitate care va deveni cea mai mare
unitate de producţie a aluminiului primar
din întreaga lume), întrucât a devenit
funcţională prima celulă de reducţie D006
(din cele 704 instalate). Sistemele vor fi
pornite în mod treptat, pe parcursul lui
2010, urmând să funcţioneze la capacitate
maximă în trimestrul al patrulea al anului
în curs", a declarat Svein richard brandtzaeg, preşedinte şi director executiv al
Hydro.

Grupul multinaţional assa abloy - Suedia
a comunicat rezultatele financiare
aferente anului 2009. Conform datelor
oficiale, exerciţiul financiar anterior s-a
finalizat cu o cifră de afaceri în valoare
de aproximativ 35 miliarde SeK (aproape
3,6 miliarde euro), după ce în trimestrul al patrulea fuseseră realizate încasări de 8,8 miliarde SeK (peste 900 milioane de euro). În intervalul octombrie decembrie, piaţa europeană s-a stabilizat, cea nord-americană a continuată
să se plaseze pe un trend descrescător, în
vreme ce vânzările din asia s-au majorat
semnificativ. În aceeaşi perioadă, au
continuat investiţiile în dezvoltarea de
noi produse, fapt care a dus la consolidarea poziţiei deţinute pe piaţă şi la o
îmbunătăţire a imaginii companiei. De
asemenea, programul de restructurare
lansat la începutul anului a continuat pe
aceleaşi coordonate, fapt ce a dus la realizarea de economii de circa 930 milioane
SeK (96 milioane de euro), pe fondul
disponibilizării a 25% din personal. alte
reduceri importante ale cheltuielilor au
fost generate de implementarea unor
programe de eficientizare. un aspect
pozitiv este acela al consolidării nivelului
fluxului de numerar, la nivelul record
de 2,3 miliarde SeK (237 milioane euro).
Oficialii holdingului susţin că, deşi 2009 a
reprezentat anul cel mai dificil din istoria
companiei, toate ţintele de vânzări
au fost atinse, fapt ce a dus la menţinerea profitabilităţii în limitele planificate. Pentru 2010, aceştia preconizează
menţinerea la nivelul din 2009, estimarea acestora bazându-se pe faptul că
revenirea economiei Sua nu se va realiza
mai devreme de semestrul al doilea al
acestui an.

PiMaş: în 2009
S-aU conSeMnat vânzări
De 46,5 MiLioane eUro
Concernul Pimaş Plastik Inşaat Malzemeleri aŞ (Pimaş), cu sediul în localitatea
Kocaeli - Turcia, a anunţat - prin intermediul portalului de informare publică al
guvernului de la ankara (Kamuyu aydinlatma Platformu) - rezultatele financiare
aferente anului 2009. Potrivit datelor
comunicate către autorităţi, la 31 decembrie anul trecut, vânzările nete ale grupului
s-au situat la 97,37 milioane de lire turceşti
noi (TrY), reprezentând circa 46,5 milioane de euro, în scădere cu 21,35% faţă
de cele 123,81 milioane TrY (59,16 milioane de euro) - nivel la care se situase cifra
de afaceri consolidată în anul precedent.
astfel, se poate observa faptul că rezultatele financiare anuale din 2009 (în varianta
preliminară, comunicată la începutul lunii
martie a.c.) s-au situat pe un trend descendent mai puţin accentuat decât cel mediu
al pieţei. Profitul concernului din Turcia, în
valoare de 7,31 milioane TrY (aproximativ
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teSSenDerLo: ScăDere De
PeSte 24% a cifrei De afaceri
Concernul belgian Tessenderlo, reprezentând un grup multinaţional ce activează
în industria chimică, şi-a anunţat rezultatele financiare corespunzătoare anului
trecut. Departamentul de profile pentru
construcţii al holdingului controlează activitatea mai multor societăţi specializate în
fabricarea unei game diverse de sisteme,
cum ar fi Chelsea building Products Marea britanie (repere pentru tâmplărie
şi pulbere din PVC folosită la procesul de
extrudare), Plastival - franţa (profile pentru
ferestre şi uşi, elemente de rulouri şi jaluzele, sisteme de placare), Wymar - belgia
(serii pentru tâmplărie), eurocell building
Plastics - Marea britanie (plăci din policarbonat, sigilanţi siliconici şi alte produse
din PVC-u), respectiv Dynaplast extruco,
din Canada (profile personalizate pentru
ferestre). "În intervalul analizat, cifra de
afaceri a Tessenderlo Group s-a situat la
2,1 miliarde euro, în scădere cu 24,3%
faţă de cele 2,76 miliarde euro consemnate în perioada similară din 2008. În 2009,
holdingul s-a confruntat cu unele dintre
cele mai nefavorabile condiţii economice
şi de piaţă din istoria sa recentă. În pofida
celei mai severe recesiuni din ultimii 50 de
ani şi, în consecinţă, scăderii dramatice a
cererii, unele divizii şi-au demonstrat baza
solidă a afacerilor, reuşind să rămână profitabile. Pentru alte sectoare de business s-a
impus aplicarea unor măsuri de restructurare a activităţii şi de reducere a costurilor,
mai ales în ceea ce priveşte segmentul de
convertire a maselor plastice (profile, ţevi
din PVC şi aditivi). Din punct de vedere
al noii abordări manageriale, perioada
de tranziţie dintre viziunea antreprenorială a fostei conduceri şi cea aplicată în
acest moment al luat sfârşit, astfel încât, în
prezent, Tessenderlo Group a intrat într-o
nouă fază de dezvoltare. anul trecut, cele
mai bune rezultate au fost înregistrate de
divizia de profile şi sisteme de ţevi din PVC
(545,9 milioane de euro), urmată de secţia
de materiale chimice (care livrează PVC sub formă de răşini şi granule, respectiv
produse pe bază de clor şi altele), cu
443,1 milioane de euro", a declarat frank
Coenen, preşedinte-director executiv al
grupului.

orkLa: ScăDeri De Până
La 23% aLe LivrăriLor
Diviziei De aLUMiniU
Concernul Orkla - Norvegia, care controlează - prin intermediul diviziei de sisteme
din aluminiu activitatea companiei Sapa
(specializată în extrudarea de profile
pentru aplicaţii arhitecturale şi în sisteme
destinate transferului de căldură, respectiv
alte aplicaţii pentru construcţii), a raportat,
recent, rezultatele financiare aferente
anului trecut. "La nivel de grup, în 2009,
cifra de afaceri s-a situat la 56.228 milioane
de coroane norvegiene (NOK), corespunzătoare unei sume de 6,97 miliarde euro, în
scădere cu 14,2% faţă de cele 65.579 milioane NOK (8,13 miliarde euro) consemnate
în perioada similară din 2008. În schimb, la
data de 31 decembrie 2009 fluxul de lichidităţi a ajuns la 5.802 milioane NOK (720
milioane de euro), faţă de 2.543 milioane
NOK (315,5 milioane de euro), ca urmare a
efectului pozitiv al măsurilor comprehensive de reducere a costurilor şi de îmbunătăţire a capitalului. În ceea ce priveşte
rezultatele financiare din trimestrul al
patrulea (cifrate la 15.040 milioane NOK,
adică 1,86 miliarde euro), declinul acestora
(în comparaţie cu suma de 16.492 milioane NOK - circa două miliarde euro din
octombrie-decembrie 2008) s-a datorat
aproape exclusiv cererii scăzute înregistrate de diviziile Orkla aluminium Solutions şi Orkla Materials, precum şi declinului pieţelor specifice afacerilor elkem
(mai ales pe segmentul de materiale siliconice). În ceea ce priveşte afacerile cu

sisteme din aluminiu derulate în europa şi
america de Nord, 2009 a adus cu sine un
declin de 23%, respectiv de 19% al comenzilor. Chiar dacă s-a remarcat o depreciere
a livrărilor din punct de vedere cantitativ,
Sapa a reuşit să obţină rezultate operaţionale pozitive pentru ultimele 6 luni ale
anului trecut. Chiar dacă achiziţia şi integrarea unităţilor de producţie Indalex ar
fi putut influenţa negativ fluxul de lichidităţi, Sapa şi-a atins ţinta stabilită pentru
întregul an, care a vizat stabilizarea indicatorului de cash-flow", a declarat Dag J.
Opedal, preşedinte al holdingului.

agc: vânzări
De 12,8 MiLiarDe USD
Concernul internaţional asahi Glass
Corporation (aGC), din Japonia, a comunicat rezultatele financiare aferente anului
trecut. raportul dat publicităţii la începutul
lunii februarie a.c. indică faptul că vânzările nete din 2009 au fost de 1.148 miliarde
yeni (12,8 miliarde uSD), în scădere cu
aproximativ 20,5% faţă de exerciţiul financiar anterior. Oficialii holdingului notează
că 2009 a fost un an dificil atât pentru
compania centrală, cât şi pentru subsidiarele acesteia, mai ales în primul semestru.
În Japonia, deşi exporturile şi producţia au
dat semne clare de revigorare, mediul de
afaceri a rămas ostil. Prin contrast cu alte
regiuni din asia, în China s-a consemnat o
situaţie de majorare substanţială a cererii,
mai ales după luna iulie. Nu acelaşi lucru
se poate spune despre europa şi Sua,
unde mediul economic este dificil, în
pofida măsurilor de stimulare adoptate la
nivel guvernamental. Pe scurt, o trecere
în revistă a zonelor geografice unde aGC
este activă relevă faptul că, pe fondul unei
scăderi a cererii în domeniul auto şi cel
al construcţiilor, primul dintre cele două
sectoare se pare că a început să-şi revină,
lucru valabil şi pentru piaţa de ecrane LCD.
reprezentanţii concernului au adăugat
că, pentru a răspunde rapid noilor provocări, s-au depus eforturi considerabile de
menţinere a profitabilităţii în limite acceptabile şi de adaptare a capacităţii de fabricaţie la nivelul cererii, prin îmbunătăţirea
productivităţii şi o mai bună gestionare a
resurselor de capital şi umane disponibile.

DoW corning: venitUri
De 5 MiLiarDe USD, în 2009
Dow Corning Corporation - Sua a anunţat
rezultatele financiare pentru ultimul
trimestru din 2009, conform cărora vânzările nete au fost de 1,47 miliarde uSD,
reprezentând o îmbunătăţire cu 13% a
nivelului raportat în intervalul similar din
2008. Pentru întregul exerciţiu financiar,
cifra de afaceri a fost de circa 5 miliarde
uSD, cu 7% mai puţin faţă de anul anterior. O acţiune importantă de la sfârşitul
lui 2009 a fost reprezentată de achiziţia a
două instalaţii de fabricare a siliconului de
la Globe Specialty Metals, investiţia necesitând un efort financiar în valoare de 175
milioane uSD. Conform declaraţiilor vicepreşedintelui companiei, Dow Corning
a consemnat o redresare semnificativă
a activităţii, cu precădere pe segmentul
de siliconi, începând cu luna iulie. Pentru
divizia de materiale policristaline, 2009 a
constituit un an foarte solid, fiind înregistrată o sporire substanţială a cererii provenite din partea beneficiarilor din industria
de panouri solare şi semiconductori. Oficialii grupului au mai remarcat faptul că,
atât timp cât mediul economic are o volatilitate ridicată, nu va fi posibilă o accelerare a ritmurilor de recuperare. Chiar
şi în aceste condiţii dure, s-au semnalat
câteva aspecte pozitive, iar performanţele din perioada octombrie - decembrie
subliniază această realitate. anul 2010 va
fi deosebit de activ, date fiind intenţiile
de expansiune a capitalurilor în China pe
segmentul de siliconi pentru construcţii şi
în Sua în cazul pieţei de semiconductori.
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De asemenea, sunt programate extinderi
ale reţelelor de distribuţie. În românia,
produsele Dow Corning sunt disponibile
prin intermediul companiei GeocelPro, din
bucureşti.

vkr hoLDing: rezULtate
îMBUnătăţite,
în PofiDa receSiUnii
recent, managementul corporaţiei VKr
Holding a/S, care controlează activitatea
grupului Velux, a dat publicităţii rezultatele
financiare aferente anului 2009. astfel, cifra
de afaceri a corporaţiei daneze s-a situat, în
2009, la 15,5 miliarde coroane (DKK), reprezentând un declin mediu de 10,4% al vânzărilor (faţă de cele 17,3 miliarde DKK în 2008).
"Principala cauză a regresului a fost constituită de diminuarea numărului proiectelor ce vizează construcţia de unităţi rezidenţiale noi în europa şi Sua, însă considerăm că situaţia lucrărilor de renovare a
locuinţelor a fost mult mai bună. În acest
context, VKr Holding a implementat - încă
din a doua jumătate a anului 2008 - măsuri
de restructurare a activităţii, care au constat
în ajustarea producţiei la nivelul real al
cererii şi în limitarea cheltuielilor operaţionale - proces ce a continuat de-a lungul lui
2009. au fost luate şi decizii dificile, precum
disponibilizarea unor angajaţi şi închiderea
unor fabrici în Danemarca şi Germania, dar
acestea au fost necesare pentru a menţine
competitivitatea companiei şi a crea premisele unei afaceri solide în timpul recesiunii.
rezultatele au fost satisfăcătoare, întrucât
profitul operaţional s-a îmbunătăţit în 2009,
iar cel net a ajuns la 1,3 miliarde DKK. Totodată, s-a majorat fluxul de lichidităţi (calculat
după achitarea tuturor taxelor), de la 1,7
miliarde DKK în 2008 la 3,2 miliarde DKK
anul trecut, ceea ce ne permite o abordare
flexibilă a problematicii specifice", a declarat
Leif Jensen, director executiv al VKr Group.
În pofida trendului negativ al pieţei, managementul VKr Holding a decis să continue
investiţiile în inovaţie şi dezvoltarea de noi
produse (cifrate la 0,9 miliarde DKK), astfel
încât, anul trecut, companiile membre ale
grupului au iniţiat promovarea unei serii
performante de ferestre de mansardă cu
proprietăţi sporite de eficienţă energetică şi a diferitelor sisteme complementare de încălzire, ventilare şi condiţionare a
aerului. "În 2009, pe pieţele din Danemarca,
Germania şi austria au fost prezentate
patru imobile rezidenţiale cu titlu demonstrativ, construite pe principiul casei active
- ce generează energie din surse neconvenţionale pentru consumul propriu - care au
constituit exemple de imobile inteligente,
bazate pe principii ale arhitecturii viitorului.
În intervalul anilor 2010-2011, încă patru
asemenea clădiri vor putea fi testate de
cei interesaţi în austria, Germania, franţa şi
Marea britanie", se arată într-un comunicat
al VKr Holding. Potrivit majorităţii analiştilor
din industria de profil, cele mai multe ţări
europene se vor confrunta şi în 2010 cu un
declin accentuat al volumului lucrărilor de
construcţii noi - atât în sectorul rezidenţial,
cât şi în cel comercial. Trendul negativ va fi
mai puţin accentuat pe piaţa de renovări,
ceea ce ar putea contribui la o uşoară creştere a livrărilor pe acest segment. "Considerăm că 2010 va fi un an foarte dificil, deşi
- pentru VKr Holding - prima parte a acestuia a adus o uşoară majorare a vânzărilor.
Totuşi, sezonul rece prelungit şi condiţiile climatice dure din europa nu constituie o premisă favorabilă consolidării livrărilor. De aceea, continuăm să ne îmbunătăţim eficienţa de ansamblu a activităţii
şi să investim în dezvoltarea de produse
inovatoare, pentru a putea fi pregătiţi în
momentul în care piaţa îşi va relua creşterea. Participarea la proiectele ce vizează
reabilitarea termică a clădirilor rezidenţiale
constituie o altă măsură care va fi aplicată
în perioada actualei crize economice. Mai
mult, există numeroase cereri ce vizează
instalarea de sisteme care să contribuie la
crearea unui mediu ambiental confortabil

în centre comerciale, instituţii de interes
public, unităţi de învăţământ, imobile de
birouri etc. Din fericire, tendinţa de înlocuire a ferestrelor existente se accentuează şi există mai multe exemple pozitive
în acest sens", a adăugat Leif Jensen. La cea
mai recentă adunare generală a conducerii
VKr Holding şi Velux a/S, comitetul director
al celor două grupuri de firme a luat decizia
de a-şi modifica structura. astfel, după
retragerea preşedintelui celor două consilii
de administraţie, Lars Kann-rasmussen
(care a ocupat această funcţie timp de 18
ani în cadrul VKr Holding şi de 25 de ani
la Velux), Soren bjerre-Nielsen, director al
Danisco a/S, a devenit noul preşedinte al
VKr Holding, iar Jens Jorgen Madsen a fost
selectat pentru funcţia similară la Velux. Cu
acest prilej, au fost desemnaţi şi noi membri
ai consiliului director VKr Holding, cum ar
fi Jens bjerg Sorensen (director executiv al
Schouw & Co) şi Thomas Thune andersen
(fost director al Maersk Olie og Gas a/S).
Totodată, Kim faussing, director financiar
al Danfoss, a devenit membru al consiliului
director al Velux a/S.
Grupul Velux realizează o gamă largă de
ferestre de mansardă şi lucarne, furnizând
o gamă diversă de soluţii pentru acoperişurile plane. Velux livrează numeroase
tipuri de rulouri decorative si parasolare,
obloane, elemente de instalare, dispozitive
de comandă şi control, panouri termice
pentru acoperişuri. Totodată, deţine unităţi
de producţie în 11 ţări şi centre de comercializare în 40 de state din întreaga lume.
Velux are aproximativ 10.000 de angajaţi şi este proprietatea VKr Holding a/S,
companie ce are răspundere limitată, deţinută de către familie şi fundaţii.

kMe groUP: venitUri De
1,95 MiLiarDe eUro, raPortate
De concernUL itaLian
Concernul KMe - Italia, unul dintre cei mai
importanţi furnizori mondiali de sisteme
de placare din cupru pentru acoperişuri şi faţade (reprezentat în românia de
compania Monsena), a publicat raportul
financiar ce reflectă rezultatele din anul
2009. Potrivit documentului, veniturile
consolidate ale holdingului s-au diminuat cu 34,5% faţă de anul 2008, ajungând la 1,95 miliarde euro. Valoarea materiei prime a avut o pondere de 66% în ceea
ce priveşte încasările pe segmentul produselor semifinite, faţă de o medie de 71%
în 2008. "anul trecut, economiile tuturor
ţărilor dezvoltate au fost afectate de
impactul unei recesiuni puternice, în timp
ce creşterea specifică statelor aflate în
curs de dezvoltare a încetinit considerabil,
iar în unele situaţii trendul ascendent s-a
inversat. Primele semne de redresare au
devenit vizibile încă din trimestrul al IV-lea
din 2009, fiind determinate de implementarea strategiilor monetare şi fiscale,
precum şi reluării timide a fluxului investiţional în anumite regiuni ale globului,
însă rezultatele sunt diferite în fiecare ţară
în parte. La nivel european, zonă în care
KMe îşi desfăşoară cu preponderenţă activitatea, recenta reluare a trendului ascendent al Produsului Intern brut poate fi
atribuită sporirii exportului. Cu toate
acestea, nesiguranţa şi lipsa de predictibilitate generate de fragilitatea cererii în
ţările membre ue continuă să fie principalele caracteristici negative ce fac improbabilă estimarea evoluţiei pieţei şi/sau evaluarea intensităţii unei eventuale recuperări a pierderilor. Consumul este influenţat
de creşterea ratei şomajului, care face ca
veniturile persoanelor fizice să fie fluctuante, iar cheltuielile pentru achiziţia bunurilor de folosinţă îndelungată - în componenţa cărora se află şi materiale livrate de
KMe - sunt tot mai limitate. Nici fluxul de
investiţii instituţionale nu poate fi considerat corespunzător, condiţiile restrictive de creditare nepermiţând implementarea, pe scară largă, a unor noi proiecte
de imobile rezidenţiale sau comerciale", a
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declarat Salvatore Orlando, preşedintele
Comitetului Director al KMe Group Spa.
În mod inevitabil, de-a lungul lui 2009,
piaţa produselor (semi)fabricate din cupru
şi aliaje s-a confruntat cu o perioadă dificilă, care va avea repercusiuni pe termen
lung. "În europa, după scăderi medii de
câte 8% în anii 2007 şi 2008, nivelul fabricaţiei de elemente semifinite din cupru
(exclusiv conductori) a înregistrat anul
trecut un declin fără precedent (estimat
la -27%), primele trei trimestre din 2009
fiind cele mai dificile. Din punct de vedere
al cererii, cea mai negativă situaţie s-a
constatat în industria de electrocasnice,
precum şi în cea a aparatelor de încălzire/
răcire (boilere, sisteme de condiţionare
a aerului etc.). În schimb, alte sectoarecheie, cum ar fi cel auto sau al energiei
electrice, au început să se redreseze în
intervalul octombrie-decembrie 2009.
Pe piaţa construcţiilor, trendul rămâne
profund negativ, efectele recesiunii fiind
mai puternice în Spania, Marea britanie,
Irlanda şi ţările scandinave. activitatea de
renovare a clădirilor existente şi modernizarea acestora au fost mai dinamice,
în detrimentul edificării noilor imobile.
Producţia de sisteme semifinite din cupru
a scăzut cu 1/4 din total în Japonia şi Sua,
singura excepţie notabilă fiind China - ţară
în care pragul psihologic de 3 milioane
de tone pe an a fost depăşit în premieră
în 2009. Cu toate acestea, rata de creştere, de numai 4%, a fost mai mică decât
în intervalul anterior. Trebuie remarcat
faptul că producţia de materiale semifinite
din China a fost mai mare decât nivelul
combinat din europa de Vest (aproape 1,7
milioane de tone) şi Sua (circa 0,8 milioane
de tone), ceea ce înseamnă că firmele din
acest stat asiatic au devenit competitori
redutabili pe plan internaţional", se precizează în raportul KMe. În ceea ce priveşte
strategia de afaceri din 2010, managerii

grupului consideră că stabilizarea situaţiei
economice generale ar putea determina,
treptat, o modificare substanţială şi pe
scară largă a condiţiilor de piaţă. De aceea,
se vor aplica procedee de accelerare a
modificărilor structurale ale capacităţii
de producţie şi distribuţie, concomitent
cu optimizarea fluxului de capital şi reducerea riscurilor. De asemenea, se va profita
de oportunitatea diversificării activităţii,
precum şi de efectele unor măsuri luate
pe termen scurt, ce vizează, în special,
adaptarea costurilor la contextul actual în
care se desfăşoară afacerile. Scopul strategiei manageriale curente este acela ca,
în momentul în care condiţiile specifice
pieţelor-ţintă vor deveni favorabile, să fie
deja create premisele favorabile sporirii
cifrei de afaceri faţă de 2009 şi majorării
profitabilităţii corporaţiei italiene.

WeStag & getaLit: DecLin
De 11% aL vânzăriLor, în 2009
Vânzările corporaţiei Westag & Getalit aG
- Germania, reprezentată şi în ţara noastră
de subsidiara Westag românia, din bucureşti, s-au diminuat, anul trecut, cu 11%,
ajungând la 201,4 milioane de euro (faţă
de cele 226,2 milioane de euro consemnate în 2008, se arată într-un comunicat al
companiei. În opinia membrilor consiliului
de conducere al holdingului, "2009 a fost
caracterizat de un mediu de afaceri extrem
de dificil, profund marcat de efectele crizei
financiare, astfel încât volumul livrărilor la
export s-a contractat cu 29,1%, la 39,2 milioane de euro (de la 55,4 milioane de euro
în 2008). Totodată, contribuţia exportului
la formarea cifrei de afaceri s-a modificat
semnificativ, diminuându-se de la 24,5%
în anul precedent la 19,5% în 2009". În
ceea ce priveşte activitatea celor trei divizii
ale grupului (furnire/placaje/sisteme de
cofrare, uşi/rame şi elemente laminate)

s-au înregistrat rezultate diferite, cel mai
afectat fiind segmentul de business ce
vizează promovarea cofrajelor, cu încasări
de 31,8 milioane de euro (-31,1% comparativ cu nivelul de 46,2 milioane de euro
din 2008). În schimb, divizia de uşi/rame a
fost cea mai competitivă, sfidând influenţa
negativă a recesiunii şi raportând o uşoară
creştere (+1,1%), de la 92,6 milioane de
euro în 2008 la 93,6 milioane de euro anul
trecut. În acelaşi timp, secţia de elemente
laminate a fost afectată de trendul descendent al pieţei europene, indicând o
scădere de 16,5%, la 69,8 milioane de euro
(de la 83,6 milioane de euro în anul precedent). "În pofida recesiunii, am observat
o situaţie încurajatoare, concretizată prin
faptul că încasările înregistrate înainte de
achitarea dobânzilor şi taxelor (indicatorul
ebIT), ce reflectă performanţa grupului, a
consemnat anul trecut un declin moderat
(de la 15,3 milioane de euro în 2008 la 14,9
milioane de euro în 2009). În vreme ce
scăderea vânzărilor a atins punctul maxim
de inflexiune, mai multe măsuri stricte de
reducere a costurilor operaţionale au avut
un impact pozitiv asupra încasărilor şi
fluxului de lichidităţi. De aceea, profitul net
a fost de 10,5 milioane de euro, iar în 2008
la acest capitol se înregistrase o valoare de
10,8 milioane de euro. În contextul actual,
considerăm că evoluţia pieţelor specifice
se află, deocamdată, sub semnul incertitudinii şi încercăm să implementăm
alte procedee strategice de contracarare
a efectelor negative generate de recesiune. Perspectivele pieţei germane de
construcţii rămân nedefinite şi nu constituie o premisă favorabilă reluării trendului
ascendent al vânzărilor. Programele guvernamentale de susţinere ar putea asigura
un suport în acest sens, însă reticenţa
potenţialilor beneficiari - fie persoane
fizice, fie clienţi instituţionali - reprezintă astăzi o realitate de necontestat.

Situaţia este şi mai dificilă pe alte pieţe din
uniunea europeană, care au fost destabilizate şi destructurate puternic anul trecut,
iar în prezent în cadrul acestora nu există
niciun semn de revenire potenţială. este
improbabil ca Westag & Getalit să evite
aceste probleme, vânzările din primele
două luni ale lui 2010 diminuându-se cu
8%. am avut, astfel, o nouă scădere la începutul anului în curs şi credem că aceasta
nu se datorează exclusiv sezonului rece
prelungit şi condiţiilor climaterice nefavorabile din întreaga europă. Ne aşteptăm,
însă, ca vânzările să nu se mai diminueze
în 2010, deoarece dispunem de o serie
de produse inovatoare, adaptate actualelor exigenţe ale pieţei şi ne adresăm mai
multor categorii de clienţi. Din punct de
vedere al costurilor, luăm în considerare
o scumpire a materiei prime şi - cu toate
că vom lua măsuri specifice de limitare a
cheltuielilor - profitabilitatea ar putea fi
afectată faţă de nivelul din 2009. Credem,
însă, că indicatorul ebIT va fi strict dependent de valoarea vânzărilor, iar dacă în
2010 vom consemna o sporire neaşteptată a acestora, am putea beneficia de o
sporire peste medie a profitului, ca urmare
a potenţialului propriu", au concluzionat
managerii grupului. Westag & Getalit s-a
specializat în fabricarea unei game diverse
de uşi pentru interior/exterior, furnizând şi
ansambluri multifuncţionale pentru aplicaţii speciale (ce asigură protecţie fonică,
la radiaţii, la umiditate şi antiincendiu),
respectiv elemente laminate, sisteme de
protecţie a caroseriilor, cofraje etc. Potrivit
celui mai recent raport financiar trimestrial al grupului, principala piaţă vizată
rămâne cea din Germania, unde vânzările din primele 9 luni ale anului trecut au
însumat 120,8 milioane de euro, în timp ce
la export, în aceeaşi perioadă, s-au comercializat produse în valoare de 29,2 milioane de euro.

Nr. 2 - februarIe 2010 info-șantiere 31

actUaLitatea internaţionaLă

sumar

Piaţa europeană de construcţii rămâne în recesiune și în 2010
Volumul lucrărilor de construcţii din comunitatea Euroconstruct
s-a diminuat, în 2009, cu 8,4%, consemnând cel mai semnificativ
declin din ultimii zece ani din regiune. Pentru 2010 reprezentanţii
organizaţiei estimează o nouă scădere a sectorului specific în
statele membre, deprecierea urmând a fi, însă, mai moderată
(-2,2%), prognoza pentru 2011 fiind de revenire graduală (+1,6%).
"O redresare a domeniului nu va fi posibilă până în anul 2011,
iar evoluţiile pe pieţele de profil vor diferi substanţial de la o ţară
la alta. Situaţia economică din regiune s-a schimbat drastic de
la sfârşitul anului 2008, recesiunea afectând în mod dramatic
afacerile companiilor din cele 19 state membre", a declarat Yngve
Abrahamsen, organizatorul conferinţei Euroconstruct, care a
avut loc la finele lunii noiembrie 2009, la Zürich, în Elveţia. Astfel,
producţia brută de construcţii din zonă a însumat, anul trecut, 1,365
miliarde euro, reprezentând 11% din PIB-ul regiunii. Cu excepţia
Elveţiei şi Poloniei, care au înregistrat creşteri ale activităţii în 2009
(+3,3%, respectiv +5,3%), celelalte state membre au raportat o
reducere a volumului lucrărilor, cele mai semnificative declinuri
fiind consemnate în Spania (-21,5%) şi Irlanda (-32,2%, aceasta fiind
ţara cel mai grav afectată de recesiune din Europa, cu o depreciere
a PIB de 7,3%). Declinurile masive sunt explicate prin diminuarea
numărului de clădiri noi: rezidenţiale (-22,5%) şi nerezidenţiale
(-12,7%). Conform estimărilor, activitatea pe piaţa construcţiilor
din zona Euroconstruct va scădea uşor în 2010, până în 2012 fiind
previzionate stagnări anuale. Statele care vor înregistra rate de
creştere semnificative în intervalul analizat vor fi Polonia, Slovacia şi
Suedia. Cele 19 ţări din regiunea Euroconstruct sunt: Austria, Belgia,
Cehia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Ungaria, Irlanda,
Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania,
Suedia, Elveţia şi Marea Britanie.
efBWW: PeSte DoUă MiLioane
De LocUri De MUncă
Din conStrUcţii, în PericoL
Până la jumătatea anului 2009, ocuparea
forţei de muncă de pe piaţa europeană a
construcţiilor s-a diminuat cu 7%, peste
un milion de persoane fiind disponibilizate. Conform european federation of
building and Woodworkers (efbWW),
recesiunea este departe de a se fi încheiat,
în multe state precum Spania, Irlanda,
Ţările baltice, ungaria şi românia fiind
aşteptat un nou declin din acest punct
de vedere. reducerea activităţilor de
construcţii din prima parte a anului 2010
va duce la o depreciere a cererii din industria lemnului, care va genera o scădere a
numărului de angajaţi din acest sector. În
ansamblu, se estimează că, până la sfârşitul anului în curs, industriile construcţiilor şi lemnului din europa vor înregistra
pierderi de până la două milioane de salariaţi. Cu toate acestea, o apreciere exactă a
numărului de disponibilizaţi din domeniu
este dificil de realizat, evoluţia fiind influenţată de mai mulţi factori, cum ar fi: calitatea şi continuitatea programelor de
stimulare a activităţii de construcţii din
diferite ţări, precum şi punerea în aplicare
a acestora, dar şi pe posibilele iniţiative la
nivel comunitar. "fără îndoială că programele de susţinere a domeniului au avut,
deja, un efect pozitiv privind construcţia
de clădiri. În pofida acestui fapt, situaţia
din majoritatea ţărilor arată că fondurile
alocate în acest sens au fost insuficiente.
Mai mult, dată fiind creşterea deficitelor
publice, unele guverne intenţionează să
reducă - sau chiar să oprească - programele de stimulare", anunţă reprezentanţii
efbWW.
În industria lemnului, criza a adus în primplan, la nivel global, problema concurenţei neloiale. Pe măsură ce competiţia a devenit tot mai acerbă, producătorii din ţări precum China, şi-au majorat
substanţial cotele de piaţă în ue. În acest
context, statele membre vor trebui să
acţioneze pentru a limita practicile de
tip «dumping» (bazate pe importuri
ilegale de lemn şi munca «la negru»), prin
controlul mai eficient al comerţului cu
lemn. Situaţia de pe piaţa forţei de muncă
afectează, de asemenea, calitatea locurilor
de muncă. Salariile sunt în scădere, în timp
ce condiţiile precare de muncă tind să se

înmulţească. această situaţie necesită o
acţiune a sindicatelor din domeniu, care
vor trebui să aibă în vedere: continuarea
în ritm mai susţinut a programelor guvernamentale (mai ales în ceea ce priveşte
infrastructura publică), precum şi investiţii importante în proiectele de eficientizare energetică şi în tehnologiile aferente
prin reabilitarea termică a clădirilor,
promovarea aplicaţiilor ce utilizează surse
de energie alternativă (solară, eoliană) în
construcţii. De asemenea, printre propuneri se află extinderea utilizării lemnului
ca material de construcţii.

fenSterBaU/frontaLe: SUcceS
care Denotă revigorarea
Pieţei De tâMPLărie
În perioada 24 - 27 martie 2010, la
centrul expoziţional NürnbergMesse, din
Nürnberg - Germania, s-au desfăşurat
ediţiile din acest an ale târgurilor internaţionale de tâmplărie termoizolantă
fensterbau/frontale şi Holz-Handwerk.
În cadrul acestor evenimente şi-au expus
produsele peste 1.270 de companii, din
mai mult de 35 de ţări. Circa 50% din societăţile prezente a reprezentat cota participării furnizorilor de sisteme şi materiale, diferenţa fiind constituită de cea
a producătorilor de ferestre, uşi, faţade
cortină etc. La fel ca şi în urmă cu doi ani,
numărul vizitatorilor - specialişti şi utilizatori finali - a depăşit pragul de 100.000 de
persoane. Cel mai bine reprezentate state
au fost Germania, Polonia, Italia, austria
şi Turcia. un aspect necesar a fi menţionat este acela că, în pofida crizei economice actuale, întregul spaţiu de expunere
disponibil a fost ocupat de firmele din
branşă - fapt ce denotă gradul maxim de
interes cu care sunt abordate cele două
evenimente. referitor la fensterbau/frontale, s-a remarcat preocuparea organizatorilor de a optimiza mediul de desfăşurare
a discuţiilor de afaceri, graţie implementării unui concept integrat de amplasare
a standurilor. astfel, a fost posibilă derularea unui schimb eficient de informaţii,
chiar dacă numărul produselor prezentate a fost cu 20% mai mare faţă de târgul
din 2008.
În ceea ce priveşte Holz-Handwerk,
numărul total de companii expozante a
fost de 516 firme. reprezentanţii societăţilor respective au prezentat un spectru
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larg de produse şi tehnologii, pornind de
la echipamente CNC şi terminând cu literatura tehnică de specialitate. Cu aceasta
ocazie, a fost realizat un sondaj de opinie
printre managerii firmelor participante,
care a relevat faptul că gradul de încredere al acestora într-o depăşire rapidă a
actualelor dificultăţi este foarte ridicat.
astfel, mai mult de 40% din cei chestionaţi
au afirmat că situaţia actuală este satisfăcătoare în domeniul specific de activitate, trendul economic general caracterizându-se prin stabilitate. De asemenea,
aproape 50% dintre manageri şi-au
exprimat optimismul în ceea ce priveşte
evoluţia pe termen scurt, mizând pe o
reluare a tendinţei ascendente în această
industrie. Peste 90% din vizitatori au fost
mulţumiţi de natura şi cantitatea informaţiilor tehnice puse la dispoziţie, manifestând intenţia de a achiziţiona o serie
de produse vizualizate. un eveniment
important a fost constituit de organizarea,
în colaborare cu Institutul de Tehnică a
ferestrelor - IfT rosenheim - a forumului
intitulat "Companiile de succes au competenţe multiple". acesta a inclus o serie de
discuţii, în cadrul cărora au fost prezentate - în mod profesional - informaţii practice şi neutre legate de elemente specifice activităţii din domeniul tâmplăriei:
exigenţe pentru proiectare, modalităţi
optime de termoizolare, tehnici de renovare, noi procedee de expertizare a imobilelor, posibilităţi de integrare a sistemelor
electronice etc.

37 MiLiarDe USD Pe Piaţa
izoLaţiiLor, Până în 2012
Cererea globală de materiale pentru
izolaţii înregistra o medie anuală de creştere de 3,8% până în anul 2012, conform
unui raport al institutului de cercetare
freedonia. Consumul de produse specifice va însuma, peste doi ani, 21,5 miliarde mp, urmând a ajunge la o valoare de
37 miliarde dolari. Polistirenul va rămâne
şi în intervalul următor lider de piaţă în
ceea ce priveşte vânzările, cu o cotă de
49% din total, datorită - în special - proiectelor de reabilitare termică a clădirilor de
locuinţe din ţările în dezvoltare din asia
şi din sud-estul europei. În topul preferinţelor clienţilor se vor afla, de asemenea,
izolaţiile cu vată minerală de sticlă (31%)
şi cele cu vată bazaltică (16%). Cele mai

rapide ritmuri de creştere a activităţii
din domeniu vor fi consemnate în asia
(în special în China) datorită evoluţiei
economice care favorizează investiţiile
în lucrări noi de construcţii, dar şi a iniţiativelor guvernamentale de încurajare a
realizării de clădiri eficiente energetic. În
ansamblu, China va deţine, până în 2012,
41% din cererea globală de materiale
pentru izolaţii. În ceea ce priveşte pieţele
puternic industrializate precum cele din
america de Nord, europa Occidentală şi
Japonia, creşterea cererii din domeniu va
fi moderată. Piaţa europeană a izolaţiilor
va înregistra o valoare de 6,5 miliarde euro
în 2010, polistirenul deţinând o pondere
de 40%-45% din aceasta, conform unui
raport al companiei rockwool (din Danemarca). Cele mai importante concernuri internaţionale cu afaceri în domeniul izolaţiilor cu polistiren sunt: recticel,
Kingspan, CrH, Dow, baSf, Metechno şi
Thyssen. Sectoarele de vată minerală de
sticlă şi vată bazaltică dispun de cote de
piaţă cuprinse între 25% şi 30% fiecare,
lideri pe aceste pieţe fiind Saint-Gobain,
Knauf, uralita, rockwool şi Paroc.
Încălzirea şi răcirea clădirilor de locuinţe
reprezintă aproximativ 40% din energia
consumată în societatea modernă, o
mare parte a acestor resurse putând fi
salvată printr-o izolare termică eficientă.
Conform Grupului Interguvernamental
privind Schimbările Climatice (IPCC)
din cadrul Organizaţiei Naţiunilor unite
(ONu), emisiile de dioxid de carbon (CO2)
provenite de la clădiri se vor intensifica, în
următoarele două decenii, cu peste 50%,
în cazul în care nu se vor lua măsuri de
eficientizare a consumului casnic. În acest
sens, programele naţionale de reabilitare
termică pot avea o contribuţie foarte mare
la atingerea obiectivelor de reducere a
emisiilor de CO2, generând economii de
până la 75% în ceea ce priveşte consumul
de energie la nivelul clădirilor. Necesitatea acestor măsuri şi soluţii oportune
a fost discutată la Copenhaga, în cadrul
unei conferinţe internaţionale (COP15) ce
a avut loc la finele lunii decembrie 2009,
în Danemarca. evenimentul a fost unul
de interes pentru companiile cu activităţi
în domeniul afacerilor cu produse izolatoare, termoizolarea clădirilor reprezentând una dintre cele mai eficiente soluţii
prin care se poate economisi până la 20%
din consumul total de energie din lume.

actUaLitatea internaţionaLă

sumar
De asemenea, conform conferenţiarilor,
acest domeniu poate crea peste un milion
de noi locuri de muncă.

creştere cU 9,5%
a conSUMULUi De ciMent
în eUroPa centraLă, în 2011
Producătorii de ciment din europa
Centrală mizează pe revenirea cererii în
intervalul următor datorită investiţiilor în
infrastructură finanţate din fonduri europene, se arată într-un raport publicat,
recent, de compania de cercetare PMr,
din Polonia. În cele şase ţări din regiune
(românia, bulgaria, Cehia, ungaria,
Polonia şi Slovacia) există 40 de fabrici
de ciment însumând o capacitate de
producţie de peste 50 milioane de tone.
După privatizările masive din anii '90,
investitorii au alocat sume importante
pentru extinderea unităţilor, dar şi pentru
modificarea procesului de fabricaţie, reducerea emisiilor de noxe în atmosferă etc.
Majoritatea facilităţilor sunt controlate de
concernuri internaţionale precum Holcim,
Lafarge, HeidelbergCement, Italcementi,
buzzi unicem şi Cemex. În timpul expansiunii domeniului construcţiilor din 2007,
consumul de ciment din zona centrală a
europei a crescut cu 13,3% faţă de anul
anterior (până la un volum de 42,3 milioane de tone). În 2008 a fost înregistrată o nouă majorare a acestui indicator
(+4,8%), atingându-se un record de 44,4
milioane de tone. Cu toate acestea, anul
trecut, când activitatea din construcţii
s-a diminuat, consumul de ciment din
regiune a consemnat un declin semnificativ, de 21,3%, la mai puţin de 35 milioane de tone. Pentru 2010 este aşteptată o uşoară creştere din acest punct de
vedere (+1,5%), pentru ca, în 2011, majorarea să atingă o cotă de 9,5%, corespondentă unui volum de 38,8 milioane de
tone. Previziunile pentru 2012 anunţă o
nouă evoluţie pe piaţa specifică, marcată
de o creştere a consumului de 2,1% (39,6
milioane de tone).
Consumul de ciment va fi impulsionat, în
următorii ani, de proiectele de infrastructură co-finanţate de ue, în timp ce investiţiile în construcţiile rezidenţiale şi industriale vor fi puse pe un plan secundar. Cele
mai mari proiecte care vor susţine afacerile producătorilor specializaţi sunt: autostrada Transilvania şi execuţia a două
noi aeroporturi (în românia), autostrăzile Trakia, Struma, Lyulin şi Matritsa (în
bulgaria), D1, D3 şi D11 (în Cehia), M0, M6,
M31 şi M43 (în ungaria) şi D1 (în Slovacia).
Totodată, sume importante vor fi cheltuite pentru realizarea de drumuri expres:
r35 şi r52 (în Cehia) şi r1, r2, r3 şi r4 (în
Slovacia), precum şi pentru stadioanele şi
staţiile de epurare din Polonia.

Cu toate acestea, Japonia deţine, încă,
"recordul" negativ în domeniu, în 2010
fiind estimată livrarea a numai 23.700 de
unităţi (-19%, faţă de 2009).

LMe: noU recorD aL cotaţiei
aLUMinULUi PriMar
În intervalul 6-9 aprilie a.c., cotaţia aluminiului primar - stabilită în cadrul tranzacţiilor efectuate la bursa de Metale din
Londra (London Metal exchange - LMe)
- a continuat să se situeze pe un trend
puternic ascendent, deşi tendinţa respectivă s-a remarcat, mai ales, în a doua parte
a săptămânii analizate. Ştirile pozitive
cu privire la revenirea pieţei, respectiv a
consumului au avut o influenţă puternică
în rândul investitorilor, care şi-au dinamizat activitatea şi au adus preţul metalului uşor în apropierea nivelului de 2.390
uSD/tonă (în cazul contractelor încheiate la trei luni). Practic, în cursul zilei de

vineri s-a consemnat o cotaţie-record
(din ultimele 17 luni), aluminiul primar
fiind comercializat la o valoare de 2.388
uSD/tonă, inclusiv ca urmare a consolidării monedei europene (pe fondul informaţiilor cu privire la ajutorul financiar
acordat Greciei). astfel, preţul acestui
metal neferos a avut valori cuprinse între
2.325 uSD/tonă şi 2.388 uSD/tonă, piaţa
acceptând cu relativă uşurinţă noul prag
psihologic de 2.300 uSD/tonă, depăşit
pentru prima dată în acest an în intervalul
29 martie-1 aprilie. În ceea ce priveşte
datele fundamentale cu impact asupra
pieţei, asociaţia companiilor implicate în
extrudarea aluminiului din Sua, ale căror
sisteme de profile se folosesc în domeniul construcţiilor şi în industria auto, a
înaintat o petiţie preşedintelui barack
Obama pentru a majora taxele în cazul
importurilor extrem de competitive din
China. Departamentul Comerţului din
Sua va decide pe data de 21 aprilie a.c.

dacă va accepta sau nu această solicitare.
Potrivit secretarului de stat ce se ocupă
de soluţionarea problemei, "producătorii
americani au reclamat inclusiv faptul că
firmele chineze specializate în extrudarea
produselor din aluminiu primesc subvenţii
din partea guvernului de la beijing şi au
astfel posibilitatea de a livra sistemele
respective pe piaţa din Sua la preţuri de
dumping". În altă ordine de idei, cel mai
important fabricant de aluminiu primar
din India (având capital majoritar de stat) National aluminium Co (Nalco) - a raportat
faptul că la finele anului fiscal încheiat la
31 martie a.c. producţia proprie a sporit cu
o cincime faţă de anul anterior. De altfel,
la finele lunii octombrie 2009, producţia
Nalco a însumat 431.000 de tone, faţă de
numai 361.000 de tone în anul precedent.
Nalco reprezintă cea de-a treia companie
de profil (ca mărime şi importanţă) din
India, iar în prezent circa 1/3 din producţie
constituie cota exportului.

off-highWaY: china
va acaPara PeSte 50%
Din totaLUL Pieţei De UtiLaJe
Conform rezultatelor unui studiu realizat
de institutul de cercetare Off-Highway
research, din Marea britanie, vânzările globale în domeniul echipamentelor
pentru construcţii vor creşte, în 2010, cu
aproximativ 8,5%. Cea mai impetuoasă
dezvoltare va fi consemnată în ceea ce
priveşte piaţa din India, unde previziunile indică o sporire de 34%, în comparaţie
cu anul trecut. În aceste condiţii, livrările
internaţionale vor totaliza în acest an peste
517.000 de unităţi, mai mult de jumătate dintre utilaje urmând a fi distribuite
în China. evoluţiile din europa de Vest şi
america de Nord vor fi mult mai atenuate,
vânzările atingând nivelul de 92.500 de
unităţi (+7%), respectiv 78.500 de unităţi
(+3%). având în vedere performanţele
atinse de această industrie în europa în
anul 2007 (210.000 de unităţi) şi în Sua în
2005 (23.000 de unităţi), se poate afirma
că situaţia actuală este încă departe de a
putea fi considerată una de normalizare.
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agenDa tehnică

sumar

Criza nu a blocat dezvoltarea portofoliilor de produse noi
Lansarea de produse noi este strategia la care apelează toate marile
companii de pe piaţa construcţiilor, mizând pe impactul pe care-l
poate avea asupra activităţii de promovare şi, implicit, asupra
vânzărilor. Iniţiativa a fost extrem de vizibilă şi în aceste vremuri
de recesiune, operatorii din domeniu încercând, astfel, să asigure
beneficiarilor materiale care să le satisfacă cerinţele printr-un
raport calitate-preţ superior şi, în acelaşi timp, să aducă în primplan tendinţele tehnologice. Din analiza caracteristicilor tehnice, se
observă o înclinaţie a companiilor de a scoate pe piaţă produse care
să reducă şi eficientizeze timpii de lucru, să diminueze consumul de
energie sau să folosească resurse alternative de energie, contribuind
activ la sustenabilitatea noilor construcţii. În cele ce urmează, vă sunt
prezentate o serie de asemenea produse lansate de multinaţionalele
din sectorul de profil care activează şi pe piaţa românească.

ceraMica: Blocuri ceramice Brikston
gvUsor 290/238. Modelul brikston GVusor
290/238 include goluri verticale şi este recomandat pentru utilizarea la realizarea de
zidării de umplere a structurilor construite
în cadre tencuite. este indicată punerea în
operă cu un mortare de var-ciment din clasa
minimum M5. Produsul are dimensiuni de
290 mm - lungime, 240 mm - lăţime şi 238
mm - grosime. brikston GVusor 290/238 nu
prezintă caracteristici de portanţă. rezistenţa
la compresiune este de 15 N/mmp, iar
conductivitatea termică de 0,18 W/mK, la o
grosime a zidului de 30 cm. Consumul la un
metru cub de tâmplărie este de 55 de bucăţi,
iar pentru realizarea unui perete cu o suprafaţă de un metru pătrat şi o grosime de 30 cm
sunt necesare 16 unităţi.
DorMa: Sistem automat pentru uşi
glisante curbe Dorma BSt. Dorma bST
constituie o soluţie optimă pentru configurarea accesului atât în imobile particulare, cât şi în clădiri cu un trafic ridicat. uşile
pot avea o aparenţă concavă sau convexă,
asigurându-se posibilitatea configurării în
sistem segmentat, de cerc complet sau în
formă ovală, precum şi în orice combinaţie
a acestor variante constructive, în funcţie
de cerinţele arhitecturale şi de necesităţile armonizării cu stilul faţadei în care este
încadrată uşa. ansamblul este dotat cu un
sistem de acţionare coordonat prin intermediul unui procesor, care are capacitatea de
automemorare a comenzilor, asigurându-se,
astfel, o funcţionare a mecanismului în
condiţii de maximă securitate şi fiabilitate.
Masa permisă a fiecăruia dintre segmentele
mobile este de cel mult 100 kg, iar viteza de
acţionare este cuprinsă între 100 mm/s şi 600
mm/s. Lăţimea pasajului de trecere are valori
de 1.000 mm - 2.500 mm.
eteM: Panouri din aluminiu compozit
etalbond fr. etalbond fr este destinat
realizării de faţade ventilate care trebuie
să corespundă exigenţelor de rezistenţă la
foc. Sistemul include două foi de aluminiu
tip al 3105/H44, cu o grosime de 0,5 mm,
greutatea panoului fiind de 7,6 kg/mp la
modelele de 4 mm şi de 11,2 kg/mp la cele
de 6 mm. Lăţimile standard sunt de 1.000
mm, 1.250 mm, 1.500 mm şi 1.860 mm, iar
lungimea - de 3.200 mm. Suprafaţa vizibilă
este tratată într-un sistem PVDf, cu trei straturi de acoperire, având o grosime totală
cuprinsă între 29 de microni şi 32 de microni.
Sortimentul are un comportament excelent
la temperaturi cuprinse între -50 de grade
Celsius şi 80 grade Celsius. expansiunea
termică este de 2,4 mm/m la diferenţe de
temperatură de 100 de grade Celsius.

geze: Uşă rotativă complet automată
tSa 325 nt. Modelul TSa 325 NT este
destinat instalării la căi de acces caracterizate printr-un trafic intens, având un
diametru interior de maximum 3.600 mm.
uşa rotativă este echipată cu un detector
de prezenţă care controlează viteza de
acţionare a ansamblului. Sistemul automat
de operare permite setarea funcţionării în raport de temperatura exterioară.
Produsul respectă toate cerinţele standardului DIN 18650. Principalele moduri
de funcţionare prestabilite sunt: automat,
rotire permanentă, oprire comandată,
acţionare manuală şi operare pe timp de
noapte. una dintre caracteristicile care
recomandă acest sortiment este reprezentată de sincronizarea poziţiei foilor de
uşă cu pereţii adiacenţi, în sensul alinierii
acestora. astfel, este exclusă pătrunderea
în interior a fumului, căldurii, frigului şi,
în acelaşi timp, se asigură o fonoizolare
optimă.
gUarDian inDUStrieS: Sticlă fonoizolantă Lamiglass Sound control. Modelul
LamiGlass Sound Control combină performanţa acustică excelentă cu toate celelalte beneficii oferite de vitrajele laminate.
Datorită utilizării unui strat optimizat din
PVb (polivinil butiral), se asigură o reflexie
a sunetului rw de 51 db. În urma testărilor
realizate, sticla rezistă la cele mai exigente
cerinţe privind rezistenţa la impactul cu
un pendul, fiind încadrată în clasa de siguranţa P2a la testul de cădere a unei bile.
LamiGlass Sound Control poate fi procesat
în mod similar oricărui vitraj laminat.
Caracteristicile optice - stabilitate luminoasă, claritate şi transparenţă - se situează
la limita maximă. De asemenea, permite o
minimizare a transmisiei de radiaţii ultraviolete, iar produsul prezintă o garanţie mare
de exploatare, datorită adeziunii optime
dintre foile de sticlă şi filmul PVb. LamiGlass
Sound Control este disponibil şi în varianta
Jumbo.
kÖBer: adeziv pentru construcţii şi
parchet aderol kaDc4570. adezivul
aderol KaDC4570 este un produs pe bază
de apă, fiind utilizat sub formă de adaos la
materialele destinate acţiunilor de umplere
şi egalizare a zidăriei, de montaj a plăcilor
ceramice, de lipire a tapetului sau a parchetului de şapă etc. Sortimentul se caracterizează printr-o adezivitate şi o aderenţă
foarte bune, fiind compatibil cu suporturile de natură minerală. Consumul este de
150 g/mp - 250 g/mp pentru operaţiunile
de lipire şi de 5% - 25% în cazurile în care
este folosit cu funcţie de adaos. Timpul de
uscare este de 30 de minute, la temperaturi
cuprinse între 18 grade Celsius şi 22 grade
Celsius. aderol KaDC4570 este disponibil
în culoare albă. Modul de ambalare este în
cutii de 5 kg sau 20 kg.
LinDaB: tablă cutată pentru placări.
Tabla cutată constituie o soluţie economică
pentru construirea şi reabilitarea spaţiilor
cu destinaţii diverse: centre de prezentare/
comercializare a autoturismelor, imobile
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comerciale, clădiri pentru birouri, depozite sau spaţii de producţie etc. rezistenţa
acestui material este garantată de Lindab
prin folosirea oţelului de cea mai bună calitate. astfel, tabla poate prelua încărcări
mari fără a se deforma sau rupe. avantajele
produsului sunt: gamă diversă de culori
(15 - poliester şi 14 nuanţe pentru sistemul
de finisare HbPe - high build poliester ) şi
profile (9 sisteme); poate fi utilizat pentru
construcţii noi sau la renovări; debitarea
panourilor se poate executa şi la comandă;
disponibilitate a unor sortimente perforate,
pentru creşterea fonoizolării; protecţie ridicată anticondens; gamă completă de accessorii (şuruburi, montanţi-suport, colţare,
lăcrimare, bordări de goluri etc.). Sistemele
sunt garantate pentru o perioadă de 15 ani.
MegaProfiL: ţigle metalice Mega
royal. Sistemul de ţigle metalice Mega
royal este destinat realizării de acoperişuri
pentru clădirile rezidenţiale uni- şi multifamiliale. elementele au o profilare tridimensională, cu o grosime cuprinsă între
0,5 mm şi 0,6 mm şi asigură îmbinări caracterizate printr-un grad sporit de etanşeitate. astfel, probabilitatea infiltraţiilor de
apă pluvială este minimă sau chiar nulă,
ceea ce face din Mega royal un sortiment
inovator şi durabil. Instalarea este facilă
şi rapidă, putând fi executată pe structuri
din lemn sau metalice. Lungimea maximă
a reperelor este de 6 metri, iar cea minimă
de 0,5 metri. finisajul este realizat din poliester (cu o grosime de 25 de microni) sau
poate fi de tip Plastisol - particule din PVC,
aflate în suspensie într-o emulsie specială
(având un strat de 200 de microni).

MetaLBaU SWiSS: Material de placare
din aluminiu compozit alpolic/fr. alpolic/
fr (fire-rated) este un material compozit
realizat din două folii de aluminiu, cu
inserţie minerală incombustibilă. Procesul
de laminare este de tip continuu, prin care
se asigură planeitatea plăcilor. Sistemul de
finisaj pe bază de fluorocarbon Lumiflon
conferă o mare durabilitate produsului.
Modelul este disponibil într-o gamă diversă
de culori, fiind posibilă alegerea oricărei
nuanţe, pe baza unei mostre prezentate
de beneficiar. Delaminarea este prevenită
prin aplicarea unei vopsele anticorosive
între foliile de aluminiu. Partea din spate
este protejată printr-un sistem din material poliesteric subţire. alpolic/fr este livrat
la dimensiuni de 3 mm, 4 mm sau 6 mm
grosime; 965 mm, 1.279 mm sau 1. 575 mm
lăţime; lungime de maximum 7.200 mm.
Sortimentul îndeplineşte cerinţele obligatorii de siguranţă la foc din majoritatea
statelor de pe mapamond. Miezul conţine
o cantitate scăzută de polietilenă, iar ingredientul principal de tip mineral nu permite
propagarea focului şi restricţionează degajarea fumului.
Metra: Sisteme de faţade cortină
Poliedra-Sky 50. reperele din seria
Poliedra-Sky 50 sunt rezultatul unei evoluţii
fireşti a inovaţiilor Metra, fiind disponibile în
variantele Poliedra-Sky 50 I şi Poliedra-Sky
50 S. aceste profile pot fi utilizate pentru
realizarea de faţade cortină sau a cadrelor
metalice folosite în vederea susţinerii sistemelor de materiale compozite, piatră etc.
Marea varietate de forme şi dimensiuni

oferă posibilităţi extinse de combinare, cu avantaje certe atât din punct de
vedere estetic, cât şi funcţional. Sistemele
Poliedra-Sky 50 pot fi integrate atât în
cadrul proiectelor noi, cât şi pentru reconfigurarea arhitectonică a clădirilor existente.
Profilele permit execuţia de pereţi cortină
tradiţonali, semistructurali sau structurali.
alte tipuri de construcţii ce pot fi realizate
prin intermediul acestor repere sunt: acoperişuri, piramide, luminatoare, verande, sere,
solarii etc.
naUe: Sisteme etanşe de protecţie
carbofix. Membranele Carbofix sunt fabricate din HDPe (polietilenă de înaltă densitate), fiind folosite pentru impermeabilizarea structurilor din beton aflate în contact
cu substanţe chimice care au un grad ridicat
de agresivitate. Materialul este disponibil
în două variante: Carbofix 10, cu 1.470 de
crampoane/mp (având înălţimi de circa 10
mm), respectiv Carbofix 15, cu 850 de crampoane/mp şi înălţimi de 15 mm. aceste
geomembrane garantează o rezistenţă
foarte mare la smulgere, în procesul de
fabricaţie al materialului fiind utilizate răşini
speciale, ce îndeplinesc toate cerinţele
referitoare la rezistenţa chimică. folosirea
Carbofix garantează performanţele şi durabilitatea structurilor pe care se aplică, asigurând realizarea unor economii importante
de timp şi bani - resurse care ar fi fost necesare, în lipsa acestui material, pentru întreţinere şi reparaţii.
reYnaerS: Serie de profile pentru
faţade cortină cW 86. Sistemele reynaers
CW 86 permit realizarea de pereţi cortină
prin metoda structurală tradiţională. De
asemenea, reperele se pretează pentru
fabricaţia de faţade modulare, care asigură
o creştere substanţială a vitezei de punere
în operă pe şantier. Datorită modului
inventiv în care au fost proiectate, elementele CW 86 sunt compatibile cu montajul
de sisteme electronice de acţionare, astfel
încât în reţeaua de montanţi/traverse pot
fi inserate diverse alte sisteme constructive, ca - de exemplu - ferestre, dispozitive parasolare etc. Principalele caracteristici de performanţă sunt: fonoizolare de 41
db; etanşeitate la aer clasa a4, conform eN
12153; coeficient de transfer termic dependent de combinaţia de profile; permeabilitate la aer de 900 Pa (clasa re, conform eN
12155 şi eN 12154); rezistenţă la vânt 2.000
Pa (conform specificaţiilor eN 12179, eN
13166).
rUUkki: Panouri termoizolante SPB.
Panourile ruukki SPb sunt realizate din
foi de tablă cu miez din spumă poliuretanică rigidă (Pu). Profilările feţelor exterioare au raze mari de curbură, fapt ce garantează menţinerea constantă a proprietăţilor stratului de protecţie. forma muchiilor
contribuie la îmbunătăţirea caracteristicilor de termoizolare şi la creşterea etenşeităţii îmbinărilor. Materialul din care este
realizat miezul are caracteristici de incombustibilitate şi prezintă proprietăţi ecologice. Sortimentul este disponibil cu grosimi
de 60 mm, 80 mm şi 100 mm, densitatea
medie fiind de 40 ±3 kg/mc. rezistenţa
la foc este corespunzătoare clasei e15, iar
coeficientul de transfer termic este cuprins
între 0,35 W/mpK şi 0,21 W/mpK. Panourile
SPb Pu sunt disponibile în 8 nuanţe din
gama raL (pentru faţa exterioară) şi două
pentru cea interioară.
SaPa BUiLDing SYSteMS: Serie pentru
faţade cortină elegance 72 Unitised.
Sistemele elegance 72 unitised oferă arhitecţilor şi proiectanţilor posibilitatea realizării unor structuri de pereţi cortină cu
aspect futurist şi cu funcţionalităţi multiple.
Specialiştii Sapa oferă consultanţă de
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design, în vederea îndeplinirii tuturor
cerinţelor tehnice, estetice şi economice.
Denumirea profilelor sugerează coroborarea dintre beneficiile realizării unui
control al producţiei modulelor de faţadă şi
cele de rapiditate a instalării. fiecare unitate
din cadrul structurii este proiectată şi realizată în atelier, acolo unde se montează şi
vitrajul. În acest fel, calitatea şi conformitatea pot fi controlate cu uşurinţă. Pe părţile
laterale există sisteme speciale de facilitare
a manevrării, care simplifică şi eficientizează
la maximum acţiunea de integrare în structură. elegance 72 poate încorpora ochiuri
mobile de fereastră, sisteme de control
solar, panouri fotovoltaice etc.

aLUkonigStahL: Profile din Pvc
Schuco corona Si 82+. Seria din PVC
pentru execuţia de ferestre Corona SI 82+
include trei planuri de etanşare şi beneficiază de un sistem de ranforsare cu profile
din aluminiu. Conceptul inovator prin care
se elimină armătura din oţel şi inserţiile de
spumă Pu determină eliminarea punţilor
termice. astfel, sunt îndeplinite condiţiile
de termoizolare specifice ferestrelor destinate instalării la case pasive. Schuco Corona
SI 82+ prezintă o adâncime constructivă de
de 82 mm şi o lăţime vizibilă de 120 mm.
reperul are 8 camere de izolare şi asigură
un coeficient de transfer termic de până la
0,8 W/mpK. Suprafaţa vitrajului este cu 30%
mai mare pentru acelaşi nivel de izolare

termică, comparativ cu ferestrele executate cu profile tradiţionale, fapt care contribuie la îmbunătăţirea gradului de pătrundere a luminii naturale în incintă. Sistemele
Corona SI 82+ sunt adecvate atât pentru
utilizarea în cadrul construcţiilor noi, cât şi
la reabilitarea imobilelor existente.
SigUra: Mecanisme de acţionare a ferestrelor de faţadă. Dispozitivele de acţionare a ochiurilor de fereastră inserate în
cadrul structurilor de faţadă sunt produse de
firma Souchier - franţa. Principala caracteristică a acestor modele este că se pot monta
pe tâmplăria existentă (de preferat, executată din profile de aluminiu). Sistemele de
comandă pot fi pe bază de dioxid de carbon,
prin cablu de oţel sau electrice, în funcţie
de acestea tipul de deschidere fiind pneumatic, mecanic sau electric. Mecanismele
de acţionare se pot interconecta cu celelalte
sisteme de siguranţă la incendiu a construcţiilor, în cadrul sistemului de menagement
integrat al imobilului. Tipurile de deschidere
sunt: oscilobantant spre interior sau exterior
(pentru modelele pneumatice) şi oscilant
spre exterior (pentru cele electrice şi mecanice), ferestrele având lăţimi cuprinse între
550 mm şi 1.600 mm.
aMvic: termosisteme pe bază de neopor.
Materialul Neopor, fabricat de baSf, oferă
performanţe ridicate plăcilor de polistiren
expandat la fabricaţia cărora este folosit.
În comparaţie cu sortimentul Styropor
(de culoare albă), produsul include grafit,
precum şi 3 pigmenţi speciali, care asigură
reflexia a 75% din radiaţiile solare cu lungimi
de undă mari, oferind astfel o creştere a
gradului de termoizolaţie. un alt avantaj al
acestor plăci este acela că preiau şi dispersează în masa proprie cele mai multe dintre
tensiunile induse de diferenţele de temperatură, astfel încât este diminuată probabilitatea apariţiei de fisuri. Conductivitatea (λ)

este cuprinsă între 0,033 W/mK şi 0,030 W/
mK, ceea ce face ca valoarea coeficientului
de transfer termic să fie îmbunătăţită cu 20%
faţă de nivelul înregistrat la polistirenul clasic.
Cele mai frecvente aplicaţii sunt: termoizolarea la exterior a clădirilor noi; termoizolarea la interior a imobilelor de patrimoniu;
izolarea mansardelor, subsolurilor şi faţadelor ventilate.
Sika: fluidizant pentru betoane Sika Bv3
M. aditivul Sika bV 3 M este utilizat în cadrul
procesului de fabricaţie a betoanelor, având
funcţia de a asigura obţinerea unei lucrabilităţi crescute, reducerea raportului apăciment, creşterea gradului de omogenizare şi
eliminarea tendinţelor de segregare. aditivul
poate fi folosit la producţia betoanelor
pompabile. Sika bV 3 M este prezentat în
formă de lichid de culoare maro, cu o densitate de 1,14 Kg/dm3. Substanţa de bază din
care este fabricat aditivul o constituie lignosulfatul. Pentru obţinerea unor performanţe
optime, este recomandat un dozaj cuprins
între 0,20% şi 0,95% din masa totală a cimentului folosit la realizarea betonului.

Saint-goBain gLaSS: Sticlă cu autocurăţare Sgg Bioclean. SGG bioclean este
un tip de sticlă ce prezintă o acţiune duală
de autocurăţare. acest rezultat este obţinut
prin acoperirea suprafeţei exterioare a vitrajului cu un strat transparent permanent,
ce îmbunătăţeşte vizibil atât rezistenţa la

ploaie, cât şi la acţiunea radiaţiilor solare
şi, în acelaşi timp, asigură eliminarea
urmelor de apă, praf, reziduuri organice
etc. Principalele avantaje oferite de SGG
bioclean sunt: scăderea frecvenţei operaţiunilor de întreţinere; facilitarea mentenanţei; realizarea de economii cu serviciile
respective; posibilitatea păstrării curăţeniei
în locurile greu accesibile; comportament
ecologic; disponibilitate în combinaţie
cu acoperirile de control solar. Sticla SGG
bioclean poate fi folosită împreună cu o
gamă diversă de vitraje de la Saint-Gobain,
rezultând ansambluri termo - fonoizolante
sau de prevenire a pierderilor de căldură.
BaUMit: şapă autonivelantă de exterior aussen. Produsul constituie un
mortar uscat, sub formă de pulbere, pe
bază de ciment, adaosuri şi răşini sintetice
în dispersie, care, prin amestecare cu apa,
formează o şapă autonivelantă. Se utilizează
la exterior şi interior şi este aplicat în grosimi
de 5 mm până la 30 mm, pentru nivelarea
suporturilor peste care urmează să se aplice
finisaje de pardoseală de toate tipurile. Se
recomandă pentru nivelarea neplaneităţilor
mari atât la betoane de pardoseală, cât şi la
planşeele din beton prefabricat sau monolit
precum şi pentru suprafeţe mari, inclusiv cu
pante până la 3%. De asemenea, este util
pentru realizarea încălzirii prin pardoseală.
Produsul rezistă la solicitările scaunelor cu
rotile. Nu este indicată folosirea pe suporturi de lemn, plastic, metal. Suportul trebuie
să fie uscat, neîngheţat, curat, portant, fără
urme de praf, uleiuri, grăsimi, zone slabe,
neaderente. După caz, aria de aplicare este
necesar să fie prelucrată prin sablare, sau
frezare. Suprafeţele puternic absorbante se
amorsează cu Tiefengrund Lf, iar cele neabsorbante cu Supergrund D4. Şapa autonivelantă aussen se amestecă într-un vas
cu apa curată, folosind un mixer electric
cu turaţie redusă, până la obţinerea unei
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paste omogene. Timpul de amestecare
recomandat se situează la circa 4 minute.
Cantitatea de apă este de aproximativ 5 l/
sac, în funcţie de consistenţa necesară.
tencate:
Materiale
geocompozite
tencate Polyfelt rock Pec. Geocompozitele rock PeC reprezintă membrane
geotextile cu filament ţesut în mod
continuu, ranforsate cu fibre de poliester
de mare coeziune. Sistemul este disponibil
într-o gamă diversă de modele - diferite în
funcţie de anduranţă - de tip uniaxial sau
biaxial. De asemenea, la cerere pot fi fabricate modele speciale. Principalele beneficii
ale materialului sunt: flexibilitatea optimă a
suprafeţei, prin care se asigură interacţiunea
ideală cu mediul mineral; permeabilitatea
mare (care duce la reducerea presiunii create
de prezenţa lichidelor); posibilitatea de separare a straturilor de sol; instalarea facilă, într-o
singură etapă. Principalele tipuri de aplicaţii
la care se foloseşte această membrană sunt:
armarea pantelor abrupte; realizarea zidurilor de sprijin; stabilizarea terenului pentru
construcţia drumurilor pavate şi a zonelor
de parcare; realizarea terasamentelor de cale
ferată.
knaUf inSULation: vată minerală realizată cu tehnoloiga ecoSe. Produsul este
fabricat prin intermediul tehnologiei de
lipire cu formaldehidă, utilizându-se materiale rapid regenerative în locul produselor chimice pe bază de hidrocarburi care
se foloseau în sistemul clasic. Principalele
avantaje oferite de acest model sunt:
textură fină; limitarea emisiilor de praf; lipsa
mirosului; facilitatea procesului de debitare.
De asemenea, o altă caracteristică importantă este aceea de sustenabilitate ridicată.
astfel, vata minerală este realizată din materiale reciclabile, fără adaosuri artificiale de
colorare. Totodată, contribuie la îmbunătăţirea calităţii aerului din incinte, comparativ

sumar
cu produsele tradiţionale. alte beneficii sunt: diminuarea impactului negativ
asupra mediului prin scăderea cantităţii
de energie necesară asigurării confortului
interior; creşterea caracteristicii ecologice a
clădirii în care este integrată; preţul competitiv raportat la solţiile clasice. Vata minerală
eCOSe asigură proprietăţi superioare de
rezistenţă la foc, de fonoizolare, absorbţie a
sunetelor şi durabilitate.
Den Braven: izolant universal elast o - rub. Izolantul universal elastic elast
- O - rub este de tip monocomponent,
fiind realizat pe bază de cauciuc sintetic.
Produsul este recomandat pentru etanşarea rosturilor dintre ramele ferestrelor
şi perete, a rosturilor aflate între materiale
din piatră, beton şi metal, a îmbinărilor de
la construcţiile din aluminiu, a suprafeţelor
vitrate şi pentru etanşarea la reparaţiile de
urgenţă ale acoperişurilor. elast - O - rub
aderă foarte bine pe majoritatea suprafeţelor, chiar şi în condiţii de umiditate. este
indicată efectuarea unor teste de aderenţă
înainte de aplicare. Suprafeţele pe care se
foloseşte produsul trebuie să fie uscate,
curate, fără grăsimi, ulei sau alte impurităţi.
Dacă este aplicat pe bitum sau smoală, pot
apărea decolorări sau schimbări ale proprietăţilor. După întărire, rezistă la temperaturi cuprinse între -20 de grade Celsius şi
+100 de grade Celsius. Produsul se poate
vopsi.
terex: instalaţie de ridicat genie
gth-4018 Sr. Genie GTH-4018 Sr constituie un nou echipament telescopic destinat
ridicării şi manipulării încărcăturilor de mare
greutate şi gabarit. Maşina se poate deplasa
pe teren accidentat şi este dotată cu o
turelă rotativă ce permite lucrul din diverse
unghiuri, fără a mai fi necesară repoziţionarea întregului utilaj. Înălţimea maximă
de lucru este de 17,54 metri, iar tonajul
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materialelor poate atinge valoarea de 4.000
kg. De asemenea, pot fi plasate greutăţi de
până la 500 kg la o distanţă de 15,53 metri.
Dintre aplicaţiile posibile, se remarcă manevrarea facilă a barelor din oţel şi a paleţilor
de cărămizi. echipamentul este dotat cu
un sistem special de control al stabilităţii şi
cu un acumulator hidraulic pentru amortizarea şocurilor. Maşinile sunt disponibile în
3 variante de direcţie: pe roţile frontale, de
tip lateral sau coordonat. Motorul care echipează Genie GTH-4018 este de tip Perkins,
dezvoltând o putere de 74kW, care asigură
o manevrabilitate maximă pe orice tip de
teren.
g-U ferroM coM: feronerie oscilantculisantă gU-966 mz. Sistemul Gu-966
mZ este potrivit pentru profile cu grosimea
de 115 mm sau 108 mm. Mecanismele
moderne oferă o proiectare lină a canatului, care poate fi deplasat precis în poziţia
dorită. Mânerele rotative de aluminiu
asigură o manevrare facilă şi au un design
ergonomic, controlând funcţiile de eliberare a sistemului central de încuiere, de acţionare a poziţiilor batante şi culisante. De
asemenea, mânerele includ şi un mecanism
de siguranţă anti-efracţie. Sistemul de închidere Gu-mZ este dotat cu un dispozitiv de
tip foarfecă, având un rol de tragere a canatului spre rama la închidere şi eliberare la
deschidere. astfel, chiar şi uşile cu gabarit
mare pot fi manipulate uşor. În funcţie de
cerinţele de siguranţă, sunt disponibile
următoarele niveluri: securitate de bază
pentru Gu standard; securitate de bază
sporită; securitate clasa WK 2, testată pe
baza standardului eNV 1627.
rockWooL: Plăci de vată bazaltică
hardrock Max. Plăci rigide de vată bazaltică Hardrock MaX sunt realizate din două
straturi, integrate cu liant de răşină organică
şi hidrofobizate în masă. Stratul superior,

cu grosime de până la 20 mm, are o densitate mărită care îi conferă rezistenţă superioară la acţiuni mecanice şi forţe de impact.
Stratul inferior are o densitate care asigură
un coeficient de transfer termic îmbunătăţit. Plăcile sunt inscripţionate pe faţa
superioară pentru a asigura unm montaj
corect. Sortimentul Hardrock MaX se utilizează pentru termo - fonoizolare şi protecţi
la foc a acoperişurilor tip terasă. Plăcile se
montează pe structură cu dibluri metalice,
ancore mecanice, bitum sau adeziv poliuretanic. ulterior, se pot acoperi cu pietriş
mărgăritar sau dale pentru terase necirculabile pentru protecţie la vânt. Plăcile suportă
încărcări mecanice. alte proprietăţi sunt:
protecţie la foc, permeabile la vapori, stabilitate dimensională; anduranţă la mediul
alcalin. Produse sunt de natură minerală,
fiind rezistente la acţiunea dăunătorilor şi
nu dăunează sănătăţii.
JcB: rulou compactor în tandem vMt
920/950S. utilajele VMT 920/950S sunt
proiectate pentru a oferi productivitate şi
fiabilitate maximă, la un cost de exploatare minim. Combinaţia între greutatea
statică, forţele centrifugale şi amplitudine face aceste ca aceste echipamente
să fie potrivite pentru a acoperi o gamă
largă de operaţiuni, de la compactarea
straturilor inferioare până la finisarea stratului de asfalt, în diverse amplasamente
(curţi, drumuri de acces, străzi din oraşe,
parcări, şosele naţionale, autostrăzi şi aeroporturi). Modelul este recomandat atât
pentru compactarea de pământ, cât şi cea
de asfalt. Sortimentul VMT 920/950S are o
manevrabilitate uşoară, design compact,
fiind disponibile şi în combinaţie pe
cauciucuri în faţă sau spate. utilajul este
disponibil în două variante de putere (60
kW şi 80 kW), greutatea operaţională fiind
de 9.050 kg sau 9.150 kg. Lăţimea compactorului este de 1.600 mm.

