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» Declinul investiţiilor străine afectează sectorul de construcţii
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» Suprataxarea forţei de muncă - o problemă ce trebuie rezolvată
» Oportunităţi pentru companiile din sectorul sistemelor de izolaţii
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» Activitatea ﬁrmelor autohtone - preconizată a se relansa în 2011
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AKZO NOBEL: Sporire de 5% a vânzărilor din acest an.
ARCELORMITTAL: Creştere de 23% a producţiei de ţevi la fabrica din Roman.
PRAKTIKER: Scădere de 12% a vânzărilor din România.
COMNORD SA: Pierderi nete de peste un milion de lei.
CONSTRUCŢII SIBIU SA: Depreciere de 10% a cifrei de afaceri.
DURAZIV: Investiţii de 2,5 milioane de euro.
ENERGOUTILAJ SA: Venituri parţiale de 4,35 milioane de lei.
FABRYO: Creşteri ale vânzărilor la principalele categorii de produse.
GALFINBAND: Cifră de afaceri de 26 milioane de lei pentru acest an.
PENTACO SA: Diminuare de 26% a încasărilor.
SW UMWELTTECHNIK: Majorare cu 21% a veniturilor.
ARISTON: Peste 17.000 de locuinţe vor ﬁ dotate cu panouri solare.
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» Fabrică AUSTROTHERM în zona de vest a ţării, după ﬁnalizarea recesiunii
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IAŞI: Extinderea aeroportului necesită investiţii de 50 milioane de euro.
CARAŞ SEVERIN: Trei blocuri de locuinţe autorizate în Oraviţa.
BACĂU: Se execută fundaţia ultimelor două blocuri de locuinţe.
BISTRIŢA-NĂSĂUD: Ansamblul rezidenţial - La Hill.
CONSTANŢA: Vor ﬁ construite patru imobile rezidenţiale.
HUNEDOARA: Se lucrează la 19 imobile.
HARGHITA: Se execută structura de rezistenţă la două blocuri.
GORJ: Cartier cu 160 unităţi locative.
ARAD: Complex cu 500 de imobile.
IAŞI: Sediu administrativ în valoare de 20 milioane de euro.
ILFOV: Au început lucrările la Avalon Residence.
CLUJ: Circa 28 milioane de euro pentru modernizarea Băilor Someşeni.
ILFOV: Imobile unifamiliale ce se vor deﬁnitiva în 2012.
DÂMBOVIŢA: Cartier cu 95 de vile, în Crevedia.
BISTRIŢA-NĂSĂUD: Investiţii de peste 35 milioane de euro.
CONSTANŢA: Centru sportiv în valoare de 7 milioane de euro.
BIHOR: Cetatea Oradea va ﬁ reabilitată cu 9 milioane de euro.
DOLJ: Complex de agrement autorizat pe DJ 609.
IAŞI: În septembrie au început lucrările la complexul Royal.
ARGEŞ: Complex turistic de 4 milioane de euro.
VÂLCEA: Investiţie de 10 milioane de lei autorizată în Băile Olăneşti.
CONSTANŢA: Fonduri de 10 milioane de euro pentru un complex sportiv.
BRAȘOV: Lucrări de 2,5 milioane de euro realizate la Silver Mountain.
CLUJ: Complex industrial cu o suprafaţă totală de 37.000 mp.
MEHEDINŢI: Contract de 36,7 milioane de lei pentru reabilitarea unui muzeu.
ILFOV: Ansamblul "Copacul Verde" va include 101 case individuale.
CLUJ: A început construcţia unui centru comercial în Cluj-Napoca.

AGENDA EXTERNĂ

pag. 44-49

» Revigorare a pieţei europene de construcţii, în primul semestru
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ROYAL BAM: Afaceri de 3,4 miliarde euro în primul semestru.
BOUYGUES: Continuare a declinului diviziilor de construcţii.
CARMEUSE: Revenire a cererii de var pe pieţele din Europa de Est.
COLAS: Stabilizare a activităţii în semestrul al doilea.
DOW: Venituri parţiale de peste 27 miliarde USD.
GRUPO ACS: Stabilizare a cifrei de afaceri în primul semestru.
HARSCO: Majorare de 4% a încasărilor din contracte.
HOCHTIEF: Estimări de sporire moderată a veniturilor în 2010.
HENKEL: Creştere de 16% a veniturilor diviziei de adezivi.
HORNBACH: Previziuni optimiste pentru afacerile din Europa Centrală şi de Est.
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» The decline of foreign investments endangers the construction sector
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Declinul investiţiilor străine afectează sectorul de construcţii
Deprecierea principalilor indicatori macroeconomici s-a ampliﬁcat în cel de-al doilea semestru al
acestui an, determinând o nouă scădere a activităţii pe piaţa naţională de construcţii şi în domeniile conexe, după ce, în primele 6 luni din 2010,
rezultatele nu au fost la nivelul aşteptărilor.
Recent, oﬁcialii Băncii Naţionale a României (BNR)
au anunţat că, în intervalul ianuarie-august a.c.,
investiţiile străine directe (ISD) s-au diminuat cu
35,9% faţă de perioada similară din 2009, ajungând la 1,956 miliarde euro (în comparaţie cu
3,054 miliarde euro). Practic, în luna august,
ﬂuxul de capital străin care a intrat în România a
fost de numai 56 de milioane de euro, constituind cel mai probabil - pragul minim record din ultimii
5 ani. În aceste condiţii, lipsa ﬁnanţărilor, a soluţiilor guvernamentale de redresare economică,
blocarea creditării şi a lucrărilor la numeroase
proiecte speciﬁce (inclusiv ca urmare a caracterului sezonier) vor determina în continuare ampliﬁcarea fenomenului de restructurare, precum şi
accentuarea blocajului ﬁnanciar, ajungându-se la comparaţiei, întrucât Polonia şi Ungaria vor încheia acest
intrarea în insolvenţă a multor ﬁrme specializate an cu un PIB de peste 18.800 USD pe locuitor, iar în Cehia,
ce nu dispun de resursele necesare supravieţuirii. indicele se apropie de 25.000 de dolari", se arată în cel mai
recent raport elaborat de specialiştii instituţiei ﬁnanciare
Conform datelor BNR, "investiţiile străine directe din din SUA. În condiţiile accentuării deﬁcitului, mai ales a
primele 8 luni ale anului în curs au fost realizate în cea celui speciﬁc contului curent al balanţei de plăţi, se impune
mai mare parte din participaţii la capital, care au însumat contractarea unui nou împrumut de la FMI pentru 2011,
1,273 miliarde euro, diferenţa (683 milioane de euro) acumularea datoriilor, precum şi creditele ce vor ajunge la
reprezentând credite intragrup". Dacă se ia în considerare scadenţă determinând perpetuarea stării de instabilitate şi
nivelul extrem de scăzut al acestor fonduri, se constată a nesiguranţei în mediul de afaceri. În perioada ianuariecă, în ceea ce priveşte alocarea sumelor destinate dezvol- august 2010, deﬁcitul contului curent al balanţei de plăţi
tării de proiecte imobiliare, situaţia este dramatică. "Anul a însumat 4,07 miliarde euro, în creştere cu 48,7% faţă de
trecut, investiţiile străine directe au scăzut la 4,89 mili- primele opt luni ale anului trecut, inﬂuenţa determinantă
arde de euro, ajungând la jumătate din valoarea înregis- având-o balanţa transferurilor curente, care a consemnat
trată în 2008, însă au acoperit în proporţie de 96,9% deﬁ- un sold mai mic cu 38,8%. Soldul balanţei transferucitul de cont curent. În 2008, nerezidenţii au realizat inves- rilor curente a scăzut de la 2,99 miliarde euro în ianuarietiţii străine directe în România de 9,49 miliarde de euro", se august anul trecut la 1,83 miliarde euro în perioada simimai arată în analiza BNR. Este posibil ca, în acest an, ﬂuxul lară din 2010, informează un al raport al BNR, care concluISD să se înjumătăţească din nou, ceea ce înseamnă că zionează că principala contribuţie negativă (în cuantum de
orizontul de timp în care să se constate ﬁnalizarea recesi- 535 milioane de euro) au avut-o serviciile, aceasta ﬁind de
unii se îndepărtează tot mai mult. Dacă majoritatea mana- peste trei ori mai mare decât nivelul de 169 milioane euro
gerilor societăţilor din branşă a estimat recent că al doilea înregistrat în acelaşi interval din 2009. "Situaţia negativă
semestru din 2011 ar putea marca momentul depăşirii a fost determinată în principal de sectorul "alte servicii"
crizei ﬁnanciare în România, statisticile Fondului Monetar (-288 milioane euro), iar pe acest fond s-a consemnat şi
Internaţional (FMI) arată că ţara noastră, care a devenit o majorare de 4,1% a deﬁcitului balanţei veniturilor, de la
oﬁcial în 2010 cel mai sărac stat din Uniunea Europeană, 1,48 miliarde euro la 1,54 miliarde euro. Deocamdată, deﬁnu are şanse să-şi revină, din punct de vedere economic, citul contului curent din primele opt luni a fost ﬁnanţat în
în viitorul apropiat. Potrivit experţilor FMI, Produsul Intern proporţie de 48% prin investiţii directe ale nerezidenţilor în
Brut (PIB) pe locuitor, calculat în funcţie de puterea de România. La ﬁnele lunii august, datoria externă pe termen
cumpărare, a scăzut încă de anul trecut sub cel al Bulgariei mediu şi lung s-a situat la 70,6 miliarde euro (80,5% din
(care ocupa până acum ultimul loc în Europa). "România se total), în creştere cu 7,5% comparativ cu decembrie 2009.
aﬂă în topul ţărilor ce înregistrează cele mai slabe perfor- Cea mai mare parte a datoriei externe pe termen mediu
manţe economice în perioada 2009-2011, întrucât PIB şi lung este reprezentată de datoria negarantată public,
pe locuitor, raportat la puterea de cumpărare, s-a dimi- care a scăzut în primele opt luni cu 2,2% faţă de decemnuat anul trecut cu 6% faţă de 2008, ajungând la 11.869 brie 2009, la 38,39 miliarde euro. Totodată, datoria publică
de dolari. În schimb, Bulgaria a înregistrat în 2009 un PIB directă a avansat în acest an cu 22,6%, la 14,69 miliarde de
de 11.883 USD (calculat conform aceloraşi parametri), euro, iar depozitele pe termen mediu şi lung ale nerezidendevansând, astfel, România. Estimările incluse în baza ţilor s-au majorat cu aproape 1%, la 7,32 miliarde de euro.
proprie de date arată că decalajul dintre cele două ţări se Datoria externă pe termen scurt a atins nivelul de 17,14
va mări până în 2015, în favoarea Bulgariei, care va deveni miliarde euro (19,5% din total), ﬁind mai mare cu 17,4%
o destinaţie mult mai atractivă pentru investitori. Faţă de faţă de decembrie 2009. La nivel general, datoria externă
celelalte state din regiune, nu se va mai pune problema a urcat în primele opt luni cu 9,3% comparativ cu sfârşitul
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anului trecut, la 87,76 miliarde euro", avertizează oﬁcialii
BNR. Sporirea datoriei externe şi faptul că multe împrumuturi s-ar putea dovedi a ﬁ neperformante nu-i îngrijorează,
totuşi, pe membrii consiliului de conducere FMI, principalul
ﬁnanţator extern al României estimând că ţara noastră ar
avea nevoie de un acord suplimentar în 2011, încheiat la
o valoare de 38 miliarde euro, cu aproape 11 miliarde euro
mai puţin decât au însumat tranşele din 2009. "Aproape 19
miliarde euro trebuie alocate anul viitor pentru acoperirea
datoriilor scadente pe termen scurt, din care 9,6 miliarde
euro în contul băncilor şi 3,9 miliarde euro în cel al statului.
La acestea se vor adăuga datoriile pe termen mediu şi lung,
de 10,8 miliarde euro, care ajung la maturitate în 2011. În
cazul acestui capitol, companiile vor avea cel mai mult de
achitat (inclusiv prin reﬁnanţare sau reeşalonare, în lipsa
lichidităţilor), suma respectivă cumulând o valoare de 5,2
miliarde euro. Societăţile comerciale sunt urmate de bănci
(cu 4,7 miliarde euro), în timp ce guvernanţii vor avea
nevoie de încă 0,9 miliarde euro", preconizează reprezentanţii FMI.

Mediul de afaceri indică
noi măsuri anticriză
În luna octombrie a.c., Consiliul Investitorilor Străini
(CIS) a propus Guvernului României un proiect denumit
"Programul pentru creştere economică", în cadrul căruia
sunt incluse 80 de măsuri speciﬁce (aplicabile până în anul
2015), din care 12 sunt prioritare. În cazul în care autorităţile ar avea destulă voinţă politică pentru a implementa
procedurile respective, peste 5 ani economia ţării noastre
ar funcţiona la parametri optimi, cu un PIB nominal pe
locuitor de 8.500 de euro, o rată a şomajului de 5% şi un
deﬁcit bugetar de maximum 3%. De asemenea, România
s-ar putea clasa pe locul al 25-lea în topul competitivităţii
elaborat de Forumul Economic Mondial. În cadrul CIS, 12
directori executivi ai unor companii multinaţionale ce derulează afaceri pe plan naţional şi un reprezentant al Băncii
Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare au elaborat în
premieră un document ce indică puterii executive modul
în care se poate relansa economia naţională. Conform
planului stabilit, în perioada 2011-2015 se va putea ajunge
la o creştere cumulată a PIB de 11,6%, ﬁind create 250.000
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de locuri de muncă. Investiţiile străine directe vor avea o
valoare totală de cel puţin 25 miliarde euro în intervalul
de referinţă, în timp ce raportul dintre veniturile bugetare (peste 4 miliarde euro) şi cheltuielile bugetare (de
numai 864 milioane de euro), echivalentul a 0,73% din PIB
estimat pentru 2015, ar ﬁ optime. Deocamdată, autorităţile nu au formulat un răspuns clar în ceea ce priveşte strategia CIS, iar mediul de afaceri - care s-a confruntat cu unele
dintre cele mai dure efecte ale crizei economice şi a încercat,
în cadrul dialogului cu partenerii sociali, să furnizeze soluţii
potrivite - va avea şi în continuare de străbătut o cale diﬁcilă, ce impune ample restructurări, schimbări majore ale
raportului dintre cerere şi ofertă etc. Domeniul construcţiilor nu face excepţie, ﬁrmele din branşă parcurgând rapid
un trend negativ: de la principalele susţinătoare ale dezvoltării economice la una dintre cele mai importante surse de
scădere a PIB. Perspectivele nu sunt îmbucurătoare, având
în vedere noile date ale FMI, care arată că "România va
înregistra în acest an cea mai severă scădere economică din
regiunea Europei Centrale şi de Sud-Est (-1,9%), iar în 2011
va avea cea mai nesemniﬁcativă majorare a PIB (+1,5%)".
Estimările sunt completate de una dintre cele mai ridicate
rate ale inﬂaţiei (la nivelul UE-27), însă indicatorul şomajului va rămâne relativ redus. În regiunea analizată, specialiştii FMI anticipează o creştere economică de 3,7%, urmată
în 2011 de un avans de 3,1%. Primele două state din zonă
care au evitat cu succes recesiunea sunt reprezentate de
Turcia şi Polonia, unde PIB va spori cu 7,8% (respectiv, cu
3,4%) în 2010 şi cu 3,6% (respectiv 3,7%) anul viitor. În
lipsa investiţiilor străine, pe fondul derulării deﬁcitare a
programelor guvernamentale din domeniul construcţiilor
(lucrări de infrastructură, proiecte de reabilitare termică a
imobilelor multietajate etc.), antreprenorii sunt obligaţi
să aibă în vedere, cu prioritate, execuţia de lucrări solicitate de persoanele ﬁzice. Faptul că majoritatea acestora
nu vizează proiecte de amploare, precum şi eterogenitatea
segmentului respectiv de piaţă fac diﬁcilă - şi în general
puţin proﬁtabilă - accesarea unor asemenea obiective. Cu
toate acestea, informaţiile disponibile cu privire la veniturile populaţiei arată faptul că, inclusiv în perioada de recesiune, există posibilitatea ﬁnanciară ca persoanele ﬁzice
să aloce anumite sume în vederea efectuării de investiţii.
Conform unor documente emise de BNR şi de Fondul de
garantare a depozitelor, la data de 30 iunie 2010 depozitele populaţiei (exprimate atât în lei, cât şi în valută) au
însumat 102,5 miliarde lei (aproape 24 miliarde euro), însă
numărul total al deponenţilor a fost de aproximativ 16,5
milioane de persoane. Din punct de vedere al valorii medii
a instrumentelor de economisire, s-a calculat un cuantum
în cont de circa 6.200 de lei pentru un deponent. Potrivit
Institutului Naţional de Statistică (INS), în intervalul de
referinţă bugetul lunar mediu al unei familii din România
a fost de 2.337 lei (inclusiv veniturile provenite din dobânzi
şi dividende), respectiv de 806 lei pentru o persoană, din
care 87,5% reprezintă cheltuieli generale, 3,41% credite
atrase, depozite ajunse la scadenţă sau retrase de la bănci,
respectiv alte împrumuturi (mai puţin cele restituite), în
timp ce diferenţa (de 9,08%) a fost constituită de soldul în
numerar (lichidităţi efective aﬂate la dispoziţia populaţiei).
La o bază de raportare anuală, rezultă că sumele care pot ﬁ
cheltuite imediat de persoanele ﬁzice totalizează 18,8 miliarde lei (4,4 miliarde euro). Aceste fonduri, ce pot ﬁ alocate
rapid ﬁe în vederea consumului, ﬁe spre anumite investiţii, se conﬁrmă în mod parţial şi dacă se ia în considerare
nivelul salarial lunar mediu net. În România există aproape
9,48 milioane de angajaţi, remuneraţia medie netă ﬁind de

1.422 lei pe lună (date corespunzătoare lunii iunie 2010).
La o rată anuală de economisire de 5% din salariile nete
încasate, rezultă suma de 8,1 miliarde lei (1,9 miliarde
euro), iar în cazul în care cota s-ar situa la 10%, se ajunge
la 16,19 miliarde lei (3,78 miliarde euro). Observând dinamica depozitelor populaţiei în comparaţie cu împrumuturile/creditele atrase, în ultimul an se remarcă o sporire mai
accentuată a celor din prima categorie. Astfel, dacă soldul
creditelor contractate de persoane ﬁzice s-a majorat cu 4,7
miliarde lei faţă de cele 12 luni anterioare, cel al depozitelor
a crescut cu 9,4 miliarde lei, reﬂectând în mod clar opţiunea
generală pentru economisire. Practic, în ultimul an, prin
plasarea banilor în diferite conturi (majoritatea, cu depozite la termen), populaţia a creditat instituţiile bancare cu
o sumă de 4,7 miliarde lei. Calculele respective arată că
potenţialul persoanelor ﬁzice de a realiza investiţii poate
ﬁ luat în considerare, însă situaţia este mult mai complexă
decât pare la prima vedere. Un aspect pozitiv este dat chiar
de faptul că încă există resurse ﬁnanciare pentru economisire, iar sumele respective vor ﬁ utilizate şi pentru
construcţia unor imobile unifamiliale rezidenţiale, achiziţia unei locuinţe (ceea ce presupune, de regulă, repararea
sau modernizarea acesteia, în vederea sporirii gradului de
confort etc.), deoarece aceste investiţii constituie deziderate ﬁreşti ale majorităţii cetăţenilor. Totuşi, lipsa de încredere duce la neutilizarea sumelor economisite, în timp ce
mentalitatea populaţiei rămâne aceeaşi ca în urmă cu 20
de ani: fondurile suplimentare disponibile nu sunt folosite
într-un mod eﬁcient, ci sunt păstrate în depozite bancare
sau în numerar, la domiciliul deţinătorului.

Indicatorii statistici conﬁrmă
acutizarea efectelor recesiunii
Datele statistice disponibile pentru primele opt luni ale
anului în curs, precum şi principalii indicatori macroeconomici, conﬁrmă încă o dată situaţia gravă în care se
aﬂă piaţa construcţiilor şi sectoarele conexe. Conform celui
mai recent raport al INS, în intervalul ianuarie-august 2010
volumul lucrărilor de construcţii (ca serie brută) s-a depreciat cu 17,2% în raport cu perioada similară din 2009.
"Analizând elementele de structură, s-au constatat scăderi
la lucrările de construcţii noi (-24,7%) şi la cele de reparaţii capitale (-10,3%), dar în cazul operaţiunilor de întreţinere şi reparaţii curente, indicatorul respectiv s-a majorat
cu 7,9%. Din punct de vedere al obiectivelor de construcţii,
s-au consemnat diminuări în toate situaţiile, astfel: clădiri
rezidenţiale (-37,4%), imobile nerezidenţiale (-21,6%) şi
construcţii inginereşti (-3,9%). Ca serie ajustată (în funcţie
de numărul de zile lucrătoare şi de factorul sezonier), s-a
înregistrat o scădere de 16,1%, evidenţiată astfel: lucrări
de construcţii noi (-26,1%), respectiv procedee de reparaţii
capitale (-14,6%). În schimb, majorarea volumului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente a fost de 15,5%. În
ceea ce priveşte obiectele de construcţii, diminuările calculate ca serie ajustată au fost de -38,1% la clădiri rezidenţiale, -22,6% la cele care au altă destinaţie decât cea de
locuinţă şi -2,3% la nivelul celor inginereşti", informează un
comunicat al INS. Practic, în intervalul analizat s-a derulat
82,8% din volumul activităţii înregistrate în perioada similară din 2009 (marcată, de asemenea, de o scădere extrem
de abruptă faţă de 2008). Este clar faptul că principalul
obiectiv al majorităţii ﬁrmelor din branşă, care asigură
supravieţuirea acestora pe termen scurt, îl constituie lucrările de întreţinere şi reparaţii curente. Acestea au sporit în
mod semniﬁcativ până în prezent, fără ca valoarea scăzută
a acestora să poată compensa pierderile sistemice, care vor

putea ﬁ recuperate doar pe termen mediu sau lung. De
altfel, situaţia descrisă reprezintă o tendinţă de bază a pieţei
în anul 2010, cu mari perspective de a se consolida în 2011.
Informaţiile statistice certiﬁcă, în plus, lipsa de predictibilitate din branşă, în luna august a.c. înregistrându-se o creştere de 5,9% faţă de iulie 2010 a volumului lucrărilor (ca
serie brută), datorată cu precădere procedurilor de reparaţii capitale (+50,9%) şi construcţiilor noi (+3,3%), în
timp ce la proiectele ce presupun întreţinere şi reparaţii
curente (de mică amploare) s-a consemnat o scădere de
5,7%. Majorările de 20,4% semnalate la imobile nerezidenţiale şi de 9% la clădirile de locuinţe nu au fost sustenabile, de vreme ce, în cazul seriei ajustate (număr de zile
lucrătoare şi factor sezonier), acestea au ajuns la un nivel
mai realist de +12,8%, respectiv +1,9%. Cel mai probabil,
pe fondul politicilor guvernamentale incerte, a remanierilor şi tensiunilor sociale, după luna august a.c. s-a înregistrat o nouă perioadă de scădere. Oricum, în studiul de
conjunctură al INS se preconizează o scădere în sectorul de
construcţii şi una moderată în cel de comerţ cu amănuntul,
industria prelucrătoare şi serviciile ﬁind caracterizate mai
degrabă de o relativă stabilitate. "Potrivit estimărilor din
luna septembrie 2010, în activitatea de construcţii se va
înregistra, pentru următoarele trei luni, o scădere atât a
volumului producţiei (sold conjunctural -27%), cât şi a
stocului de contracte şi comenzi (sold conjunctural -30%).
Managerii estimează inclusiv un declin mai pronunţat
al numărului de salariaţi în raport cu perioada precedentă (sold conjunctural -23%), această tendinţă ﬁind
dată în special de întreprinderile foarte mari, cu cel puţin
500 de salariaţi. În ceea ce priveşte preţurile lucrărilor de
construcţii, se preconizează o relativă stabilitate a acestora
(sold conjunctural +3%)", susţin analiştii INS. Totuşi, după
primele opt luni a.c., involuţia numărului de autorizaţii de
construire eliberate de autorităţi pare să se atenueze, cu
precădere în regiunile în care mai există un potenţial în
acest sens. Astfel, "în perioada ianuarie-august 2010, s-au
acordat 28.763 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu 12,9% faţă de perioada corespunzătoare a anului trecut. Numai în luna august a.c. au fost
eliberate 4.670 de astfel de permise, din care 65,1% sunt
pentru zona rurală. Autorizaţiile pentru imobile nerezidenţiale acordate în august au însumat 732 de documente, din
care 20 pentru clădiri administrative, majoritatea reprezentând alte categorii", susţin specialiştii INS. Pentru a analiza
noile trenduri ale pieţei imobilelor de locuit, se observă că,
în primele 8 luni din acest an, declinuri semniﬁcative s-au
înregistrat în regiunile de dezvoltare Nord-Vest (-1.024
permise), Sud-Muntenia (-996 de autorizaţii), BucureştiIlfov (-829 permise) şi Sud-Est (-625 documente). Unica
majorare a numărului de autorizaţii eliberate pentru
ediﬁcarea imobilelor rezidenţiale s-a consemnat în regiunea de dezvoltare Vest (+111 autorizaţii). Noile informaţii ale INS conﬁrmă din nou faptul că Banatul şi ariile
limitrofe vor ﬁ cele mai dinamice din punctul de vedere al
construcţiei de locuinţe, însă numărul insuﬁcient de autorizaţii - mai ales pe segmentul nerezidenţial - arată că va
avea loc, în continuare, o creştere a competiţiei. Între timp,
procesul de restructurare a pieţei continuă, iar intrarea în
anotimpul rece declanşează şi "îngheţul" sezonier din
branşă. Deocamdată, un singur lucru este cert: nimeni nu
poate aﬁrma cum va arăta mediul speciﬁc de afaceri în cel
de-al doilea trimestru al anului viitor, care va ﬁ atitudinea
concurenţei şi cine va rezista până în momentul începerii
procesului de recuperare a pierderilor.
Cosmin DINCU
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Managerii au încredere în dezvoltarea propriilor afaceri
Cu toate că la începutul anului în curs piaţa
construcţiilor era marcată de un optimism
ponderat al managerilor companiilor, domeniul s-a confruntat cu al doilea an consecutiv de
scădere a activităţii. Starea de incertitudine referitoare la aşteptările pentru anul viitor face,
practic, imposibilă orice fel de previziune, în timp
ce investitorii continuă să evite plasarea de capital
în ţara noastră. Totuşi, deşi climatul general este
dominat de pesimism şi precauţie, studiile realizate de companiile multinaţionale de consultanţă
şi de alte organisme europene abilitate indică o
îmbunătăţire a nivelului de încredere cu privire
la perspectivele ﬁnanciare ale companiilor din
România. Astfel, potrivit celei de-a patra ediţii a
Deloitte Business Sentiment Index (DBSI), 63%
dintre directorii executivi din ţara noastră sunt
optimişti în ceea ce priveşte propriile afaceri în
2011, însă au o atitudine pesimistă referitoare la
evoluţia economiei.
Potrivit analizei Deloitte, România a înregistrat cea mai
accentuată îmbunătăţire a nivelului de încredere cu
privire la perspectivele ﬁnanciare ale companiilor (63%
dintre opinii), datele statistice indicând o creştere de
48% a indicatorului respectiv faţă de luna septembrie
2009 (când a fost realizată prima ediţie a studiului). De
asemenea, rezultatele raportului încheiat în septembrie a.c. arată faptul că numărul managerilor optimişti
s-a triplat faţă de cel din aprilie 2010. Respondenţii din
ţara noastră şi-au recăpătat cel mai mult încrederea în
disponibilitatea creditării, 87% dintre aceştia considerând că împrumuturile sunt mai accesibile, faţă de
cei 53% care au răspuns pozitiv în urmă cu şase luni.
În acelaşi timp, circa 60% dintre directorii companiilor
autohtone estimează că vor înregistra o creştere a veniturilor obţinute din vânzări (faţă de 38%, în septembrie 2009). Totodată, există o tendinţă ascendentă şi în
ceea ce priveşte planurile de lansare de noi produse şi
servicii în următoarele 12 luni (60% dintre respondenţi,
respectiv un nivel similar celui înregistrat în septembrie
2009). Pentru prima dată de la realizarea studiului,
perspectivele pe piaţa forţei de muncă din România
s-au îmbunătăţit, 23% dintre manageri având în vedere
majorarea numărului de angajaţi, în timp ce ponderea
societăţilor care vizează reduceri de personal în perioada următoare a scăzut de la 43% (în aprilie a.c.) la
30% (în prezent). "Cele mai multe companii au ﬁnalizat etapa de implementare a măsurilor de reducere a
costurilor şi restructurare a activităţii, impuse de recesiune. Directorii executivi au reînceput să se gândească
la viitorul propriilor afaceri, printre obiectivele acestora
aﬂându-se majorarea veniturilor, extinderea ofertei de
produse /servicii şi creşterea numărului de angajaţi.
Totuşi, deşi sunt încrezători în ceea ce priveşte potenţialul companiilor, se menţine îngrijorarea cu privire
la situaţia economiei, în ansamblu", a declarat George
Mucibabici, preşedinte al Deloitte România.

măsurilor de restructurare şi eﬁcientizare întreprinse
la nivel intern. De asemenea, starea de încredere este
dată şi de previziunile Fondului Monetar Internaţional
(FMI) şi ale Guvernului României, conform cărora, în
2011, economia autohtonă va creşte cu 1,5%, principalul
motor al evoluţiei urmând a ﬁ cererea internă. Totodată,
se are în vedere reducerea deﬁcitului bugetar la 4,4%
din Produsul Intern Brut în 2011, în condiţiile în care, în
2010, acesta reprezintă 6,8% din PIB. În ansamblu, indicele care reﬂectă încrederea companiilor în economia
autohtonă (Economic Sentiment Indicator - ESI), calculat
lunar de Comisia Europeană (CE), s-a îmbunătăţit uşor
în acest an, ajungând la 76,4 puncte în august, de la 75
puncte în iulie a.c., marcând o evoluţie optimă ponderată pentru a treia lună consecutiv. În prezent, indicele
respectiv se situează în proximitatea celui consemnat
în luna mai (76,4 puncte), perioadă în care s-a anunţat
prima deteriorare a indicatorului din 2010. În ceea ce
priveşte sectorul construcţiilor, în luna august indicele
corespunzător s-a îmbunătăţit faţă de luna anterioară (la
-40 de puncte), revenindu-se la nivelul din septembrie şi
octombrie 2009, după ce în iunie şi iulie a.c. scăzuse până
la -44 de puncte, ceea ce a însemnat un record negativ în
ultimii doi ani. Cu toate acestea, datele sugerează menţinerea unui pesimism constant în rândul ﬁrmelor şi investitorilor din domeniu.

Încrederea managerilor în economia
naţională a scăzut din nou

România se aliniază unei tendinţe întâlnite în majoritatea ţărilor din regiunea Europei Centrale: practic,
directorii au mai puţină încredere în economiile naţionale decât în perspectivele companiilor pe care le
administrează. Astfel, 36,6% dintre managerii români
cred că economia se va îmbunătăţi în următoarele şase
luni, numărul acestora ﬁind în scădere cu 10% faţă de
nivelul din aprilie 2010. În acelaşi timp, 33,4% dintre
respondenţi consideră că situaţia se va deteriora, faţă
Se previzionează o creştere
de 26,6% în ediţia anterioară. La întrebarea ce vizează
economică în 2011
aşteptările legate de eventuale schimbări legislative în
Optimismul moderat al companiilor din România se următoarele 12 luni, respondenţii din România sunt
datorează, în mare parte, rezultatelor pozitive ale pesimişti, 33% anticipând o înăsprire a legilor, faţă de
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23%, în urmă cu şase luni. Totuşi, ponderea răspunsurilor optimiste la această problematică, respectiv a
celor care iau în considerare o relaxare a contextului
legislativ, a sporit, de asemenea, de la 7% în aprilie la
20% în septembrie 2010.

Se conﬁrmă cele mai pesimiste
estimări pe piaţa construcţiilor
Dacă la începutul anului previziunile care indicau o
nouă reducere a activităţii pe şantierele din România
priveau o scădere de 30% drept cel mai pesimist
scenariu posibil, datele statistice disponibile la jumătatea anului tind să conﬁrme aceste estimări. Astfel,
potrivit datelor biroului european de statistică
(Eurostat), piaţa construcţiilor din România a înregistrat, în august 2010 o scădere de 20,4% faţă de aceeaşi
perioadă a anului trecut, clasându-se pe a doua poziţie
din punct de vedere al reducerii activităţii speciﬁce din
toate ţările Uniunii Europene. Totodată, conform aceleiaşi surse, la o bază de raportare lunară, în august
2010 pe şantierele din România s-a lucrat cu 1,3%
mai puţin faţă de aceeaşi perioadă din 2009. În acelaşi
timp, estimările privind valoarea pieţei materialelor de
construcţii nu exclud o depreciere de până la 30% în
2010 faţă de nivelul de anul trecut, astfel încât valoarea
sectorului ar ajunge la 3,5 miliarde euro până la sfârşitul anului. Totodată, dacă nu se iau măsuri importante
de stimulare a pieţei de construcţii, în 2011 s-ar putea
consemna o nouă contracţie.

Peste 1.600 de companii
se aﬂă în insolvenţă
Primul efect al scăderii activităţii pe piaţa construcţiilor constă în falimentul ﬁrmelor. Astfel, la jumătatea
acestui an, aproximativ 1.640 de companii din domeniu
se aﬂau în insolvenţă, potrivit unui studiu întocmit de
compania Coface România, specializată în managementul riscului. Analiza include ﬁrme care şi-au deschis
procedura de insolvenţă, aﬂate în reorganizare judiciară
sau pentru care a fost închisă procedura de faliment din
cauza lipsei de active, indiferent de anul iniţierii acestor
demersuri. Principalele motoare ale economiei din
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perioada 2004 - 2008 - comerţul şi construcţiile - şi-au
continuat trendul descrescător început în 2009, an în
care domeniile respective au determinat o scădere de
7,1% a Produsului Intern Brut. Acestea constituie şi în
prezent sectoarele cel mai grav afectate de recesiune,
înregistrând un număr sporit de insolvenţe. În total,
11.221 de companii din România au probleme ﬁnanciare grave, dintre acestea 8.460 aﬂându-se în diferite
stadii ale procedurii de insolvenţă, 2.717 în faliment
şi 14 în reorganizare judiciară. Se conﬁrmă estimările
potrivit cărora anul 2010 a fost diﬁcil, în special pentru
companiile de construcţii, având în vedere scăderea cu
20,1% a numărului de autorizaţii de construire eliberate anul trecut faţă de cele 12 luni anterioare, respectiv
48.833 de documente. În raportul Coface se menţionează faptul că blocajul ﬁnanciar din ultima perioadă a
anului 2008, din 2009 şi din prima jumătate a lui 2010
a marcat profund ﬁrmele din domeniu, rezultatul ﬁind
creşterea numărului de dosare de insolvenţă.

Sectorul construcţiilor a ajuns
la un nivel minim
Reducerea anunţată de Eurostat în august 2010 (-1,3%
faţă de luna anterioară) vine după o scădere lunară
drastică de 28,3 în iulie şi o creştere conjuncturală de
16,5% raportată în iunie a.c. Aceste ﬂuctuaţii indică,
încă o dată, faptul că piaţa autohtonă este impredictibilă şi caracterizată de un grad mare de risc pentru
investitori. O dovadă suplimentară în acest sens este
clasamentul oraşelor preferate de investirori realizat
de compania de consultanţă Cushman & Wakeﬁeld.
Conform documentului citat, capitala României se

situează pe locul 35, coborând cinci poziţii faţă de
nivelul de anul trecut, din cele 36 de oraşe monitorizate, din mai multe ţări, precum Marea Britanie,
Franţa, Germania, Spania, Italia etc. Primele poziţii
sunt ocupate de Londra, Paris, Frankfurt, Bruxelles,
Barcelona şi Amsterdam. Budapesta şi Bratislava deţin
locurile 30, respectiv 32 în clasament, în timp ce pe
ultima poziţie se situează capitala Greciei, Atena. Totodată, municipiul Bucureşti este cel mai slab cotat dintre
oraşele monitorizate din punct de vedere al accesibilităţii pieţelor, Capitala coborând 11 poziţii faţă de
clasamentul întocmit anul trecut. Primele trei locuri
sunt ocupate tot de Londra, Paris şi Frankfurt. În ceea
ce priveşte gradul de caliﬁcare a personalului, municipiul Bucureşti se situează pe poziţia a 32-a (la egalitate
de puncte cu Budapesta), însă rămâne una dintre cele
mai proﬁtabile zone din perspectiva costurilor cu forţa
de muncă şi cu nivelul chiriei. Astfel, Capitala României
se aﬂă pe locul al V-lea din această perspectivă, după
Varşovia, Bratislava, Lisabona şi Istanbul, în timp ce
anul trecut s-a aﬂat pe prima poziţie a clasamentului.

România poate pierde 80%
din fondurile europene
Fondurile comunitare pot reprezenta o sursă semniﬁcativă de investiţii în domeniul construcţiilor, însă,
în prezent, gradul de absorbţie a acestora este de
circa 7%. Reprezentanţii antreprenorilor avertizează
că România ar putea pierde peste 80% din fondurile
europene în cazul în care autorităţile nu vor accelera
procesul de absorbţie. De asemenea, conducerea Asociaţiei Române a Antreprenorilor de Construcţii a solicitat

Guvernului promovarea unei ordonanţe de urgenţă prin
care să simpliﬁce procedurile birocratice de avizare a
proiectelor contractate din fondul social european. "În
ultimii 20 de ani au fost începute foarte multe proiecte
care nu au putut ﬁ deﬁnitivate din cauza lipsei de ﬁnanţare. Executivul trebuie să decidă care dintre obiective
merită să ﬁe continuate, ce şantiere vor intra în conservare şi la ce lucrări se va renunţa, pentru a evita cheltuirea banilor publici pe proiecte nesustenabile. Totodată, legea achiziţiilor publice trebuie modiﬁcată din
nou, ﬁind necesară identiﬁcarea unui sistem fezabil
pentru certiﬁcarea calităţii ﬁrmelor participante,
având în vedere numărul mare de accidente raportate
în ultimul timp, iar acest lucru este mai urgent în ceea
ce priveşte societăţile care execută lucrări de reabilitare
termică. Se impune, de asemenea, identiﬁcarea antreprenorilor «de apartament», ﬁrme lipsite de specialişti
în domeniu, care câştigă licitaţii şi apoi contractează
lucrările unor societăţi fără performanţe în domeniu", a
declarat Laurenţiu Plosceanu, în cadrul unei conferinţe
internaţionale ce a avut loc în Bucureşti.
Potrivit patronatelor, piaţa autohtonă a construcţiilor
a pierdut, în ultimele 12 luni, peste 120.000 de salariaţi, însă sectorul continuă să funcţioneze, evident la
capacităţi reduse. Proiecte, companii performante şi
factori de decizie competenţi se pot identiﬁca pe piaţă,
în prezent marea problemă a domeniului ﬁind ﬁnanţarea. Dacă se iau în considerare fondurile care ar putea
ﬁ absorbite prin diferite programe europene, se poate
aﬁrma că piaţa construcţiilor îşi poate reveni în orice
moment, deoarece premise există.
Elena ICLEANU
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Suprataxarea forţei de muncă - o problemă ce trebuie rezolvată
Aﬂată la ﬁnalul celui de-al doilea an de recesiune dură, ceea ce a reprezentat primul fenomen
economic de acest tip după mai mult de 70 de ani,
România pare a nu-şi reveni din şocul dezechilibrelor induse de aceasta, aşa cum au început să o
facă majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene. Chiar dacă partenerii comunitari sunt departe
de a realiza performanţele caracteristice perioadei
precedente anului 2008, în regiunile respective au
fost consemnate creşteri economice succesive, ce
garantează depăşirea punctului critic. Deşi sectorul
construcţiilor - cel mai grav afectat în ultima perioadă - consemnează încă anumite întârzieri, se
pare că, prin implementarea unor strategii coerente
de stimulare, multe guverne europene au reuşit să
corecteze cursul actual şi să imprime o tendinţă
ascendentă, mai ales în domeniul infrastructurii.
Cu anumite excepţii punctuale, piaţa comunitară de
proﬁl reia încet, dar sigur, procesul de creştere, însă
se pare că acest lucru nu va ﬁ suﬁcient pentru antrenarea ţării noastre pe un parcurs similar.
Pot ﬁ identiﬁcate multe explicaţii care să justiﬁce, într-o
anumită măsură, devierea sectorului construcţiilor din
România de la trendul general european, însă cele mai
multe ţin de un anumit tip de discurs politico-economic
fără acoperire în realitatea cotidiană. O analiză superﬁcială a contextului macroeconomic indică faptul că pe
plan local starea niciunuia dintre indicatorii de bază nu
justiﬁcă situaţia actuală: inﬂaţia se aﬂă sub 10%, rata
şomajului (declarată) nu depăşeşte 8%, cursul de schimb
valutar are o oarecare stabilitate (chiar dacă este susţinut
de intervenţii mascate ale autorităţii de reglementare a
pieţei monetare), iar ponderea datoriei publice externe
în Produsul Intern Brut (PIB) se poziţionează la o cotă
acceptabilă, mult inferioară celei corespunzătoare unor
state mai dezvoltate. Deşi nivelul de taxare indirectă a
consumului s-a majorat (oarecum îndreptăţit, pentru
limitarea unei false creşteri economice care nu se bazează
pe sporirea producţiei), ﬁscalitatea este plasată la un
prag acceptabil, dacă se are în vedere media consemnată pe plan european. De altfel, aşa cum au subliniat
deseori manageri autohtoni şi străini, problema de bază
în domeniul impozitelor directe a fost deja rezolvată prin
stabilirea unei valori unice, cuantumul acesteia având
doar o importanţă marginală. Aşadar, la prima vedere
este diﬁcil de identiﬁcat cauza reală a ritmului extrem de
lent în care economia locală îşi revine după şocul crizei
ﬁnanciare.

Relansarea completă a sectorului
construcţiilor, posibilă doar în 2012
Toţi analiştii pieţei de proﬁl au căzut de acord asupra
ideii conform căreia momentul reluării creşterii în domeniul construcţiilor va ﬁ în mod indisolubil legat de acela
în care vor ﬁ reluate investiţiile, indiferent că este vorba
despre cele realizate cu sume împrumutate de la instituţiile bancare active în România sau de proiecte susţinute prin intermediul unor acţiuni speculative ale
fondurilor închise de investiţii. O altă veste bună este că
sumele respective sunt deja pregătite, cel puţin în ceea
ce priveşte intenţiile reprezentanţilor "hedge funds",
însă există elemente de incertitudine care descurajează

momentan deblocarea iniţiativei. Cum niciunul dintre
indicatorii consacraţi nu par a se constitui într-o piedică
evidentă, cauza trebuie căutată în altă parte. O explicaţie
plauzibilă este furnizată chiar de programul de negocieri cu Fondul Monetar Internaţional, înscris în agenda
actuală a Guvernului, care prevede evantuale reduceri
ale ﬁscalităţii prin diminuarea cotei unice de la 16% la
12% şi pe cea a impozitului pe forţa de muncă (presupunând contribuţii la fondurile de asigurări de sănătate
şi de pensii) de la 44% la 41%. Dacă primul element,
aşa cum se sublinia anterior, nu afectează decât într-o
mică măsură afacerile actuale şi pe cele viitoare (întrucât
este vorba despre menţinerea taxei la o valoare ﬁxă, deşi
cuantumul acesteia se diminuează), cel de-al doilea
reprezintă elementul-cheie al întregii problematici. Aşa
cum recent subliniau înalţi reprezentanţi ai autorităţilor
publice din România, problema suprataxării forţei de
muncă reprezintă una dintre principalele piedici în calea
dezvoltării companiilor locale. Această măsură dăunează
funcţionării în parametri optimi a economiei naţionale,
determinând, printre altele, reducerea productivităţii şi
a PIB, aşa cum arată şi reprezentanţii Băncii Mondiale.
Conform datelor incluse într-un clasament realizat în
funcţie de valorile contribuţiilor angajaţilor şi angajatorilor în Europa, ţara noastră se plasează pe o poziţie fruntaşă, cu o rată de 46,25%, ﬁind depăşită doar de Olanda,
Cehia, Franţa, Albania şi Polonia. La polul opus se aﬂă
Belgia, Marea Britanie şi Irlanda, state în care taxele
respective au o cotă inferioară nivelului de 30%. În poﬁda
faptului că gradul de taxare din acest punct de vedere
este unul dintre cele mai mari din Europa, veniturile pe
care statul român le colectează din aceste contribuţii sunt
printre cele mai scăzute, cumulând mai puţin de 6% din
PIB (spre deosebire de Polonia și Slovenia, care obţin din
contribuţii sume de peste 12% din PIB). Explicaţia este
simplă şi a fost punctată în mod public chiar de reprezentaţi ai statului: companiile preferă să declare pentru
angajaţi salariile minime pe economie şi astfel să eludeze
plata impozitelor cuvenite. Întreprinzătorii autohtoni au
identiﬁcat, de-a lungul timpului şi alte debuşeuri menite
a facilita eludarea legii respective, cum ar ﬁ, de pildă,
efectuarea de plăţi în sisteme auxiliare, pentru care nu
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era prevăzută o taxare corespunzătoare a muncii. Anormalitatea a ajuns la asemenea cote în România, încât
metoda respectivă a fost aplicată pentru o perioadă
îndelungată chiar şi de autoritatea abilitată să colecteze taxele şi să efectueze controale economice - Ministerul Finanţelor - unde părţi importante ale remuneraţiilor funcţionarilor publici erau formate din aşa-numite
stimulente netaxabile. Experţii internaţionali mai avertizează asupra faptului că efectul combinat al taxelor mari
aferente salariilor este acela de destabilizare a economiei naţionale pe termen lung, cu atât mai mult cu cât
se manifestă chiar şi într-o perioadă de mari dezechilibre
pe plan internaţional.

Un nivel acceptabil al impozitării, de 25%
La rândul său, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR) a aﬁrmat că taxele platite de ﬁrme şi salariati sunt enorme, acest lucru ﬁind explicat prin necesitatea asigurării unui anumit nivel al pensiilor. Cu toate
acestea, prin descurajarea muncii - singurul element care
poate asigura un cuantum decent al pensiilor - efectul
este contrar. Oﬁcialul BNR a mai arătat că această situaţie este una dintre cele mai grave capcane în care a intrat
Romania, numărul contribuabililor devenind tot mai mic,
la fel ca şi valoarea sumelor încasate pentru asigurările
sociale, iar şansele de a rezolva rapid această problemă
sunt minime. De aceea, intenţia actuală a Guvernului de
a diminua cu 3% această sarcină împovărătoare pare a
ﬁ mai degrabă o soluţie paliativă, decât un panaceu,
aşa cum se doreşte a se sugera. După cum este ﬁresc, o
soluţie viabilă poate veni tot din partea întreprinzătorilor, cu condiţia ca aceştia să aibă capacitatea de a se
organiza şi de a impune, la nevoie, prin mijloacele unor
organizaţii patronale puternice, o asemenea alternativă. Astfel, un calcul simplu indică faptul că, în condiţiile
legii actuale de impozitare, aplicarea unei duble taxări
de 16% (asupra proﬁtului şi dividendelor), care duce la
o valoare reală a ﬁscalizării capitalului de aproximativ
25%, poate ﬁ transpusă şi asupra forţei de muncă. Deşi
aceasta ar însemna, practic, o diminuare cu peste 40%
a cotei actuale, consecinţele pentru bugetele de asigurări - care în prezent consemnează cea mai mare parte
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a deﬁcitului public al României - ar ﬁ beneﬁce. Este de
presupus, astfel, că în condiţiile unei "relaxări" ﬁscale
(cum ar numi-o unii) sau unei normalizări (în opinia
altora), ar creşte interesul companiilor private, inclusiv
al celor care activează în domeniul construcţiilor, de a
declara salariile reale ale angajaţilor şi, astfel, de a translata dinspre zona "gri" a economiei spre cea normală. O
asemenea "însănătoşire" a mediului autohton de afaceri
ar ﬁ binevenită, ducând la o creştere a încrederii investitorilor - parametru considerat a ﬁ hotărâtor în strategia
acestora de alocare a resurselor disponibile. Din păcate,
un scenariu de acest tip este puţin plauzibil, mai ales în
condiţiile în care există temerea (neîntemeiată, de altfel)
că deﬁcitul bugetului de asigurări sociale şi de sănătate
s-ar putea mări. Dacă printr-o minune o astfel de măsură
va ﬁ totuşi adoptată, se poate vorbi - în mod cert - de cea
mai importantă reformă capitalistă implementată pe
plan autohton, care s-ar constitui într-un impuls veritabil
dat economiei naţionale.

Viziunea marilor concernuri
internaţionale este optimistă
Revenind la domeniul atât de greu încercat al construcţiilor, ﬁnalul de an îi găseşte pe antreprenori şi furnizorii de materiale într-o situaţie asemănătoare celei din
2009, când aşteptările pe termen scurt erau caracterizate de incertitudine. Activitatea este departe de a se
relua, proiectele (atât cele realizate din fonduri publice,
cât şi cele private) se aﬂă într-o situaţie de "stand-by",
iar susţinerea ﬁnanciară întârzie să apară. Se pare că o
situaţie deosebit de gravă este consemnată în ceea ce
priveşte obiectivele din prima categorie - mai mult de

46.000 de investiţii în acest moment, aﬂate în diverse
stadii de execuţie - pentru care şansele de reluare a
ﬁnanţărilor pe parcursul lui 2011 sunt aproape nule.
Problema majoră este aceea că, indiferent de modul
în care acestea sunt gestionate - abandonate sau introduse într-un proces de conservare - pierderile aferente
cresc continuu, iar şansele de depreciere completă sunt
maxime. Trecerea acestui număr mare de proiecte la
capitolul de "pierderi" constituie o altă lovitură puternică dată bugetului naţional. Lucrurile nu stau mult
mai bine nici în sfera investiţiilor private, aici însă
pagubele ﬁind suportate exclusiv de dezvoltatori şi/
sau companiile de execuţie. Un trend interesant care a
început să se manifeste pe parcursul lui 2010 - în plin
proces de scădere economică - a fost acela al demarării
şi ﬁnalizării unor proiecte de investiţii de mari dimensiuni. Este vorba despre deschiderea unor mari capacităţi de producţie de către furnizori consacraţi pe plan
internaţional (Baumit - Austria, Xella - Germania),
precum şi de extinderea principalelor reţele de bricolaj
(Baumax, Hornbach, Obi, Dedeman etc.). La prima
vedere, asemenea strategii de dezvoltare par riscante,
însă, având în vedere faptul că sunt aplicate în urma
unor studii extrem de detaliate şi realizate pentru perioade de minimum 10 ani, se poate presupune că managementul companiilor respective mizează pe o revenire
relativ rapidă a sectorului construcţiilor din România,
care va consemna creşteri semniﬁcative pe termen
mediu. Deşi această supoziţie este diﬁcil de acceptat în
acest moment, când domeniul este caracterizat printrun echilibru metastabil (în care rezultatele oscilează
permanent între pierderi şi proﬁt), totuşi trebuie avută

în vedere şi expertiza companiilor menţionate anterior,
a căror viziune pe o piaţă unde activează de mult timp
este mai coerentă decât cea a întreprinzătorilor locali.

Politicile europene pot reactiva
anumite nişe
În concluzie, este de aşteptat ca 2011 să reprezinte o
continuare ﬁrească a evoluţiilor din acest an, cu diferenţa că este posibil ca în exerciţiul ﬁnanciar următor
să se instaleze o anumită stabilitate în domeniu şi chiar
să se întrevadă primele semne ale relansării. Este cert
faptul că, mai devreme de 2012, sectorul construcţiilor nu va consemna o reluare a creşterii sustenabile, cu
atât mai mult cu cât măsurile administrative de stimulare întârzie şi este posibil să nu ﬁe adoptate niciodată.
O altă realitate constă în aceea că anumite segmente
ale industriei respective au şanse relativ mari să depăşească mai repede starea actuală, în această categorie
încadrându-se societăţile ce activează în domeniul
izolaţiilor şi în cel al instalaţiilor. De asemenea, se poate
ca anumite nişe să prolifereze, cum ar ﬁ cele corespunzătoare tehnologiilor ecologice şi resurselor energetice
regenerabile. Acest scenariu este destul de probabil,
având în vedere interesul sporit acordat de autorităţile comunitare în această direcţie. De asemenea, o
evenutală dezvoltare ar putea ﬁ susţinută şi din fonduri
comunitare, mai ales atunci când este vorba despre
reabilitarea din punct de vedere energetic a imobilelor. Proiectele respective nu vor ﬁ suﬁciente, întrucât,
pentru impunerea unei creşteri susţinute a sectorului,
este necesară o implicare naţională mai puternică.
Ovidiu ŞTEFĂNESCU

Nr. 81 - NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2010 AGENDA CONSTRUCŢIILOR 11

ACTUALITATE

Oportunităţi pentru companiile din sectorul sistemelor de izolaţii

Companiile mizează, în continuare, pe necesitatea realizării de lucrări de reabilitare termică şi de proiecte noi de
construcţii, având în vedere faptul că România trebuie să
se alinieze standardelor europene privind eﬁcienţa energetică a clădirilor. Până în 2010 se estimează că au fost
reabilitate termic circa 50.000 de apartamente (din 600
de clădiri), ceea ce nu schimbă substanţial situaţia speciﬁcă anului trecut, potrivit căreia în ţara noastră ar trebui
reabilitate aproximativ trei milioane de locuinţe, investiţii care ar aduce pe piaţa de izolaţii fonduri de peste 10
miliarde euro. Astfel, evoluţia companiilor de proﬁl va
depinde, în perioada următoare, de fondurile alocate de
autorităţile locale pentru implementarea programului de
reabilitare şi de gradul de implicare ﬁnanciară a statului
în această problemă. "Singurul amendament este acela
al elaborării unui sistem de reglementare mai clar şi care
să nu ﬁe modiﬁcat periodic. Multe din lucrările de acest
tip derulate până în prezent au întâmpinat probleme
de montaj, utilizându-se materiale ieftine şi necorespunzătoare exigenţelor impuse de termoizolare. Situaţia s-a datorat, în principal, modului deﬁcitar de realizare a controalelor de către autorităţile abilitate", este de
părere Serghei Negulescu, administratorul ﬁrmei Austrotherm, cu activităţi pe piaţa internă de izolaţii. În ultimii
ani, cererea cea mai mare a fost generată de investitorii
privaţi, fapt ce este demonstrat prin aceea că 90% dintre
clădirile noi beneﬁciază de soluţii constructive moderne,
adaptate cerinţelor europene de eﬁcienţă energetică.
O altă tendinţă observată în ultimele 12 luni pe piaţa
internă a izolaţiilor a fost reprezentată de scăderea volumului de importuri, în favoarea materialelor fabricate pe
plan intern.

Lipsa proiectelor şi a lichidităţilor
constituie o problemă
Principalele probleme întâmpinate de furnizorii de
sisteme de izolaţii sunt, în general, cele speciﬁce economiei din această perioadă. Astfel, scăderea numărului
de proiecte de construcţii, respectiv a cererii a continuat
să limiteze activitatea din domeniu pentru al doilea an
consecutiv. Comenzile au fost afectate, suplimentar,

Foto: Rockwool

Cele mai multe companii ce derulează activităţi
pe piaţa autohtonă a izolaţiilor au înregistrat, în
primele nouă luni din 2010, noi scăderi ale vânzărilor pentru al doilea an consecutiv. Astfel, după
reducerile de până la 30% consemnate în 2009,
când valoarea pieţei a fost estimată la circa 175
milioane de euro, în acest an se previzionează
încă o contracţie, de 15%-20%, a activităţii din
domeniu, respectiv la o valoare a sectorului speciﬁc
de maximum 150 milioane de euro. Reprezentanţii
ﬁrmelor din domeniu, atât producători de sisteme
de izolare pentru pereţi /acoperişuri, cât şi societăţi furnizoare de izolaţii pentru tubulatură şi ţevi,
sunt mai optimişti în ceea ce priveşte afacerile din
2011, însă imprevizibilitatea şi instabilitatea pieţei
autohtone a construcţiilor face aproape imposibilă
conturarea unui plan managerial realist. Astfel,
oﬁcialii sunt rezervaţi în a anunţa estimări referitoare la evoluţia segmentului în anul următor, cele
mai optimiste scenarii previzionând o majorare de
până la 15% a încasărilor.
de adoptarea măsurilor de austeritate (majorarea TVA
la 24% şi reducerea salariilor din sistemul bugetar),
care au contribuit la scăderea puterii de cumpărare a
populaţiei. Alte diﬁcultăţi semnalate au fost legate de
întârzierea încasării plăţilor pentru materialele livrate
(determinând acutizarea problemelor ﬁnanciare ale
ﬁrmelor în ceea ce priveşte asigurarea capitalului de
lucru), instabilitatea mediului de afaceri şi lipsa sprijinului din partea statului. Suplimentar, societăţile din
domeniul izolaţiilor acuză modul în care executivul
gestionează fondurile publice şi programul de reabilitare termică, lipsa de experienţă a autorităţilor locale în
implementarea acestui program, precum şi inexistenţa
unei forme de adaptare a proiectelor executate deja
cu succes în trecut pentru obiectivele existente, care
ar facilita realizarea lucrărilor respective. Printre solicitările furnizorilor de sisteme de izolaţii se aﬂă armonizarea standardelor naţionale cu documentele europene, precum şi adaptarea normelor de deviz existente
în caietele de sarcini pentru licitaţiile publice (care nu
mai sunt de actualitate) la materialele şi tehnologiile
actuale din construcţii.

Reabilitarea reţelelor de distribuţie a
energiei termice oferă noi oportunităţi
O nouă piaţă care ar putea ﬁ exploatată este cea a
reabilitării reţelelor de distribuţie a energiei termice,
având în vedere faptul că majoritatea conductelor şi-au
depăşit durata de exploatare. În viitor trebuie alocate
fonduri importante în această direcţie, alte oportunităţi ﬁind create de necesitatea realizării unei infrastructuri pentru producţia / distribuţia de energie termică
din surse regenerabile, care va reprezenta o situaţie proﬁtabilă pentru ﬁrmele ce furnizează sisteme
de izolaţii tehnice. Potrivit reprezentanţilor companiei Thermaﬂex, investiţiile în reabilitarea reţelelor de
distribuţie a energiei termice ar putea crea premisele
unei dezvoltări durabile. Astfel, fondurile publice vor
ﬁ direcţionate către acest gen de investiţii mult mai
eﬁcient decât pentru subvenţionarea energiei termice,
deoarece s-ar reduce pierderile din sistemele existente,
determinând scăderea valorilor facturilor beneﬁciarului
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ﬁnal. "Investiţiile în aceste lucrări se amortizează destul
de rapid, iar economiile realizate prin reducerea pierderilor de energie timp de 50 de ani (durata medie de
exploatare a conductelor preizolate din polibutilenă)
pot ﬁ utilizate pentru realizarea unor noi investiţii.
Sumele cheltuite pentru subvenţiile acordate în 50 de
ani ar acoperi valoarea lucrărilor de reabilitare a tuturor
reţelelor existente în România", a declarat Laurenţiu
Pleşca, director regional de vânzări al Thermaﬂex.
În continuare, sunt prezentate opiniile unor reprezentanţi ai ﬁrmelor importante ce activează pe piaţa sistemelor de izolaţii, referitoare la evoluţia domeniului
speciﬁc, precum şi la perspectivele de evoluţie ale
companiilor proprii.

Florin Popescu, director general al Rockwool
România: "Până în prezent, piaţa de izolaţii a avut un
tendinţa de a se menţine la un nivel constant, în poﬁda
scăderilor din domeniul construcţiilor. În 2010 am
constatat chiar o uşoară ascensiune a sectorului faţă de
anul trecut, mai ales în domeniul produselor şi soluţiilor aplicabile în clădirile industriale (centre comerciale,
parcuri logistice, unităţi de producţie) pe fondul deciziei investitorilor de a continua dezvoltarea pe piaţa din

România într-un moment în care preţurile de construcţie
sunt accesibile. Se constată, de asemenea, că volumul
lucrărilor de reabilitare termică a crescut, susţinut de
programele guvernamentale şi atrăgând atenţia ﬁrmelor
de construcţii către acest segment. Probabil că anul 2011
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nu va aduce modiﬁcări importante pe piaţa de proﬁl,
totul depinzând de coerenţa politicilor de implementare a programelor de eﬁcientizare energetică a clădirilor. În ultima perioadă, una dintre preocupările Rockwool a fost reprezentată de demersurile pentru respectarea normelor europene de eﬁcienţă energetică a
imobilelor şi în România. Companiile de construcţii vor
întâmpina diﬁcultăţi în alinierea la cerinţele privind utilizarea de materiale ecologice, cel puţin pe termen scurt
şi mediu. Legislaţia comunitară prevede ca până în anul
2020 toate clădirile să ﬁe construite respectându-se
normele de eﬁcienţă energetică, astfel că societăţile vor
trebui să respecte tot mai multe «canoane» ale metodelor de lucru folosite la nivel comunitar. Din păcate,
diﬁcultăţi suplimentare cu care se vor confrunta ﬁrmele
locale sunt legislaţia, modul de punere în operă şi utilizarea necorespunzătoare a anumitor materiale, într-o
manieră de multe ori lipsită de profesionalism şi responsabilitate. Noi vom continua demersurile împotriva folosirii nejustiﬁcate a energiei şi pentru reducerea emisiilor
de CO2. Un prim pas în acest sens este colaborarea dintre
Rockwool şi Asociaţia Auditorilor Energetici pentru Clădiri
(AAEC), realizată pentru a-i susţine pe cei implicaţi direct
în această acţiune amplă. De asemenea, promovăm utilizarea de materiale ecologice prin participarea la conferinţe, unde ne expunem propriul program de sustenabilitate şi încercăm să inducem o schimbare a mentalităţii
utilizatorilor ﬁnali şi constructorilor prin comunicarea
explicită a beneﬁciilor folosirii de produse şi sisteme
eﬁciente energetic. Totodată, la nivel naţional încercăm,
alături de organismele acreditate, să implementăm şi să
promovăm programe de informare a antreprenorilor şi
beneﬁciarilor referitoare la modul eﬁcient şi economic în
care o clădire trebuie izolata termic".

Adrian Garofeanu, director comercial al
Knauf Insulation România: "Din cauza climatului
economic diﬁcil, piaţa materialelor de construcţii este
într-o continuă scădere, tendinţă reﬂectată şi în sectorul
sistemelor de izolaţii. Dependenţa de preţ continuă să
se manifeste în domeniu, clenţii preferând materiale
ieftine, fără a ţine cont de calitate. Acest lucru poate
avea un efect negativ pe termen lung, deoarece unul din
principalele beneﬁcii ale izolării este acela de a diminua
consumul energetic şi cheltuielile ﬁnanciare cu încălzirea
locuinţelor, iar prin utilizarea unor materiale nepotrivite,
nu se pot obţine avantajele respective. În acelaşi timp, în
2010 preţurile au înregistrat o uşoară scădere, din cauza
reducerii cererii şi creşterii concurenţei între producători şi
între constructori. Au existat companii care au înregistrat
majorări ale veniturilor şi în acest an, respectiv ﬁrmele ce
s-au adaptat condiţiilor economice existente. Astfel, au
continuat investiţiile în deschiderea de noi magazine de
retail sau centre logistice. Pentru noi, livrările către acest

segment au o pondere importantă în volumul vânzărilor, reuşind să ne atingem obiectivele propuse până
în prezent. Existenţa acestor investiţii este un semnal
pozitiv, însă trebuie să ţinem cont că majoritatea au
fost planiﬁcate în 2009, context în care devine diﬁcilă o prognoză pentru perioada următoare. Majorarea
TVA şi reducerea salariilor în sectorul de stat au avut un
efect negativ şi asupra pieţei materialelor de construcţii,
consumatorul ﬁnal ﬁind afectat de aceste măsuri. Totuşi,
datorită unei strategii corecte şi bine planiﬁcate de abordare a pieţei, am consemnat o creştere a veniturilor faţă
de anul precedent, tendinţă ce estimăm că se va menţine
până la sfârşitul acestui an. În România comercializăm o
gamă diversă de sisteme de izolare din vată minerală de
sticlă şi bazaltică, fabricate de unităţile de producţie deţinute de grupul german Knauf Insulation. Anul trecut, am
lansat un produs revoluţionar în domeniu, respectiv vata
de sticlă obţinută cu tehnologia Ecose, folosind materiale
regenerabile, care înlocuiesc produsele chimice pe bază
de petrol".

Sorin Cristea, director de vânzări al ﬁrmei
Arcon: "În acest an, cererea pentru materiale izolatoare
a fost formulată de beneﬁciarii locuinţelor individuale şi
de asociaţiile de proprietari. Astfel, a scăzut substanţial
volumul lucrărilor de reabilitare a spaţiilor industriale
existente (pentru a ﬁ utilizate ca depozite sau ca unităţi
de producţie) ori al proiectelor de infrastructură, care au
reprezentat o sursă importantă a cererii de membrane
Arcon. În prezent, populaţia este circumspectă, din
cauza majorării TVA şi reducerii salariilor. Astfel, cei
mai mulţi consumatori sunt în expectativă, chiar şi în
contextul în care termoizolarea unei clădiri sau a unui
apartament ar însemna, de fapt, o investiţie cu amortizare rapidă. În prima jumătate a anului, producţia de
membrane bituminoase cu elastomeri Arcon a sporit
cu 15%, cifra de afaceri aferentă acestui segment crescând cu 9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Din
oferta companiei fac parte membranele Arco, Festa şi
Pluvitec, plăcile de izolaţii din polistiren (Arco, Pinguin,
RoTherm) şi sistemele pentru izolaţii Termo-Hidro şi
Termoizolant Arco. Potrivit propriilor studii, până în
prezent, cea mai importantă piaţă pentru termosisteme şi termo-hidrosisteme este zona Capitalei, unde
se livrează 25% din producţia Arcon. Diferenţa de 75%
se furnizează în alte zone ale ţării şi în afara graniţelor.
Din punct de vedere a unităţilor de producţie, deţinem
două linii de fabricaţie a polistirenului (cu o capacitate
totală de 900.000 mc pe an), iar capacitatea maximă
a fabricii de membrane bituminoase cu elastoplastomeri Arcon însumează 20 de milioane de metri pătraţi
pe an. În perioada următoare, evoluţia pieţei de izolaţii
va ﬁ inﬂuenţată de directivele europene care prevăd
îmbunătăţirea confortului termic pentru toate tipurile

de clădiri, deoarece aceasta va ﬁ sursa cererii viitoare
din domeniu. Rămâne de văzut dacă în 2011, alături de
investiţiile particulare, vor exista şi infuzii de fonduri
guvernamentale. Din perspectiva programului de
reabilitare, procedura este încă diﬁcilă, iar din punct
de vedere al proiectării, problema constă în faptul că
nu există o formă de adaptare a proiectelor executate
deja cu succes în anii trecuţi. De asemenea, se impune
armonizarea standardelor naţionale cu cele europene,
precum şi adaptarea normelor de deviz care apar în
caietele de sarcini speciﬁce licitaţiilor publice la materialele şi tehnologiile actuale".

Marin Cruţescu, director general al grupului

Amvic: "Piaţa izolaţiilor a continuat să ﬁe afectată şi în
2010 de diminuarea numărului de lucrări de construcţii.
Programul de reabilitare termică nu a susţinut activitatea
din domeniu nici în acest an, numeroase fonduri destinate execuţiei de lucrări noi ﬁind utilizate pentru achitarea datoriilor anterioare către ﬁrme. Astfel, ritmul de
reabilitare - şi aşa destul de lent - s-a diminuat şi mai
mult în 2010, iar formula propusă de executiv în luna
august a.c. pentru creditarea proiectelor nu a avut, încă,
niciun rezultat. Totodată, numărul proiectelor depuse
de asociaţiile de propritari este mult mai mic comparativ cu nivelul din 2009. Astfel, deşi în România există
capacităţi de producţie a polistirenului de circa 6 milioane de tone, cererea a continuat să scadă cu peste 20%
faţă de anul trecut, după ce în 2009 numărul comenzilor
s-a situat la jumătatea celor din 2008. În aceste condiţii,
cifra de afaceri a grupului Amvic se va diminua, în 2010,
cu aproximativ 15%. Din punct de vedere al structurii
vânzărilor, am înregistrat o creştere a cotei produselor
realizate din Neopor (marca BASF), utilizate la fabricaţia
polistirenului de culoare gri-argintiu şi a cofrajelor din
polistiren, în detrimentul celui clasic, alb, marca Styrofoam. La aceleaşi grosimi şi densităţi, Neopor are calităţi
termice /izolatoare cu peste 20% mai bune faţă de materialele realizate cu Styropor. Pentru anul viitor principalul
obiectiv este menţinerea unui volum al veniturilor similar
celui din acest an, în contextul în care nu există semne de
revigorare a pieţei construcţiilor. De asemenea, preţul se
aﬂă la un nivel minim: dacă acum cinci ani costul unui
metru cub de polistiren era de 31 de euro, în prezent
acesta a ajuns la 26 de euro".

Marcel Bărbuţ, proprietarul companiei
AdePlast: "În luna septembrie a.c. am înregistrat un
nivel al producţiei similar celui aferent anului 2009,
această situaţie ﬁind susţinută de o strategie bazată pe
câteva repere: preţ, diversitate de produse şi intensiﬁcare a activităţilor de vânzări. Cererea de adezivi pentru
termosisteme a consemnat o majorare importantă, de
peste 70%, adezivul Polistirol devenind, conform unor
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studii proprii, cel mai bine vândut produs din această
categorie, cu 2,32 milioane de saci comercializaţi, în
special, în zonele de sud şi sud-est ale ţării (regiuni
care generează circa 50% din cifra de afaceri). Materialul, utilizat ca adeziv pentru lipirea şi armarea plăcilor
de polistiren, a câştigat, astfel, noi cote de piaţă, având
în vedere că segmentul speciﬁc de activitate a scăzut
în 2010. În luna septembrie am vândut 350.000 de
saci de Polistirol şi, pentru a acoperi toate nivelurile de
cerere, am început să producem, de la jumătatea lunii
august, o variantă economică a acestui adeziv, denumită Polistirol Eco, din care am livrat, până în prezent,
280.000 de saci. În general, în primele nouă luni ale lui
2010 am înregistrat o cifră de afaceri de 103,8 milioane
de lei, în creştere cu 18,75% faţă de aceeaşi perioadă
a anului trecut. În intervalul următor, avem în vedere
menţinerea acestui trend ascendent, însă activitatea va
depinde aproape exclusiv de hotărârile luate de Guvern.
Suntem pregătiţi pentru orice tip de evoluţie a pieţei de
construcţii, însă pentru anul 2011 mizăm în special pe o
posibilă creştere de până la 20% a numărului de lucrări
de termoizolaţii. Actualmente, deţinem o capacitate
de producţie a mortarelor uscate de peste 700.000 de
tone pe an. Până la sfârşitul lunii septembrie a.c. am
livrat aproximativ 217.262 de tone, respectiv 10.345 de
camioane încărcate cu 21 de tone de materiale ﬁecare".

Laurenţiu Hâncheş, director general al
companiei Carocaz: "Piaţa izolaţiilor a continuat
să scadă cu aproximativ 15% şi în acest an, ﬁind tot
mai imprevizibilă. Au apărut producători care, pentru
a acumula lichidităţi, au redus preţurile foarte mult,
câştigând cote de piaţă în detrimentul ﬁrmelor ce
menţin standardele de calitate şi costuri. În prezent,
estimăm că există pe piaţa autohtonă aproximativ 100
de producători de polistiren, aproape de două ori mai
mulţi decât în 2007 - 2008, în condiţiile în care cererea
a scăzut cu peste 30%. Vânzările de termosisteme se
menţin, însă, la un nivel superior celor speciﬁce altor
materiale de construcţii în general, datorită programului de reabilitare termică şi a investiţiilor persoanelor ﬁzice în izolarea eﬁcientă a locuinţelor, în vederea
reducerii costurilor de întreţinere. Aproximativ 30% din
comenzile de polistiren sunt utilizate pentru proiecte
de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe, ponderi
importante ﬁind deţinute de materialele livrate antreprenorilor direct pe şantier, precum şi utilizatorilor
ﬁnali. Simultan, am consemnat o creştere a vânzărilor de dibluri de ﬁxare a termosistemelor, datorită
deciziei de a le comercializa separat faţă de sistemul
de izolare. Astfel, în primul semestru a.c. am înregistrat o cifră de afaceri de circa 3,6 milioane de euro, în
scădere cu 10% faţă de perioada corespunzătoare din
2009. Deţinem capacităţi de producţie a polistirenului
de 60.000 mc pe lună, cantitate suﬁcientă pentru a face
faţă cererii, având în vedere faptul că, de exemplu, în
luna septembrie a.c. am avut comenzi de 42.000 mc.
De asemenea, liniile de fabricaţie pot produce, lunar,
circa 3.200 de tone de adeziv şi 4 milioane de dibluri.
În ceea ce priveşte programul de investiţii, în perioada
următoare am decis să alocăm fonduri pentru menţinerea forţei de muncă, deoarece ne confruntăm cu
fenomenul de migrare a anagajaţilor. Avem în vedere
stimularea salariaţilor prin acţiuni de ﬁdelizare şi prin
boniﬁcare pentru vechime, pentru a-i păstra în structurile ﬁrmei".

Mihai Bîrliba, director general al companiei
Bico Industries: "Comparativ cu anul 2009, situaţia pieţei căreia ne adresăm, în calitate de producători de polistiren expandat ignifugat pentru termo şi
fonoizolaţii, este îmbucurătoare. În poﬁda faptului
că programul naţional de reabilitare termică a clădirilor nu a avut rezultatele estimate iniţial, se observă
o revenire moderată a cererii, întrucât tot mai mulţi
proprietari au început să conştientizeze că termoizolarea corectă a locuinţelor este justiﬁcată de reducerea
cheltuielilor cu încălzirea şi de creşterea semniﬁcativă a
confortului. Astfel, în primul semestru al acestui an, am
realizat o cifră de afaceri similară celei totale din 2009,
pentru 2010 propunându-ne atingerea unui nivel de
3,8 milioane de euro, respectiv o creştere de 145% faţă
de anul trecut. În 2011 mizăm pe continuarea trendului ascendent al lucrărilor de reabilitare termică a
locuinţelor existente. De asemenea, avem în vedere
implicarea în proiectele viitoare, unitatea proprie de
producţie Hitrom, din Vaslui, având capacitatea de a
fabrica polistiren care să corespundă normelor europene ce vizează reducerea consumului de energie atât
la construcţiile noi, cât şi la cele existente. Termosistemele pe care le comercializăm sub marca Hitrom sunt
livrate către marile companii distribuitoare de materiale de construcţii, precum şi pe şantiere, în mod
direct, către antreprenori. Acestea includ toată gama
tipo-dimensională necesară montajului, inclusiv accesoriile speciﬁce: adezivi, plasă de armare şi dibluri.
Capacitatea de producţie a fabricii din Vaslui este de
200.000 de metri cubi pe an, pentru 2011 avându-se
în vedere dublarea acesteia, la 400.000 mc/an. Materialele sunt livrate prin distribuitori în toată ţara, însă
piaţa principală de desfacere este stabilită în zona
Moldovei. În ceea ce priveşte evoluţia domeniului în
general, producătorii se vor confrunta, în continuare,
cu lipsa de lichidităţi pentru asigurarea capitalului de
lucru, cu instabilitatea mediului de afaceri şi cu inexistenţa sprijinului din partea statului. În mod particular,
principala diﬁcultate a fabricanţilor de polistiren este
reprezentată de variaţia costului materiei prime, care
a determinat ﬂuctuaţii majore ale preţului produsului
ﬁnit. În acest context, conceperea unui plan de afaceri
pe termen mediu devine o acţiune hazardată".

Mihai Nichita, administrator al ﬁrmei

Sinaqua: "În 2009 şi 2010 am consemnat o majorare
de circa 20% a comenzilor de lucrări de izolaţii realizate cu spumă poliuretanică rigidă, în special datorită
creşterii numărului de ferme agricole executate la nivel
naţional. Sistemul de izolare este preferat de majoritatea utilizatorilor deoarece este un produs ecologic,
care poate acoperi integral efectele nocive ale azbocimentului din care sunt construite cele mai multe unităţi
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de acest tip. De asemenea, un avantaj suplimentar al
acestui tip de izolaţie este reprezentat de faptul că
materialul este fabricat în utilaje mobile, putând ﬁ
pus în operă pentru orice tip de lucrare şi uscându-se
instantaneu, singura condiţie ﬁind ca temperatura să
nu scadă sub 5ºC. Deţinem opt astfel de utilaje, ﬁecare
având capacitatea de a izola suprafeţe plane de circa
1.000 mp - 1.200 mp pe zi şi pereţi verticali de până
la 700 mp /zi. Ne-am început activitatea în urmă cu
20 de ani în Spania, ulterior extinzându-ne în Marea
Britanie şi Italia. În România am început să lucrăm din
anul 2005, realizând, în total, peste un milion de metri
pătraţi de izolaţie cu spumă poliuretanică rigidă, cele
mai multe lucrări avându-le în Bucureşti, Timiş, Iaşi,
Harghita, Bacău etc. Pentru anul viitor estimăm o creştere a pieţei speciﬁce, deoarece băncile au început să
crediteze şi lucrări de dimensiuni reduse. De asemenea,
credem că izolaţiile cu polistiren, preferate de beneﬁciarii români, vor începe să piardă din cota de piaţă
din cauza faptului că, pentru o izolaţie eﬁcientă, este
necesară o cantitate importantă de material, în timp ce
acelaşi grad de izolare poate ﬁ obţinut cu numai 5 cm 6 cm de spumă poliuretanică rigidă. Datorită creşterii
comenzilor am continuat, în acest an, expansiunea,
intrând pe piaţa din Republica Moldova, în primăvara
anului viitor vizând şi Polonia, unde serviciile noastre
sunt, deja, solicitate de câteva ﬁrme importante de
utilaje. Cea mai mare problemă pe care o întâmpinăm este legată de concurenţa neloială practicată de
ﬁrmele care importă materie primă din China şi Rusia,
la preţuri de «dumping» şi care nu corespunde standardelor europene în vigoare din punct de veder calitativ
şi ecologic. Materia primă utilizată de Sinaqua este
importată din Spania, stat membru al Uniunii Europene, standardele comunitare ﬁind obligatorii pentru
noi. Am reuşit, însă, să ne menţinem pe piaţă datorită
respectării normelor calitative. De asemenea, întâmpinăm diﬁcultăţi la recuperarea sumelor facturate
pentru lucrările executate, iar autorităţile nu iau nicio
măsură pentru rezolvarea litigiilor dintre ﬁrme".

Laurenţiu Pleşca, director regional de
vânzări al Thermaﬂex: "Cererea internă de materiale
pentru izolaţii se caracterizează prin dependenţa faţă
de preţ, acesta ﬁind principalul criteriu al clienţilor în
formarea deciziei de achiziţie. Astfel, atribute importante precum reducerea pierderilor energetice, a emisiilor de noxe şi de fum în caz de incendiu sau protecţia
mediului nu reprezintă factori determinanţi la alegerea
tipului de izolaţie. În ultimele luni, ca urmare a implementării programului «Casa Verde», s-a constatat o
creştere a cererii pe segmentul de izolaţii rezistente la
temperaturi înalte, utilizate pentru izolarea conductelor din componenţa sistemelor solare. De asemenea,
am observat o majorare a comenzilor pentru conductele preizolate ﬂexibile, în detrimentul celor clasice,
confecţionate din oţel. În perioada următoare, estimăm
o evoluţie optimă a cererii pentru izolaţii superioare
din punct de vedere calitativ, concomitent cu majorarea preţului la energie, iar în curând, piaţa internă va
deveni mai selectivă, orientându-se spre soluţii ecologice, reciclabile, care nu sunt dăunătoare mediului. În
aceste condiţii, ca urmare a politicilor implementate de
compania noastră, în primul semestru al acestui an am
înregistrat o uşoară creştere a vânzărilor faţă de aceeaşi
perioadă din 2009. Cu toate că livrările de produse
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tradiţionale au scăzut, am reuşit să ne majorăm cifra
de afaceri, prin introducerea în ofertă a unor noi materiale şi soluţii de izolare tehnică. În general, până la
sfârşitul anului estimăm o creştere de 9% a încasărilor. Din punct de vedere al structurii, izolaţiile tehnice
Thermaﬂex ZZ şi FRZ au o pondere de peste 40% din
totalul cifrei de afaceri, iar sistemele de conducte preizolate Flexalen deţin o cotă de 35%, urmate de tubulatura din polibutilenă (10%) şi de sistemele de izolaţii
din elastomeri termoplastici, tip ThermaSmart (15%).
Deşi nu deţinem unităţi de producţie la nivel naţional,
concernul Thermaﬂex are fabrici în Olanda, Polonia,
Turcia, Thailanda şi Federaţia Rusă, materialele comercializate pe plan local ﬁind importate din Polonia şi
Olanda. În acest an, în România şi Republica Moldova
am livrat peste 1.000 km de izolaţii tehnice şi mai mult
de 20 km de conducte preizolate".

Laurenţiu Pestriţu, director de vânzări al
Armacell România: "În acest an, am înregistrat o creştere a comenzilor de sisteme de izolaţii pentru ţevi faţă de
2009, după ce am câştigat contracte importante, implicându-ne în lucrări la Aeroportul Henri Coandă, Ambasada SUA din Bucureşti, Stadionul National Arena (fostul
«Lia Manoliu» etc.). Totodată, în 2010, ne-am extins
activitatea prin consolidarea reţelei de distribuţie. Piaţa
construcţiilor a reprezentat domeniul cel mai puternic
afectat de recesiune, scăderea activităţii reﬂectându-se
şi în domeniul sistemelor pentru izolaţii. Declinul a fost
direct proporţional, printre tendinţele impuse de noul
context economic aﬂându-se utilizarea materialelor
ieftine şi cu performanţe scăzute şi a claselor de produse
economice. Domeniul speciﬁc ar putea ﬁ susţinut, în
continuare, de programele «Casa Verde» şi de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe, însă este necesară o implicare mai puternică din partea autorităţilor.
De asemenea, evoluţia pieţei va ﬁ stimulată de faptul
că ﬁecare producător încearcă să-şi majoreze cifra de
afaceri prin lansarea de produse noi, a unor game economice ale materialelor existente sau prin promoţii punctuale. În acest sens, în 2011 avem în vedere lansarea de
produse noi, acestea urmând a avea un impact pozitiv pe
piaţa românească a izolaţiilor pentru tubulatură şi ţevi.
Principala problemă pentru noi, ca producător de materiale din gama premium, este preferinţa clienţilor pentru
produsele de calitate inferioară, ceea ce are ca efect diminuarea preţului, deloc beneﬁcă pentru piaţă pe termen
lung. Nu vom renunţa la calitatea produselor proprii, însă
vom reanaliza costurile de producţie şi ne vom adapta
la cerinţele beneﬁciarilor. Printre produsele tradiţionale
comercializate în România, se aﬂă sistemul de izolaţie
elastomerică pentru ţevi din gama Armaﬂex şi din polietilenă - marca Tubolit. Elementele din gama ArmaCheck sunt recomandate pentru utilizarea, în special, în

domeniul industrial. De asemenea, comercializăm alte
tipuri de sisteme de izolaţii speciale, antiincendiu, utilizate în domeniul solar etc. Zonele predilecte pentru
vânzările din România sunt Capitala şi judeţul Cluj, din
2010 extinzându-ne activitatea şi în regiunea municipiului Timişoara".

esenţial pentru evoluţia pieţei de construcţii /izolaţii în
următorii ani, având în vedere faptul că se estimează
majorarea preţului gigacaloriei, iar în urma campaniei
de reabilitare termică au fost izolate numai 50.000 de
apartamente".

companiei P.G. Izorom: "Piaţa autohtonă a izolaţiilor termotehnice s-a comprimat, în acest an, cu aproximativ 30% faţă de nivelul din 2009, din cauza blocării
proiectelor aﬂate în execuţie şi a unui număr insuﬁcient
de lucrări de construcţii noi. În prezent, cele mai stabile
segmente sunt din domeniile industriale şi comerciale.
Estimăm că activitatea speciﬁcă se va revigora uşor începând din iarna acestui an, urmând ca evoluţia optimă să
continue şi în 2011, când piaţa izolaţiilor termotehnice
ar urma să se majoreze cu 10%. Afacerile companiei P.G.
Izorom au scăzut în prima jumătate a acestui an, însă, în
ultimele luni, am înregistrat o creştere a comenzilor ce va
genera o majorare a cifrei totale de afaceri până la sfârşitul anului. Domeniul de activitate predilect al ﬁrmei
noastre este reprezentat de execuţia de izolaţii termotehnice, sistemele utilizate având în componenţă materiale precum vată minerală, cauciuc, poliuretan, tablă
de protecţie etc. Majoritatea acestora sunt importate,
ﬁind fabricate de companii importante, precum Knauf,
Saint-Gobain (divizia Isover), Rockwool, K-Flex, Armacell etc. Cele mai importante comenzi provin din partea
sudică a ţării, în special din zona municipiului Bucureşti.
În continuare, avem în vedere achiziţia unei noi linii de
producţie în valoare de 400.000 de euro, ce va ﬁ pusă în
funcţiune începând din iarna acestui an, în Caransebeş.
Aici vor ﬁ fabricate elementele componente ale învelişului protector din tablă al sistemelor de izolaţii, conform
standardelor europene de calitate".

Este cunoscut faptul că izolarea corespunzătoare a
clădirilor a devenit un imperativ în Europa. Tendinţele de evoluţie a segmentului de izolaţii sunt, astfel,
cunoscute de câţiva ani, în special de când consumul
de energie şi emisiile de CO2 au fost asociate cu fenomenul de încălzire globală. La nivel mondial se organizează campanii ample de conştientizare a fenomenelor
şi de sensibilizare a opiniei publice, iar companiile de
pe piaţa de proﬁl au început, deja, să ia măsuri pentru
adaptarea la noile condiţii şi pentru a face faţă unei
creşteri a comenzilor de produse eﬁciente energetic.
Managerii marilor grupuri internaţionale conştientizează faptul că acest sector va reprezenta sursa principală de proﬁt în viitor. Cu toate acestea, piaţa europeană de izolaţii este, încă, fragmentată şi eterogenă,
deoarece procesele de izolare a construcţiilor implică
utilizarea a diverse produse, fabricate de concernuri
cu tradiţie. Cele mai importante materiale sunt vata
minerală (de sticlă sau bazaltică), polistirenul expandat
(EPS) şi extrudat (XPS), poliuretanul şi alte diverse
materiale ecologice, precum celuloza sau cânepa.

Piaţa europeană a izolaţiilor
Gheorghe Popovici, director general al este, încă, eterogenă

Claudiu Georgescu, preşedinte al Asociaţiei
Producătorilor de Materiale de Construcţii din
România (APMCR): "Trebuie să promovăm producţia
de materiale de construcţii ecologice în România prin
utilizarea de resurse locale. De asemenea, este necesară
identiﬁcarea unei strategii industriale pentru integrarea
acestor produse în programele de dezvoltare durabilă.
Este un moment oportun pentru asemenea schimbări,
deoarece perioadele de recesiune reprezintă încheierea
unor cicluri ale componentelor sistemului economic.
Experienţa a arătat că ieşirea dintr-o situaţie de criză se
face adoptând noi principii, tehnologii, materiale sau
chiar o altă strategie economică. Astfel, dezvoltarea
durabilă reprezintă metoda activă şi naturală a realizării
unor cicluri economice prelungite. Totodată, materialele
ecologice pot reprezenta o oportunitate pentru reindustrializarea României, în contextul în care directiva europeană ce reglementează performanţa energetică a clădirilor (EPBD) - revizuită în luna mai a.c. - va genera o piaţă
a produselor pentru construcţii de peste 20 miliarde euro
în următorii ani. Acest domeniu nou pentru sectorul
autohton de construcţii va avea un impact semniﬁcativ
asupra furnizorilor de sisteme de izolaţii, având în vedere
faptul că materialele utilizate pentru izolare sunt primele
care se vor alinia noilor cerinţe de mediu. Astfel, în următorii ani, atât producătorii din România, cât şi subsidiarele
marilor grupuri internaţionale vor trebui să caute soluţii
optime de realizare şi utilizare a acestor elemente. Identiﬁcarea unor noi soluţii tehnologice constituie un aspect

Tendinţe de creştere a pieţei
internaţionale de izolaţii
Cererea globală de materiale pentru izolaţii va 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 USD. 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 Europa de
Sud-Est. În topul preferinţelor beneﬁciarilor 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 (mai ales în China), ca urmare a evoluţiei economice
care favorizează investiţiile în lucrări noi de construcţii,
precum 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 speciﬁcă va înregistra o valoare de 6,5 miliarde euro în 2010,
polistirenul deţinând o pondere de 40%-45% din total,
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 segmente ﬁind SaintGobain, Knauf, Uralita, Rockwool şi Paroc.
Elena ICLEANU
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Creşteri modeste pe segmentele pieţei materialelor de construcţii
Piaţa construcţiilor este, în continuare, în declin,
însă urmează un trend descendent mai lent,
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.
După un prim semestru dezastruos, atât din
cauza condiţiilor meteo, cât şi a lipsei proiectelor
în construcţii, în partea a doua a anului segmentele speciﬁce pieţei materialelor de construcţii au
început să înregistreze creşteri modeste. Aceste
majorări nu au putut compensa pierderile din
anul 2009 şi prima parte a lui 2010. În aceste
condiţii, dacă la începutul anului în curs majoritatea reprezentanţilor companiilor de proﬁl luau
în calcul o reluare a afacerilor în partea a doua a
lui 2010, în prezent aceştia au devenit mult mai
precauţi, estimând o revenire a pieţei materialelor de construcţii abia în anul 2012. Se consideră că primul segment impulsionat în sens
pozitiv va ﬁ cel de construcţii inginereşti şi industriale, iar abia ulterior se va ajunge la creşterea
pieţei rezidenţiale şi a celei comerciale.
În primele două trimestre ale anului în curs, continuarea recesiunii a fost conﬁrmată şi de diminuarea
cu 16% a volumului activităţii de pe şantierele din
România. Astfel, valoarea investiţiilor în construcţii noi
a însumat aproximativ 7,2 miliarde lei (-17,5% faţă de
perioada similară din 2009).
În aceste condiţii, piaţa de BCA şi-a continuat trendul
descendent, previzionându-se o diminuare de circa 15%
comparativ cu nivelul de 2,3 milioane mc, consemnat
anul trecut. “Consider că piaţa materialelor de zidărie
a înregistrat o scădere de 18%-20% în primele şase
luni ale anului, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului
trecut. Primul semestru a fost o combinaţie între lunile
grele de iarnă şi lipsa proiectelor. Chiar dacă al doilea
trimestru a dus la o revenire a cererii pentru materialele de zidărie, scăderea din primele trei luni nu a putut
ﬁ compensată”, a declarat Marius Marin, vicepreşedinte
şi director executiv al asociaţiei Pro BCA, ce reuneşte
companiile Macon, Celco, Soceram, Ecoblock, Somaco
Grup Prefabricate, Xella Ro şi Alba Aluminiu.
Reprezentanţii Pro BCA, ce deţin 70% din piaţa speciﬁcă (cu o valoare de circa 200 milioane de euro), susţin
că în trimestrul al treilea a.c. vânzările de BCA s-au
majorat punctual, unele companii înregistrând chiar
creşteri modeste ale vânzărilor. Mai mult chiar, anumite
ﬁrme au în vedere şi dezvoltarea de investiţii. Astfel,
Somaco are în vedere un program pe termen mediu în
valoare de circa 10 milioane de euro, pentru extinderea
capacităţilor de producţie. "Intenţionăm ca, imediat ce
piaţa va da semne de redresare, să investim în majorarea capacităţii de producţie a fabricii din Adjud, până
la 400.000 mc - 450.000 mc de BCA pe an. În prezent,
bugetul de investiţii este orientat către reducerea costurilor şi creşterea competitivităţii", a precizat Gabriel
Colobaţiu, director general al Somaco Grup Prefabricate. De asemenea, pentru anul următor, Macon şi-a
propus investiţii de 4,8 milioane de euro, fonduri ce
vizează extinderea capacităţilor de producţie.
Totodată, compania Prefab şi-a programat fonduri de
5 milioane de lei pentru achiziţia unor echipamente
utilizate în procesul de fabricaţie a blocurilor de BCA
şi a prefabricatelor din beton. Suma va ﬁ utilizată şi

pentru punerea în funcţiune a unor linii în cadrul sucursalei Balastiera şi pentru extinderea parcului auto.
De asemenea, ﬁrma continuă implementarea măsurilor pentru sporirea productivităţii muncii şi a calităţii
materialelor livrate, optimizarea costurilor (în vederea
reducerii cheltuielilor de fabricaţie) şi prospectarea
pieţei pentru lansarea de noi sisteme.

Cifră de afaceri cumulată
de 125 milioane de euro
Producători de BCA, reuniţi în organizaţie, au realizat
în 2009 o cifră de afaceri cumulată de 125 milioane de
euro, în scădere cu 30% faţă de 2008. Dintre problemele întâmpinate în desfăşurarea activităţii de majoritatea companiilor din domeniu cea mai stringentă
este lipsa unei strategii guvernamentale de dezvoltare pe termen mediu şi lung. “Fără o strategie care
să ﬁxeze domeniile prioritare pentru economia
românească în următorii 5-10 ani, continuăm să ne
derulăm activitatea într-un cadru economic şi legislativ în continuă schimbare, fără posibilitatea de a
ne putea fundamenta şi urmări propriile planuri de
afaceri. Considerăm că orice proiect de dezvoltare a
României trebuie să aibă în centru industria materialelor şi pe cea a construcţiilor, pentru că, în absenţa
infrastructurii, niciun domeniu nu se poate extinde",
precizează oﬁcialii Pro BCA.
Producătorii de BCA susţin că autorităţile ar trebui să
amâne alinierea preţului gazelor, prin obţinerea unor
derogări până la ieşirea din criză. "Liberalizarea acestor
preţuri, în condiţiile actualei crize economice, ar reprezenta o nouă lovitură adusă producătorilor autohtoni, având consecinţe directe în creşterea costurilor
de producţie, ceea ce ar însemna o şi mai mare vulnerabilitate, în condiţiile unei cereri scăzute şi competiţiei directe cu materiale din ţări din afara Uniunii
Europene, pentru care aceste reglementări nu produc
efecte", precizează reprezentanţii asociaţiei. Legat de
modiﬁcările legislaţiei privind mediul, inclusiv liberalizarea certiﬁcatelor de dioxid de carbon, începând cu
anul 2013, membrii organizaţiei solicită ca ministerele Economiei, Dezvoltării şi Mediului să realizeze un

16 AGENDA CONSTRUCŢIILOR Nr. 81 - NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2010

studiu de impact pentru principalele sectoare economice, inclusiv cel al construcţiilor, în condiţiile în care
noile reglementări vor presupune creşteri de preţuri la
unele materiale. Totodată, producătorii de BCA susţin că
soluţia pentru sporirea veniturilor bugetare nu constă
în aplicarea de noi impozite şi taxe sau în majorarea
celor existente, ci într-o atentă supraveghere a activităţii ﬁrmelor şi aplicarea măsurilor care se impun în
cazul nerespectării obligaţiilor. "Sunt necesare măsuri
urgente pentru modiﬁcarea cadrului legislativ existent, care să prevadă clar că emiterea de instrumente
de plată fără acoperire reprezintă o infracţiune. Intrarea
voluntară în insolvenţă trebuie, de asemenea, reglementată din punct de vedere legislativ, pentru a determina limitarea acestui fenomen şi nu încurajarea lui",
potrivit Pro BCA. Oﬁcialii asociaţiei mai aﬁrmă că statul
ar trebui să renunţe la sistemul plăţilor anticipate,
introdus din acest an sau, dacă acesta este menţinut, să
acopere dobânda comercială pentru eventualele sume
plătite în plus.

Creştere cuprinsă între 5%
şi 10% pe piaţa de cărămidă
După dezvoltarea spectaculoasă din perioada 2004 2008, când previziunile erau uşor de făcut, piaţa de
cărămizi a scăzut în 2009 cu 30% din punct de vedere
cantitativ şi s-a redus la jumătate ca valoare. În această
situaţie, evoluţia segmentului este diﬁcil de estimat,
reprezentanţii companiilor de proﬁl previzionând
pentru următorii trei ani o creştere cuprinsă între 5%
şi 10%. Revigorarea branşei se bazează, în special, pe
relansarea proiectelor dezvoltatorilor imobiliari.
Reprezentanţii producătorilor de cărămizi susţin că, în
acest an, segmentul speciﬁc se menţine, în cel mai optimist scenariu, la acelaşi nivel înregistrat în 2009 (de 189
milioane de euro), iar în cel mai rău caz va înregistra
o diminuare de câteva procente, comparativ cu anul
precedent. Diminuarea puterii de cumpărare a populaţiei a determinat utilizatorii să se orienteze către materiale de construcţie ieftine, dar nu întotdeauna sigure.
“Acest lucru a determinat producătorii de cărămidă să
reducă preţurile, ceea ce a dus la creşterea vânzărilor
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de cărămidă în detrimentul altor materiale de zidărie”,
a declarat Iulian Mangalagiu, director general al ﬁrmei
Ceramica.
Criza pieţei construcţiilor a determinat scăderea cererii
de materiale pentru zidării, generând acutizarea
competiţiei pe piaţa acestor materiale şi diminuarea
preţurilor. Dintre problemele întâmpinate de ﬁrmele ce
activează în domeniu, mai pot ﬁ amintite:

blocajul pieţei construcţiilor noi, determinat de întreruperea creditării firmelor din acest sector, de reducerea
puterii de cumpărare a populaţiei şi a încrederii acesteia
în posibilitatea de a rambursa eventualele credite;

anticiparea creşterii costurilor utilităţilor, în condiţiile
continuării scăderii preţurilor materialelor pentru zidărie;

absenţa măsurilor reale anticriză;

prelungirea recesiunii la nivel internaţional, care are
ca efect scăderea remiterilor de valută de la lucrătorii
români din străinătate”.

Piaţa cimentului - declin de 15%
Pentru al doilea an consecutiv, vânzările de ciment
vor înregistra, în 2010, o scădere de 15%, după ce, în
2009, consumul şi producţia de ciment s-a redus cu
aproximativ 30%, la circa opt milioane de tone. Diminuarea din acest an este un efect al scumpirilor anunţate pentru partea a doua a anului (care favorizează
scăderea cererii de materiale de construcţii) şi a posibilităţii reduse de începere a marilor proiecte de infrastructură anunţate de Guvern.
Astfel, din cauza adâncirii crizei în primul semestru
a.c., Carpatcement Holding şi-a reevaluat în scădere
previziunile privind cifra de afaceri pentru anul în curs
(-20%) până la 707 milioane de lei (circa 168 milioane de euro), luând în calcul evoluţia vânzărilor din
primele şase luni. "Dacă în 2009 am avut o diminuare
de 25-30%, faţă de 2008, în semestrul întâi din 2010
aceasta a fost de numai 20%. Rezultatul a fost obţinut
în poﬁda adâncirii contextului nefavorabil instalat la
începutul lui 2008 şi manifestat prin diminuarea volumului vânzărilor, accentuată de lipsa unor proiecte
mari de investiţii guvernamentale şi de vremea nefavorabilă, de scăderea preţurilor etc.", a precizat Mihai
Rohan, director general al Carpatcement Holding.
Compania a înregistrat în 2009 o cifră de afaceri de 884
milioane de lei (209 milioane de euro), în scădere cu
19% faţă de 2008.
"Consider că anul 2011 ar trebui să aducă o creştere
uşoară, dacă va exista stabilitate politică şi măsurile
de austeritate adoptate de Guvern vor avea succes.
Probabil că abia din 2012 vom putea vorbi de o revenire
pe creştere a pieţei", a precizat Mihai Rohan.
Cele trei fabrici ale Carpatcement au oprit producţia, la
ﬁnele anului trecut, din cauza cererii reduse şi au fost
repornite în perioada martie-aprilie. În prezent, unităţile lucrează la aproximativ 60% din capacitate. Cele
trei fabrici pot realiza anual 4,5 milioane tone de clincher (semifabricat din care se obţine cimentul).
Carpatcement a finalizat în 2009 un program de
mărire a capacităţii de producţie, în valoare de
peste 100 de milioane euro, iar bugetul din 2010, de
aproximativ 8 milioane de euro, vizează în principal
modernizarea echipamentelor. "Fondurile prevăzute pentru investiţii au, însă, o structură flexibilă,
în cazul în care vor apărea alte oportunităţi pe piaţă
pe termen scurt", a specificat Mihai Rohan. Grupul
HeidelbergCement este prezent în România prin trei

divizii, specializate în producţia de ciment, agregate
şi betoane.
Compania Lafarge a înregistrat în primul semestru al
anului o diminuare de 19,4% a vânzărilor ca valoare şi
de 22% sub aspect cantitativ. Din cauza acestor rezultate, grupul francez şi-a revizuit estimările pentru
anul acesta (după ce, în luna februarie, anunţa în
raportul anual o creştere de până la 5%) şi previzionează o scădere cuprinsă între 4% şi 10%. “Continuăm să derulăm planul investiţional anunţat încă din
anul 2006, în valoare de 90 milioane de euro. Acum
acesta se aﬂă într-un moment al execuţiei bugetare
în care se pune accent pe implementarea proiectului
IPPC de la uzina de ciment din Medgidia. Continuăm
să investim şi în priorităţile operaţionale: sănătatea şi
securitatea în muncă, domeniu în care am accesat deja
fonduri europene; dezvoltarea profesională şi managerială a personalului, precum şi în programul intern de
control al costurilor şi gestiunii numerarului”, a declarat
Philippe Questiaux, preşedinte şi director general al
Lafarge Ciment (România) SA. Compania a înregistrat
anul trecut o diminuare de 35% a cifrei de afaceri faţă
de 2008, ajungând la 886,1 milioane de lei (210 milioane de euro).
În primele şase luni ale anului în curs, Holcim România
a consemnat o contracţie de 30% a volumului de
vânzări de ciment, în timp ce preţurile materialelor s-au
redus cu 10,7% faţă de aceeaşi perioadă din 2009. În
ceea ce priveşte livrările de agregate, acestea au scăzut
cu 29,4%, în timp ce preţurile speciﬁce s-au depreciat
cu 14,3%. Astfel, veniturile companiei din ţara noastră
s-au situat mult sub media operaţiunilor la nivel de
grup, având în vedere faptul că vânzările de ciment ale
concernului au totalizat, în ianuarie-iunie 2010, circa
67,8 milioane de tone, în creştere cu 4,1% faţă de intervalul similar din 2009, în timp ce afacerile cu agregate
au sporit cu 17,1% (până la 73,2 milioane de tone),
iar cele cu beton gata preparat cu 13,5% (până la 21,9
milioane de metri cubi). În ansamblu, Holcim a vândut,
în semestrul întâi al acestui an, materiale de construcţii
în valoare de 10,9 miliarde franci elveţieni (CHF), cu
8,1% mai mult decât în primele şase luni din 2009, cele
mai slabe rezultate ﬁind obţinute în Europa (-6,4%).

legislaţiei referitoare la parteneriatele de tip publicprivat şi prin alocarea de fonduri pentru investiţiile în
infrastructură.
În continuare, pentru a evidenţia evoluţia pieţei materialelor de construcţii, sunt prezentate opiniile reprezentanţilor unor importante organizaţii şi companii din
domeniu.

Claudiu Georgescu, preşedinte al Asocia-

Au crescut livrările de ciment la sac

ţiei Producătorilor de Materiale de Construcţii
(APMCR): "În luna august, producătorii au lucrat
la capacităţi reduse, din cauza temperaturilor ridicate, în timp ce începutul lui septembrie a fost încurajator în comparaţie cu luna anterioară, cu toate că
nivelul comenzilor s-a aflat sub nivelul din aceeaşi
perioadă a anului trecut. Toţi indicatorii ce definesc
piaţa materialelor de construcţii confirmă o nouă
recesiune a domeniului în 2010, estimările privind
valoarea pieţei vizând o depreciere de circa 30% în
comparaţie cu 2009, până la 3,5 miliarde euro. Dacă
nu se iau măsuri importante de stimulare a sectorului de construcţii, în 2011 s-ar putea consemna o
nouă contracţie. Atragerea de investiţii şi accesarea
de fonduri europene ar trebui să reprezinte priorităţi
permanente ale Guvernului, dar nu numai la nivel
declarativ. Măsuri precum practicarea unei politici naţionale integratoare şi crearea unui minister
al lucrărilor publice ar putea duce la eficientizarea
utilizării fondurilor disponibile. În cazul în care politica de austeritate va fi continuată şi în 2011, atingerea unei cifre de afaceri de 3 miliarde euro pe
piaţa materialelor de construcţii va fi un deziderat
greu de atins".

În primul semestru, livrările de ciment s-au realizat, în
special, pentru persoanele ﬁzice, care au achiziţionat
mai mult decât anul trecut, datorită reducerii preţurilor
la materiale de construcţii. Tendinţa a fost resimţită şi
prin creşterea vânzărilor de ciment la sac, produs care
deţine acum peste 50% din piaţă, diferenţa ﬁind reprezentată de livrările vrac. Dintre problemele întâlnite în
desfăşurarea activităţii, pot ﬁ amintite lipsa lichidităţilor şi circuitul diﬁcil al banilor, în cazul contractelor cu
fonduri de la bugetul de stat întârzierea plăţilor ajungând să depăşească mai multe luni.
Anul trecut, producţia de ciment s-a diminuat cu
27,8%, la 7,8 milioane de tone, iar cifra de afaceri însumată a celor trei mari fabricanţi, subsidiarele locale
ale grupurilor HeidelbergCement (Germania), Lafarge
(Franţa) şi Holcim (Elveţia), s-a diminuat de la 910
milioane de euro la 620 milioane de euro. Totodată, în
2009, consumul de ciment a scăzut cu aproximativ 2,8
milioane de tone.
Pentru a revigora segmentul speciﬁc, reprezentanţii
CIROM solicită sprijinul autorităţilor, prin îmbunătăţirea

Iulian Mangalagiu, director general al
firmei Ceramica, din Iaşi: “Compania noastră
a combătut efectele diminuării pieţei pe care
operează prin dezvoltarea extensivă şi implementarea unor campanii promoţionale orientate către
distribuitori şi beneficiari. În ceea ce priveşte structura livrărilor, ponderea cea mai mare în volumul
vânzărilor o au cărămizile din gama GV, cu goluri
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verticale. Aceste produse oferă numeroase avantaje:
reduc costurile cu materialele de construcţie, având
o rezistenţă ce permite edificarea pe zidărie structurală cu centuri şi stâlpişori, fapt ce diminuează cheltuielile cu alte materiale: beton, fier-beton etc. În
ultimul an ne-am extins livrările la nivelul întregii
ţări, însă în zona Moldovei vindem, în continuare,
cel mai mult. Cifra noastră de afaceri din 2010 va fi
afectată de condiţiile specifice pieţei construcţiilor
şi, în pofida eforturilor pe care le depunem pentru
a furniza cantităţi la nivelul celor planificate, s-ar
putea să nu reuşim să ne îndeplinim obiectivele de
cifră de afaceri stabilite pentru acest an”.

angajaţilor, de reţinere şi atragere continuă de resurse
umane experimentate şi competitive. Totodată, am
alocat fonduri de 28 milioane de euro pentru realizarea celei mai mari linii de producţie de blocuri ceramice din Europa de Est. Prin deschiderea noii unităţi de
producţie (realizată în proporţie de 97%) vizăm poziţia
de lider pe segmentul speciﬁc. Lucrările la fabrica din
Recea (lângă Zalău) au demarat în 2007, iar capacitatea
maximă de producţie a noii linii va ﬁ de 1.000 tone/zi.
Prin dezvoltarea capacităţii de fabricaţie ne-am propus
ca în 2011 să ajungem la o cifră de afaceri cuprinsă între
55 milioane de lei şi 60 milioane de lei, reprezentând
livrări de 350.000 mc. Până în 2013 estimăm că veniturile proprii vor depăşi 100 milioane de lei (respectiv
500.000 mc). Dacă până în prezent piaţa de desfacere a companiei era dezvoltată în judeţele Sălaj, Satu
Mare şi Maramureş, odată cu inaugurarea noii unităţi,
zona de livrare se va extinde de cel puţin patru ori. De
asemenea, în condiţiile dezvoltării departamentelor de
vânzări şi marketing, preconizăm o majorare a numărului de salariaţi, de la cei 156 de angajaţi cât avem în
prezent. În ceea ce priveşte rezultatele ﬁnanciare, în
2009 am înregistrat o cifră de afaceri de circa 29 milioane de lei şi vânzări de148.000 mc”.

Nicolae Neag, director comercial al ﬁrmei
Siceram: “După un început de an catastrofal, piaţa
şi-a mai revenit din luna mai şi a rămas la un nivel
acceptabil până în septembrie. De la începutul lui
octombrie, cererea a început să scadă, tendinţă care
se accentuează pe măsură ce ne apropiem de sfârşitul
anului. După estimările mele, piaţa s-a redus anul
acesta, comparativ cu 2009, cu aproximativ 20%. În
mod cert, până în luna aprilie 2011, nu vor ﬁ semne
de revenire. După această dată, până la ﬁnele lui 2011
ar putea exista o uşoară creştere faţă de 2010, aceasta
în condiţiile în care nu vor exista derapaje politice
majore, încrederea investitorilor şi politicile bancare
ﬁind adecvate. Pentru întreg anul 2010 luăm în considerare o cifră de afaceri de circa 45 milioane de lei,
comparabilă cu cea din 2009 şi un proﬁt net de circa
8 milioane de lei, cu 20% inferior anului trecut. Explicaţia constă în preţurile de livrare mai mici, în special
la materialele pentru zidării”.

Dr. ing. Marius Dumitru Marin, director
general al companiei Macon: “Printr-o abordare eﬁcientă a proceselor de vânzare şi continuarea parteneriatelor cu clienţii, au fost obţinute rezultate bune şi în această perioadă, marcată de scăderea
pieţei materialelor de construcţii. Astfel, în trimestrul
al treilea a.c., vânzările de BCA au crescut cu 26% faţă
de cele din trimestrul al doilea şi cu peste 5% raportat
la perioada similară a anului 2009. Pentru anul 2011,
în poﬁda perspectivelor economice previzionate ca
nefavorabile, ne-am planiﬁcat investiţii de aproximativ 4,8 milioane de euro, aproape 80% din această
sumă ﬁind alocată pentru modernizarea proceselor
aferente producţiei de BCA şi var. De la preluarea
grupului de către Enterprise Investors (2006-2010),
au fost investite fonduri de circa 15 milioane de euro
pentru dezvoltarea şi modernizarea capacităţilor de
fabricaţie. Începând din 2006, holding-ul a realizat
peste 2,3 milioane mc de blocuri de zidărie din BCA,
destinate celor mai importante proiecte locative şi
nerezidenţiale, cu ﬁnanţări de stat şi private, româLiviu Stoleru, director general al ﬁrmei neşti sau străine, precum şi construcţiilor individuale”.
Cemacon, din Zalău: ”Suntem o ﬁrmă în plină dezvoltare, strategia noastră de management concentrându- Gabriel Colobaţiu, director general al
se, în prezent, pe creşterea cotei de piaţă (dezvoltarea Somaco Grup Prefabricate: “În primele nouă luni
reţelei de distribuţie şi a portofoliului de produse, ale acestui an, am înregistrat o creştere a vânzărilor
prin atragerea de parteneri puternici), pe restructu- de elemente prefabricate din beton de peste 37% faţă
rare organizaţională (procese şi strategii), precum şi pe de aceeaşi perioadă din 2009, când am comercializat
implementarea unei politici susţinute de dezvoltare a 144.400 mc de BCA. Această evoluţie a fost înregistrată
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în contextul în care piaţa speciﬁcă şi-a continuat trendul
descendent, până la ﬁnele anului domeniul respectiv
urmând a se diminua cu până la 18% faţă de nivelul de
două milioane mc, consemnat anul trecut. Am reuşit să
obţinem această creştere a livrărilor datorită extinderii
teritoriale a vânzărilor în mai multe judeţe din Transilvania şi diversiﬁcării ofertei, prin lansarea, în luna
iunie, a unui nou adeziv pentru BCA. De asemenea,
o contribuţie semniﬁcativă a avut-o semnarea unui
contract important, prin care am livrat Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL) 16.764 mc de BCA. Materialele achiziţionate vor ﬁ utilizate pentru reconstrucţia
/repararea locuinţelor afectate de calamităţile naturale din acest an, din România şi Republica Moldova.
Depozitele în care vor ﬁ livrate materialele se aﬂă în
judeţele Suceava, Bacău, Botoşani, Tulcea şi Ialomiţa.
Pentru întregul an, compania are în vedere o majorare
de 10% a cantităţilor de materiale livrate şi o sporire de
minimum 15% a cifrei de afaceri”.

Vlad Miluţ, director executiv al Prefab SA:
“În primele şase luni din 2010, am realizat o cifră de
afaceri de 40 milioane de lei, în scădere cu 12,6% faţă
de aceeaşi perioadă a anului trecut (45,8 milioane de
lei). Diminuarea veniturilor a fost cauzată de scădere
preţurilor de vânzare şi de reducerea cererii pe piaţa
materialelor de construcţii, în lipsa începerii unor
mari proiecte rezidenţiale. Veniturile totale realizate de societate în această perioadă au însumat 42,6
milioane de lei, în timp ce proﬁtul brut s-a cifrat la
3,82 milioane de lei. Printre obiectivele viitoare ale
companiei se numără intensiﬁcarea preocupărilor
privind asigurarea şi menţinerea unui mediu înconjurător la nivelul impus de standardele internaţionale. Avem în vedere certiﬁcarea sistemului de management al mediului şi gestionarea corectă a deşeurilor rezultate din activitatea de producţie, având

deja încheiat un contract pentru reciclarea acestora.
În 2009 am realizat 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.
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Segmentul de prefabricate a înregistrat un regres în Markus Wirth, director general al Holcim
2009, context în care compania noastră a reuşit să-şi România: “La începutul anului 2010, estimările
menţină cota de piaţă la nivelul celei din 2008.”.
noastre prevedeau o diminuare a pieţei de cel mult
10%, cu o eventuală tendinţă de revenire în cea de-a
doua jumătate a anului, dar şi un scenariu pesimist,
în care piaţa putea scădea până la -20%. În condiţiile
actuale se pare că scenariul pesimist a rămas valabil.
Primul trimestru a fost afectat de condiţiile meteorologice nefavorabile, prelungite până în luna aprilie,
iar ulterior blocarea investiţiilor şi amânarea începerii
unor proiecte noi au dus la acutizarea problemelor.
Lunile de vară au adus o anumită revigorare, însă 2010
rămâne în continuare un an diﬁcil. În ceea ce priveşte
revenirea sectorului materialelor de construcţii pe un
trend ascendent, speranţele noastre sunt că, începând cu 2012, vom avea din nou o creştere, dacă vor
Mihai Rohan, director general al Carpat- ﬁ luate măsuri de relansare economică absolut nececement Holding SA: “Deşi contextul actual face sare, care ar putea aduce România pe acelaşi trend de
foarte diﬁcilă elaborarea unor predicţii, am putea revenire cu alte pieţe din restul Europei.
spune că 2012 va ﬁ primul an de creştere sustena- Considerăm că anul 2011 va ﬁ unul de stagnare,
bilă după perioada de criză (întrucât 2011 va ﬁ o peri- pentru că nu există o perspectivă pe termen scurt în
oadă marcată de stagnarea pieţei). Cu privire la acest ceea ce priveşte investiţiile pe care le va realiza statul
aspect trebuie totuşi să ţinem cont de faptul că anul în infrastructură, un domeniu în care România se aﬂă
viitor evoluţia pieţei va ﬁ la fel de incertă ca în ultimii cu mult sub media europeană. În ceea ce priveşte
doi ani. Consider că anul 2011 ar trebui să aducă
o creştere uşoară, dacă va exista stabilitate politică, iar măsurile de austeritate adoptate de Guvern
vor avea succes. Capacitatea statului şi a companiilor locale de a absorbi fondurile puse la dispoziţie
de Uniunea Europeană va avea un rol important în
dezvoltarea economiei locale şi în dinamica pieţei
construcţiilor. Resursele există şi aşteaptă să ﬁe accesate. Acestea reprezintă o alternativă viabilă pentru
obţinerea lichidităţilor necesare pentru demararea
şi ﬁnalizarea proiectelor începute. De aceea, dezvoltarea de proiecte coerente şi concentrarea pe atragerea acestor fonduri ar trebui să ﬁe una dintre priorităţi atât în mediul privat, cât şi în cel instituţional”. investiţiile, în anul 2010, bugetul alocat pentru
modernizarea fabricilor de la Câmpulung şi Aleşd,
precum şi a staţiei de măcinare de la Turda se ridică
la 20 milioane de euro. De asemenea, în luna august
a.c. a fost aprobată începerea unei investiţii în valoare
de 14 milioane de euro, într-un proiect de eﬁcienţă
energetică la fabrica din Aleşd, care va furniza aproximativ 15% din cantitatea necesară de energie electrică a unităţii, folosind căldura generată în timpul
procesului de producţie a cimentului”.

Se aﬂă în discuţie noi prevederi
pentru comercializarea materialelor
Potrivit Comitetului European de Standardizare (CEN),

Philippe Questiaux, preşedinte şi director construcţiile reprezintă 10% din PIB în Europa şi angageneral al Lafarge Ciment (România) SA: "Pentru
intervalul următor, estimările sunt incerte. Proiecte
semniﬁcative de construcţii nu au mai fost iniţiate, iar
statisticile naţionale, precum şi estimările privind creşterea economică, sunt negative. Prin urmare şi în 2010
operăm doar cu două din cele trei cuptoare, adică sub
capacitate. În România, prima diferenţă dintre anii
2010 şi 2009 a fost generată de condiţiile atmosferice
din primele luni ale anului în curs. Astfel, vânzările au
început să crească în trimestrul al doilea, dar mai puţin
decât în 2009. Un alt aspect ce a determinat diminuarea vânzărilor a fost fragilitatea mediului economic,
care a dus la lipsa proiectelor de construcţii semniﬁcative, din cauza problemelor de ﬁnanţare”.

jează direct 12 milioane de cetăţeni europeni, 26 de
milioane de muncitori ﬁind dependenţi de acest sector.
Totodată, aproximativ 92% din producătorii de materiale de construcţii, respectiv 65.000 de ﬁrme, sunt
companii mici şi mijlocii, cu mai puţin de 250 de angajaţi ﬁecare. “Nevoia de a acţiona în ceea ce privește
comercializarea produselor pentru construcţii în UE
este de o importanţă crucială având, în vedere dimensiunile acestui sector”, susţin eurodeputaţii.
În acest sens, în cadrul Comisiei pentru piaţa internă
şi protecţia consumatorilor din Parlamentul European, la începutul lunii octombrie a.c. a fost prezentat
un raport, în primă lectură, în vederea adoptării unui
regulament al Parlamentului European şi al Consiliului

de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a
Directivei 89/106/CEE a Consiliului.
Recesiunea economică a afectat grav industria
construcţiilor din UE, o serie de întreprinderi din UE ajungând în faliment și numeroși lucrători ﬁind concediaţi.
“Orice măsură care poate ﬁ luată pentru a sprijini sectorul
construcţiilor reprezintă o contribuţie bine-venită. În
acest context, revizuirea Directivei privind produsele
pentru construcţii (89/106/CEE) reprezintă o măsură de
sprijin elementară, care ar trebui să susţină sectorul prin
înlăturarea barierelor comerciale cu care se confruntă
fabricanţii și care, astfel, ar ajuta întreprinderile să-și
desfășoare în continuare activitatea și operatorii să-și
păstreze locurile de muncă. Propunerea de regulament
de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor de construcţii COM (2008) 311 prevede
actualizarea, simpliﬁcarea şi înlocuirea Directivei privind
produsele pentru construcţii, având în vedere modiﬁcările anumitor condiţii referitoare la supravegherea pieţei,
inclusiv noul cadrul legislativ (Regulamentul 765/2008/
CE privind supravegherea pieţei și Decizia 768/2008/
CE privind cadrul comun pentru comercializarea produselor)”, se arată în raportul supus dezbaterii.
Conform sursei citate “ar trebui să se ia măsuri pentru a
accelera adoptarea unor standarde europene, precum
și traducerea acestora în toate limbile oﬁciale ale
Uniunii. Totodată, ar trebui să se asigure o participare
echilibrată a părţilor interesate la activităţile comitetelor tehnice sau ale grupurilor de lucru ale organismelor europene de standardizare, astfel încât nicio
categorie de părţi interesate să nu ﬁe reprezentată în
mod disproporţionat”.

Producţia locală trebuie sprijinită
În condiţiile în care materialele autohtone de zidărie
se aﬂă în competiţie cu sistemele importate, reprezentanţii ﬁrmelor din branşă susţin că activitatea
producătorilor locali va ﬁ performantă numai dacă
aceasta va ﬁ susţinută şi de furnizorii de materii
prime şi utilităţi, astfel încât să poată concura de
pe poziţii egale cu producătorii externi. Aceasta în
condiţiile în care materiale de zidărie provenind din
Bulgaria, Turcia, Ungaria sau Serbia sunt comercializate pe piaţa românească la preţuri mai mici faţă de
produsele autohtone. Fenomenul este posibil datorită
costurilor de producţie reduse ale acestor materiale
(preţurilor materiilor prime şi utilităţilor din ţările
învecinate ﬁind reduse în comparaţie cu cele autohtone). Companiile prezente pe piaţa de cărămidă şi
BCA (materiale ce deţin împreună aproximativ 80%
din piaţa de zidărie) încearcă să aplice diferite strategii pentru a diminua pierderile înregistrate în anul
2009. În acest sens, pe parcursul lui 2010 unele ﬁrme
au inclus în portofolii produse noi, performante, iar
altele au investit fonduri importante pentru extinderea capacităţilor de producţie, în speranţa unei
reveniri a cererii. De asemenea, producătorii de
BCA şi-au adaptat strategiile de vânzări la evoluţia
cererii, suplimentând facilitaţile acordate distribuitorilor, ceea ce a dus şi la diminuarea veniturilor. Cu
toate acestea, comparativ cu 2009, în acest an vânzările de cărămidă, BCA şi ciment au înregistrat creşteri
modeste, pentru anul 2011 reprezentanţii ﬁrmelor de
proﬁl sperând într-o evoluţie optimă a cererii.
Lăcrămioara BOTEZATU
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Energia fotovoltaică şi metode moderne de creştere a ratei de conversie
Subiectul eﬁcienţei energetice şi cel referitor la
încurajarea utilizării resurselor alternative (denumite şi regenerabile) constituie, în prezent, priorităţi pe agenda tuturor guvernelor statelor
membre ale Uniunii Europene. Programe precum
Europa 20-20-20, directive speciale ce reglementează cu mare exactitate domeniul respectiv, legi
naţionale ce includ prevedere extrem de exigente toate acestea constituie dovezi clare ale modului
elaborat şi coerent în care strategia menţionată
este implementată la nivel comunitar. Tendinţa a
fost accelerată şi de criza economică începută în
anul 2008, care a reprezentat un impuls puternic
pentru autorităţile naţionale de reglementare şi
factorii politici de decizie. Acestea sunt motivele
pentru care a devenit necesară o abordare integrată a subiectului respectiv, ﬁind prezentată
legislaţia în vigoare şi oferta existentă în ceea ce
priveşte sursele energetice disponibile în acest
moment.
Programul de eﬁcientizare propus de autorităţile
europene presupune ca totalul emisiilor de dioxid de
carbon să se diminueze până în 2020 cu minimum 8%
şi cu 20% în următoarea decadă, nivelul de referinţă
ﬁind anul 1990. În acest domeniu trebuie făcută o
diferenţiere clară între cantitatea de CO2 rezultată din
producţia de energie electrică (pentru care se preconizează o reducere de peste 22% până în 2030) şi cea
aferentă altor domenii de activitate (unde scăderile
consumului vor ﬁ de numai 3%). În ceea ce priveşte
cota pe care resursele energetice regenerabile (denumite, în continuare, RES) o vor avea în totalul consumului mondial, aceasta va ﬁ, conform calculelor
specialiştilor, de 14,8% la ﬁnele acestui deceniu şi
de 18,4% în 2030. Trebuie remarcat faptul că datele
respective au o valoare inferioară nivelurilor propuse
în cadrul proiectului iniţial. De asemenea, se estimează că gradul de utilizare a RES va ﬁ superior în
domeniul producţiei de energie electrică, faţă de cel
al transportului sau HVAC.

transmite documentaţia completă la Parlamentul
European, pentru asigurarea cerinţei de transparenţă
a procesului. Un accent deosebit se pune pe colaborarea între ţările membre în cadrul unor proiecte
legate de producţia de electricitate sau HVAC, la
elaborarea acestora şi punerea lor în operă putând
participa şi agenţi economici privaţi. Un alt aspect
important este constituit de informarea completă şi
corectă a tuturor companiilor implicate în procesul
respectiv sau afectate de aplicarea acestuia (antreprenori, instalatori, arhitecţi, proiectanţi, furnizori de
sisteme şi utilizatori ﬁnali) asupra detaliilor relevante,
cum ar ﬁ beneﬁciul net al operaţiunilor, costul şi eﬁcienţa echipamentelor, tipul de dispozitive utilizate şi
modul de distribuire a energiei rezultate. Accesul la
reţelele speciﬁce constituie un alt subiect de interes,
mai ales dacă se are în vedere securitatea racordării şi
dezvoltarea ulterioară a reţelei. O prevedere explicită
se referă la faptul că autorităţile de reglementare au
obligaţia asigurării unui acces prioritar la sistemele
gestionate de companii publice sau private a tuturor
Colaborare între mediile
resurselor RES care presupun acest lucru (ﬁrmele
publice şi cele private
din branşă având prioritate faţă de producătorii de
În plan legislativ, Parlamentul European şi Consi- energie ce utilizează combustibili fosili).
liul Uniunii Europene au adoptat anul trecut directiva 2009/28/EC, referitoare la resursele regenerabile. Căi de optimizare a producţiei
Scopul documentului respectiv este acela de a stabili de energie electrică solară
un cadru comunitar adecvat pentru promovarea RES, Pentru a facilita înţelegerea corectă a modului în care
trasând sarcini obligatorii pentru autorităţile din funcţionează sistemul propus de autorităţile comuniﬁecare stat membru al UE referitoare la nivelul consu- tare, se impune abordarea separată a ﬁecărei resurse
mului şi ponderea RES în structura acestuia. Conform menţionate anterior. Dat ﬁind faptul că energia solară
directivei, sursele regenerabile sunt cele eoliene, are - în mod indiscutabil - cea mai mare disponibilienergia solară, geotermală, hidroenergia, biomasa şi tate, aceasta va ﬁ prima analizată. Deşi sistemele de
biogazul. Autorităţile statelor membre ale UE au obli- captare a radiaţiei emise de Soare sunt disponibile pe
gaţia de a promova măsuri eﬁciente de proiectare, piaţa internaţională, ﬁind caracterizate prin ﬁabiliastfel încât să asigure cota propusă de RES în totalul tate, performanţă ridicată şi costuri relativ scăzute,
consumului. În acest scop, se impune deﬁnirea unor procesul de dezvoltare al acestor produse continuă,
planuri precise de acţiune, aplicate la nivel transna- dat ﬁind potenţialul lor ridicat de a deveni princiţional, care să asigure o mobilizare optimă a tuturor pala sursă de electricitate a viitorului. Obiectivele
resurselor disponibile. Comisia Europeană (CE) are declarate ale programelor de cercetare sunt represarcina de a evalua periodic strategiile respective şi zentate de reducerea costurilor speciﬁce acestui tip
de a impune corecţiile necesare, ulterior urmând a de resursă şi creşterea gradului de sustenabilitate.
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Implementarea pe scară largă a sistemelor fotovoltaice este, în prezent, fezabilă din punct de vedere
tehnic, singura condiţie ce mai trebuie îndeplinită
vizând creşterea competitivităţii. Nivelul actual al
preţului, deşi este relativ scăzut, nu poate concura în
mod direct cu valorile speciﬁce tipuri de electricitate.
De aceea, obiectivul primordial în domeniul analizat
este acela de diminuare a costurilor de instalare/utilizare, coroborat cu creşterea performanţei tehnologice. La acestea se adaugă şi alţi factori, de o importanţă sporită, cum ar ﬁ, de exemplu: durata perioadei
de exploatare a sistemelor componente; consumul de
energie şi materiale în timpul fabricaţiei şi montajului; perioada de amortizare a costurilor; folosirea în
procesul de producţie a unor materiale scumpe, rare
şi, uneori, periculoase; standardizarea şi armonizarea
normelor ce reglementează respectivul domeniu;
ﬂexibilitatea sistemului de proiectare; masa speciﬁcă a tehnologiilor de substrat. Aspectele socioeconomice, cum ar ﬁ mediatizarea în mediile politic
şi al publicului larg, specializare, educaţie/informare,
ﬁnanţare şi acceptare de către utilizatorul ﬁnal reprezintă, la rândul lor, elemente ce pot avea un impact
semniﬁcativ. În acest sens, există două abordări posibile: alegerea rutei de maximizare a eﬁcienţei şi reducere a costurilor modulelor, respectiv fabricarea unor
celule solare extrem de ieftine pornind de la ideea
că şi în cazul unui indice de conversie scăzut aceasta
constituie o metodă ieftină de producere a energiei
electrice.

Tehnologii inovatoare pentru
creşterea randamentului
Principalele variante de dezvoltare a sistemelor se
referă la mai multe aspecte de bază, cum ar ﬁ: îmbunătăţirea tehnologiilor celulare existente; promovarea de noi soluţii şi inovaţii în domeniul fotovoltaic; înlocuirea componentelor şi sistemelor constitutive cu modele performante; creşterea gradului
de integrare în mediul ambient. Primul aspect
vizează dezvoltarea modelelor actuale pe bază de
siliciu cristalin, prin reducerea grosimii celulelor şi
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implementarea unor principii moderne de proiectare (cum ar ﬁ, de exemplu, emiţătorii selectivi sau
elementele de contact pe suprafaţa posterioară).
O altă provocare este reprezentată de accelerarea
procedurilor de cercetare în cazul tehnologiei de
peliculă subţire (thin ﬁlm), pentru eliminarea unor
probleme ca, de pildă, interferenţe, interconexiuni
sau defecte punctuale. În ﬁne, tot în cadrul tehnologiilor curente, poate ﬁ inclusă şi cea de multijoncţiune,
caz în care se urmăreşte simpliﬁcarea acestor formaţiuni, studiul neconcordanţelor descoperite şi chestiunea straturilor-tunel. În ceea ce priveşte viitorul,
se preconizează apariţia unor tehnologii avansate
de natură anorganică, caracterizate printr-o rată
substanţială de conversie, bazate pe materiale stabile
şi de încredere, care să garanteze creşterea eﬁcienţei
de ansamblu a celulelor, prin implementarea unor
dispozitive tehnice speciale. Se mai preﬁgurează şi
varianta unor module solare de natură organică (polimeri, molecule şi celule hibride). O propunere revoluţionară ar putea ﬁ aceea a sistemelor termo - fotovoltaice sau a celor cu straturi active. Nu în ultimul
rând, se poate vorbi despre creionarea unor caracteristici ale spectrului solar care să favorizeze tehnologiile existente. Este vorba despre punctele şi ﬁrele
de dimensiuni nanometrice care pot duce la creşterea gradului de conversie a luminii în energie electrică a modulelor convenţionale sau al celor avansate. Referitor la sisteme şi elemente constitutive,
în cadrul proiectelor de cercetare se urmăreşte reducerea costurilor de ansamblu aferente utilizării unor
asemenea instalaţii. De asemenea, în aceeaşi ordine
de idei, a apărut propunerea instalării unor invertoare
multifuncţionale care să contribuie în mod efectiv la
stabilizarea tensiunii şi, implicit, la calitatea reţelei
electrice. Din punct de vedere al compatibilităţii cu
mediul, accentul se pune în două direcţii: înlocuirea materialelor convenţionale cu modele ecologice
(analiza costurilor în acest sens trebuie să ia în considerare atât funcţionarea componentelor în cadrul
produsului ﬁnit, cât şi calitatea reţelei electrice) şi
integrarea tuturor datelor disponibile alături de o
monitorizare atentă a sistemelor pentru îmbunătăţirea eﬁcienţei întregului sistem, inclusiv cheltuielile
de operare şi întreţinere.

Germania, lider în producţia
de energie fotovoltaică
În cadrul strategiei europene SET Plan propusă de
CE, un rol tot mai important este deţinut de Iniţiativa Solară a UE, aceasta devenind rapid unul dintre
primele 6 proiecte comunitare având o relevanţă
maximă în regiune. Oﬁcialii Comisiei Europene în
domeniul cercetării reaﬁrmă oportunitatea optării
pentru asemenea soluţii tehnice, principalele avantaje ﬁind constituite de siguranţă, protecţia mediului,
durabilitate şi eﬁcienţă dovedită. În plus, soluţiile
fotovoltaice sunt deja asociate cu ideea de dezvoltare rapidă şi dinamism sporit, graţie modului în care
au evoluat în ultima perioadă. În acelaşi timp, trebuie
subliniat faptul că tehnologiile respective devin tot
mai competitive din punct de vedere al costurilor,
eforturi deosebite ﬁind depuse în această direcţie
de majoritatea companiilor din branşă. Aceasta se
reﬂectă cel mai bine în ritmul alert de creştere a
domeniului, care depăşeşte nivelul de 40% pe an,

în acest moment cifra medie de afaceri realizată de
companiile specializate depăşind 10 miliarde euro.
Piaţa europeană este dominată de statele puternic
industrializate, cele mai mari cote de energie electrică
produsă din resurse solare ﬁind obţinute, în ordine, de
Germania, Spania, Italia, Franţa şi Grecia. La nivelul
UE, circa 70.000 de persoane activează în acest
domeniu, progresul ﬁind vizibil în comparaţie cu începutul acestui deceniu. Mai trebuie subliniat faptul că
activitatea de cercetare în branşă este susţinută de
autorităţile de la Bruxelles, care au alocat în acest
sens fonduri în valoare de 105,6 milioane de euro în
perioada 2003 - 2006. Strategia aferentă următoarei
etape, cuprinse între 2007 şi 2013, se concentrează pe
promovarea celulelor pe bază de silicon, programele
de inovare urmând a ﬁ susţinute mai ales de autorităţile naţionale şi companiile de proﬁl. De asemenea,
se preconizează o accelerare a studiului tehnologiei
de tip peliculă subţire, a cărei aplicabilitate va spori
semniﬁcativ în următoarea perioadă.

Curent alternativ prin celule solare
Funcţionarea sistemului fotovoltaic de generare a
energiei se bazează pe fenomenul de transformare
a căldurii radiaţiei Soarelui în electricitate. În cadrul
tehnologiilor curente, elementul de bază al oricărui
sistem este reprezentat de celula fotovoltaică, realizată - de regulă - din materiale semiconductoare
pe bază de siliciu, deoarece proprietăţile acestora
în ceea ce priveşte conductivitatea le recomandă
pentru acest tip de aplicaţie. Principiul de generare este următorul: siliciul, cu valenţa 4, primeşte
electroni de la impurităţile atomice de fosfor poziţionate pe partea laterală a celulei (care au valenţa
5), creându-se, astfel, o sarcină negativă. Pe partea
opusă sunt poziţionaţi atomi de bor, cu valenţa 3,
care, având o afinitate mai mare de electroni, preiau
surplusul din stratul de siliciu. Joncţiunea de tip PN
din materialul de bază este astfel stabilită, asigurând difuzia electronilor din partea cu o concentraţie
mare (zona N) în cea deficitară (zona P). Se produce,
astfel, un curent unidirecţional de tip diodă.
Contactul dintre metal şi semiconductor are lor pe
ambele părţi ale celulei, făcând legătura cu electrozii externi. În momentul în care fotonii prezenţi
în radiaţia solară ating suprafaţa celulei, energia lor
este transferată către purtătorii de sarcină. Câmpul
electric format prin joncţiune separă sarcina pozitivă generată (golurile) de cea negativă (electronii).
După ce întregul circuit este închis, poate fi extras
curentul electric. În prezent, pe piaţă sunt disponibile mai multe tipuri de soluţii tehnice, cea mai utilizată fiind aceea de poziţionare în straturi a materialului semiconductor. Acestea sunt fabricate fie prin
debitare directă dintr-o bară de siliciu cristalin, fie

sunt extrase dintr-un bloc conţinând mai multe cristale (de aici rezultă cele două tipuri de structuri:
mono-, respectiv policristaline). O altă gamă importantă de produse este reprezentată de grupa cu
peliculă subţire, constituind folii de material semiconductor cu o grosime cuprinsă între 1 microni şi
2 microni. Avantajul acestora din urmă este dat de
costul scăzut al producţiei de masă, estimânduse o majorare a cotei de piaţă aferente tehnologiei
respective în perioada următoare. Cu toate că eficienţa (raportul de transformare a energiei solare în
energie electrică) este inferioară celulelor multistratificate, posibilitatea instalării în structura suprafeţelor vitrate de mari dimensiuni compensează
acest neajuns. Pe piaţă mai există şi aşa-numitele
module fotovoltaice, fiind sisteme formate din mai
multe celule, care sunt destinate furnizării unor
tensiuni fixe (de exemplu, 12 V). Prin legarea în
serie sau paralel a mai multor astfel de module, se
obţine o matrice care furnizează curent continuu la
o anumită diferenţă de potenţial. Totuşi, peste 90%
dintre panourile fotovoltaice utilizate în prezent
funcţionează în sistem alternativ (obţinut prin
transformarea cu ajutorul unui invertor), alimentând cu energie reţelele existente.

Dezvoltarea pieţei de energie solară
Gradul ridicat de dependenţă de energiile obţinute
prin arderea combustibililor fosili, necesitatea reducerii emisiilor de dioxid de carbon în atmosferă şi
perspectivele extrem de optimiste de dezvoltare
tehnologică determină ca resursele regenerabile de
tip fotovoltaic să devină tot mai atractive. Pe piaţa
de profil competiţia devine tot mai acerbă, ceea ce
a făcut ca preţul de achiziţie a unor asemenea soluţii
energetice să scadă cu 60% faţă de nivelul consemnat
la începutul anilor '90. Provocările actuale sunt reprezentate de diminuarea în continuare a costurilor de
fabricaţie şi de limitare a cheltuielilor de producţie
energetică. În cadrul planului comun de acţiune SET,
se stabileşte ca, până la sfârşitul acestui an, puterea
instalată a resurselor alternative să atingă pragul de
3.000 MW la nivelul Uniunii Europene. Din fericire,
acest obiectiv a fost depăşit încă din 2006, în 2009
capacitatea cumulată fiind de peste 9.500 MW, din
care cea corespunzătoare panourilor fotovoltaice s-a
situat la 4.600 MW. O concentrare deosebită a generatoarelor solare este raportată în Germania, care
deţine o cotă de 56% din piaţa UE 27, din acest punct
de vedere. Un aspect deloc de neglijat este acela al
profitabilităţii, constatându-se o creştere de 10 ori a
veniturilor obţinute din activitatea respectivă, faţă
de 2003. La nivelul UE, în prezent funcţionează mai
multe scheme de susţinere a producţiei de energie
electrică din resurse regenerabile:
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plata directă a unui tarif pentru alimentarea reţe-

lei (în Bulgaria, Cehia, Estonia, Germania, Grecia, Spania, Franţa, Italia, Cipru, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Olanda, Austria, Portugalia, Slovenia şi Slovacia);

suport investiţional (Belgia, Austria, Finlanda);

deducerea fiscală (Franţa, Estonia);

reducerea impozitelor indirecte de tip TVA (Estonia, Polonia, Marea Britanie);

acordarea de subvenţii (Grecia, Cipru, Malta);

plata prin intermediul certificatelor verzi (Belgia,
România, Suedia).
Fiecare stat membru al UE a avut libertatea de a alege
felul în care să susţină proiectele respective, de multe
ori soluţiile propuse ﬁind utilizate în diverse combinaţii.
S-a observat faptul că măsurile ﬁscale au avut cel mai
scăzut randament, în vreme ce efectul cel mai stimulativ a fost exercitat de metoda plăţii directe la un tarif
prestabilit, aplicabilă pe o perioadă ﬁxă (de regulă, 20
de ani). Totuşi, doar în acele state în care suma plătită a
fost suﬁcient de mare pentru a amortiza costurile investiţiilor într-o perioadă de timp rezonabilă, piaţa respectivă s-a dezvoltat substanţial. În ceea ce priveşte certiﬁcatele verzi (utilizate şi în România), acestea pot ﬁ
receptate doar ca o dovadă a producerii unui tip nepoluant de energie, remunerarea acestora ﬁind variabilă,
în funcţie de evoluţia cererii/ofertei. Cu alte cuvinte,
se formează o nouă piaţă pe care companiile care au
probleme certe cu poluarea mediului, pentru a evita
aplicarea unor penalităţi, achiziţionează de la producătorii de "energie verde" aceste documente, costurile proprii ﬁind astfel diminuate. Soluţia reprezintă un
compromis şi s-a dovedit faptul că eﬁcienţa acesteia
este destul de limitată.

Proiecte de cercetare derulate
de mari instituţii europene
După cum se aﬁrma anterior, în acest moment activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniu este aprofundată, la nivel comunitar şi internaţional ﬁind în
curs de desfăşurare mai multe proiecte demonstrative, dintre care vor ﬁ descrise, în continuare, pe scurt,
cele mai importante:

Proiectul BiThink. Derulat de specialiştii Universităţii Pais Vasco, din Spania, acesta porneşte de

la ideea că, pentru a fi implementată pe scară largă,
este necesară reducerea substanţială a costurilor cu
producerea energiei solare. În prezent, cele mai mari
cheltuieli derivă din preţul ridicat al siliciului cristalin pur şi din gradul scăzut de conversie a sistemelor
actuale. De aceea, cercetătorii propun subţierea straturilor de siliciu şi creşterea eficienţei de transformare. BiThink se concentrează pe trei aspecte principale: utilizarea unor celule cu ambele feţe active (de
tip "albedo") pentru creşterea cantităţii colectate de
energie; sporirea numărului de straturi prin secţionarea mai fină a lingourilor de siliciu; simplificarea
procesului de fabricaţie, prin aplicarea unor principii
avansate de mecanică. Până în prezent, s-a ajuns la
creşterea numărului de folii debitate pe un metru liniar de siliciu de la 1.800 de straturi la 3.500 de straturi, corespunzând unei reduceri a costurilor cu materia primă de aproximativ 50% (grosimea fiecărui
strat s-a diminuat de la 160 de microni la 90 de microni). De asemenea, specialiştii iberici, în colaborare
cu cei ai institutului Fraunhofer-ISE, din Germania, au
pus la punct o nouă tehnologie de producţie a celulelor bifaciale, pe care straturile emiţătoare de fosfor şi
bor sunt depuse printr-un procedeu special de aplicare. Problema cea mai dificilă a fost aceea a evitării
producerii unui scurtcircuit între emiţătorul de bor şi
partea de tip P a joncţiunii PN, soluţia fiind utilizarea
unui sistem de lipire prin intermediul unei paste pe
bază de argint. Costul total al cercetării a fost de circa
5 milioane de euro, din care două milioane de euro au
reprezentat fonduri europene.

Programul highSol. Această cercetare îşi propune să transforme conceptele clasice de fabricaţie,
translatând cuceririle tehnice de la nivel de laborator
la cel industrial. Având o valoare de peste 2,7 milioane de euro, din care 1,1 milioane de euro subvenţie
europeană, proiectul desfăşurat de institutul Fraunhofer GFAF, din Germania, îşi propune să atingă următoarele ţinte: realizarea unei producţii automate
a celulelor fotovoltaice cu straturi având grosimi inferioare nivelului de 150 de microni; creşterea şi stabilizarea calităţii proceselor de fabricaţie; integrarea
producţiei cu interfeţe speciale care să ţină cont de
viitoarele prevederi ale standardelor în domeniu. Cu
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alte cuvinte, highSol are ca obiectiv principal diminuarea pierderilor de manufactură şi introducerea unor
proceduri CNC care să ducă la eliminarea defecţiunilor
de manipulare (cu o frecvenţă foarte mare de apariţie în acest domeniu). De asemenea, prin procesarea
foliilor de siliciu cu gabaritul menţionat se va asigura
respectarea normelor de calitate ce se preconizează a
intra în vigoare în perioada următoare. Până în acest
moment, a fost testată tehnologia de execuţie a celulelor cu dimensiuni de 156 mm x 156 mm şi grosime
de 150 de microni. Au fost identificate şi principalele
elemente care generează, de obicei, apariţia de neconformităţi, fiind propuse spre fabricaţie trei prototipuri de instalaţii. Pe termen scurt, experţii germani
vor analiza şi alte metode mai rapide şi mai sigure de
manipulare a straturilor. O provocare deosebită, în
afara aceleia de automatizare, va fi constituită şi de
crearea unui software adaptat la acest tip de proces.

Cercetarea High Speed CIGS. Titulatura CIGS
semnifică tehnologia de execuţie a celulelor solare
din cupru, indiu, galiu şi seleniu. În această situaţie,
fabricaţia modulelor se poate realiza prin două metode: evaporare, respectiv selenizare. Problema principală este aceea a vitezei scăzute ce caracterizează
întregul proces. De aceea, o posibilă soluţie ar fi aceea de creştere a dimensiunilor fiecărui element component. Această metodă este, însă, destul de costisitoare, deoarece impune achiziţia unor echipamente
scumpe. Specialiştii de la institutul Midsummer AB,
din Suedia, au lansat un proiect în valoare de 3 milioane de euro (din care 1,12 milioane de euro contribuţia CE), prin care se urmăreşte creşterea productivităţii proceselor de tip CIGS, fără o majorare substanţială a costurilor. Ideea de bază este aceea de a elimina procesul de manipulare a substraturilor în timpul
procesului de curăţare, până în momentul în care sunt
instalate contactele finale. O companie britanică a
propus spre utilizare un prototip de sistem care efectuează automat operaţiunea respectivă în momentul
în care linia CNC încarcă substratul în prima staţie de
sputerizare. Astfel, stratul având rol de barieră şi cel
de contact sunt depuse în faze diferite, înainte ca instalaţia să transporte celula la linia principală de producţie. Acolo toate procesele aferente CIGS şi posttratamentele ce se impun au loc într-un mediu complet vidat. S-a constatat că materialul cel mai potrivit
pentru realizarea dispozitivului destinat transportului
substraturilor este oţelul inoxidabil.

Proiectul Lab2Line. De multe ori s-a observat
diferenţa mare dintre caracteristicile prototipurilor
de laborator şi cele ale modelelor disponibile pe piaţă. Astfel, în condiţii speciale, specialiştii au obţinut
o rată de conversie a energiei de 25% pentru celulele realizate din siliciu monocristalin şi de 20% pentru sortimentele policristaline, în vreme ce sistemele comercializate pe piaţă aveau o eficienţă de 17%,
respectiv 15%. În acest sens, organizaţia NaREC, din
Marea Britanie, a alocat suma de 2,8 milioane de euro
în încercarea de a transfera principiile de înaltă eficienţă de la nivel micro la cel de producţie industrială. Creşterea capacităţii celulelor solare ar avea ca
efect principal diminuarea costurilor de fabricaţie şi
sporirea cantităţii de energie generată. Pentru a ajunge la o asemenea performanţă, s-a optat pentru implementarea unei tehnologii inovatoare de aplicare a
stratului de bor pe suprafaţa stratului semiconductor
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policristalin de tip N. O altă metodă a fost adoptată
pentru materialul de tip P, care a înlocuit soluţia clasică de serigrafiere, larg răspândită în acest moment,
dar care prezintă dezavantajul opacizării substratului
la un nivel mai ridicat decât cel permis pentru celulele
solare. Este vorba despre realizarea canelurilor necesare prin intermediul unei raze LASER, proces care detemină ca eficienţa de ansamblu a celulei să ajungă
până la nivelul de 20%. Cu toate acestea, metoda presupune alocarea unor sume importante şi, de aceea,
succesul comercial a fost limitat. Specialiştii britanici
şi-au propus, în cadrul proiectului lansat, să combine
elemente ale celor două tehnologii, luând de la fiecare aspectele pozitive şi eliminând inconvenientele. Se
poate obţine astfel o calitate sporită a procesului de
serigrafiere, combinând avantajele acestui proces cu
acelea induse de "îngroparea" contactelor. În prezent,
se consemnează un progres semnificativ, eficienţa celulelor de tip N sporind de la 11,3% la 17,7%. Pentru
modelele monocristaline de tip P, cea mai mare provocare a fost reprezentată de compatibilizarea celor
două tehnologii, însă obstacolul a fost depăşit, astfel
încât momentan s-a ajuns la o valoare a gradului de
conversie de 15,2%.

Programul PV-Employment. Cele două principale obiective ale acestui program sunt de cuantificare precisă a potenţialului de creare a noilor locuri de
muncă, respectiv de determinare a profilului de specializare a viitorilor angajaţi în acest domeniu de activitate. Studiul a fost realizat de Asociaţia europeană
de produţie a panourilor fotovoltaice (EPIA), cu sediul
în Bruxelles, şi a fost finanţat în totalitate din fonduri structurale. Au fost formulate chestionare speciale, iar în anumite cazuri s-a apelat chiar şi la metoda
interviurilor. Rezultatele s-au colectat într-o bază de
date, care ulterior a fost prelucrată. Pe baza informaţiilor obţinute, s-au configurat trei scenarii posibile.
Cel mai pesimist dintre acestea presupune o implementare minimă a tehnologiilor respective, capacitatea instalată menţinându-se la nivelul atins în prezent. Al doilea presupune atingerea, în 2050, a unei
capacităţi de instalare de 500 GW, în vreme ce ipoteza optimistă prevede că în 2020 producţia de energie
fotovoltaică va avea o cotă de 12% din total, acesta
urmând a ajunge în 2050 la pondere de 25%. Studiul
concluzionează că, indiferent care dintre cele trei posibilităţi enumerate s-ar transpune în practică, condiţia obligatorie pentru ca oferta de muncă să se majoreze substanţial în acest domeniu este aceea ca preţul
sistemelor respective să se diminueze semnificativ.

Conceptul PV-MIPS. De regulă, un sistem de tip
fotovoltaic atinge un randament maxim atunci când
fiecare dintre modulele solare componente lucrează la o capacitate optimă. Presupunând că orice modul este dotat cu un sistem propriu de control care să

asigure şi interconectarea necesară, se poate presupune că pentru eficientizarea ansamblului este necesară utilizarea unor invertoare integrate, care să asigure transformarea curentului continuu în curent alternativ. Conceptul PV-MIPS prezintă şi avantajul flexibilităţii, precum şi pe acela al facilitării extinderii
nelimitate a reţelei. Ideea de producţie a unor astfel
de modele a venit în urma cererii de integrare direct
în reţea a energiei electrice provenite din radiaţia solară. În acest moment, provocarea este reprezentată
de reducerea costurilor totale, concomitent cu sporirea duratei de exploatare şi a fiabilităţii invertoarelor.
Cercetarea a fost asumată de Institutul pentru energie solară (ISET), din Germania, care a investit deja
suma de 10,5 milioane de euro, din care 4,4 milioane
de euro au provenit din fondurile puse la dispoziţie
de CE. Principalii factori care au împiedicat răspândirea pe scară largă a modulelor ce produc curent alternativ sunt: rată mare de apariţie a defecţiunilor, durată limitată de exploatare, costuri specifice ridicate
(1 euro/W - 2,5 euro/W), instalarea dificilă şi eficienţa scăzută (93%). Prin noul proiect se urmăreşte obţinerea unor costuri reale pe invertor de aproximativ
0,3 euro/W şi o creştere a eficienţei sistemului până
la nivelul de 95%. Până în prezent, au fost realizate
un transformator trifazic, precum şi alte tehnologii de
alimentare directă a reţelelor. Dacă se finalizează cu
succes prima dintre propuneri, este posibil ca numărul dispozitivelor de stocare a energiei (în principal,
condensatori electrolitici) să fie semnificativ redus,
ducând la o majorare puternică a duratei de exploatare a sistemelor.


Proiectul

Selflex. Derulat de Institutul pentru
Noi Tehnologii Energetice din Italia şi necesitând fonduri în valoare de 1,5 milioane de euro, acest program
îşi propune să demonstreze posibilitatea de realizare
la scară industrială a tehnologiei de fabricaţie extrem
de eficiente care se bazează pe autoformarea celulelor din siliciu cristalin (c-Si). Principiul fundamental
specific acestui proces este o creştere a complexităţii structurii moleculare şi a interacţiunilor browniene. Principalele avantaje ale soluţiei menţionate sunt
reprezentate de scăderea semnificativă a costurilor de
fabricaţie a celulelor solare, concomitent cu o majorare a eficienţei acestora de la 16% la 24%. De asemenea, vor exista doar două etape ale procesului de execuţie, de unde decurge o altă diminuare a cheltuielilor. Nivelul investiţiilor pentru implementarea noului
proces de execuţie este redus, iar costurile de cercetare-dezvoltare pot fi rapid amortizate. În prezent, prin
respectiva metodă se produc sisteme cu o capacitate
de 2 MW/an, însă se estimează că în următorii trei ani
aceasta ar putea depăşi pragul de 50 MW.

Programul Solar Plots. Acesta a pornit de la ideea preţului mai ridicat al energiei solare în comparaţie

cu aceea obţinută din resurse convenţionale. Propunerea vizează reducerea suprafeţei expuse a modulelor, elementele respective fiind cele mai costisitoare
componente ale sistemului. Pentru analiza performanţei acestor dispozitive, a fost construită o instalaţie ce include mai straturi de module fotovoltaice
şi oglinzi, amplasate într-o reţea din oţel sudat, care
permite rotirea ansamblului în funcţie de incidenţa
radiaţiei solare. Din măsurătorile realizate a rezultat faptul că aproximativ 16% din radiaţie nu a fost
reflectată de oglinzi (neajuns ce poate fi compensat
prin utilizarea unor modele cu o calitate superioară),
iar eficienţa a scăzut pe măsura creşterii temperaturii
modulelor, datorată majorării ratei de incidenţă. Mai
mult, în zilele în care cerul a fost înnorat, un impact
mai puternic asupra eficacităţii sistemului a fost exercitat de radiaţia difuză, care a devenit preponderentă în raport cu aceea directă. După o cercetare amănunţită a viabilităţii economice a acestei soluţii tehnice, specialiştii institutului Acciona Solar, din Spania,
au concluzionat că metoda de captare a energiei prin
intermediul oglinzilor nu duce la obţinerea unei sporiri semnificative a eficienţei şi, în consecinţă, nu are
ca efect o diminuare importantă a costurilor energiei solare.

Studiul Sunrise. Principalul obiectiv al acestui
program de cercetare, derulat de Asociaţia Europeană a Industriei Fotovoltaice şi care a costat aproximativ un milion de euro, este acela de a accelera şi facilita integrarea sistemelor solare în structura imobilelor, concomitent cu sporirea cotei de energie furnizată în reţelele naţionale. De asemenea, s-a avut în
vedere identificarea metodelor de reducere a costurilor acestor sisteme şi de creştere a competitivităţii
acestora pe viitoarea piaţă energetică liberă. Pentru
a atinge ţintele respective, organizaţia comunitară a încurajat o conlucrare a tuturor companiilor din
branşă, precum şi a celor din domeniul construcţiilor.
Totodată, a fost solicitat sprijinul birourilor de arhitectură, al proiectanţilor şi furnizorilor comunitari de
utilităţi publice. O metodă optimă de a atinge rezultatele propuse se consideră a fi aceea de accelerare a
procesului de standardizare, prin care să se faciliteze
integrarea reţelelor existente furnizoare de energie
fotovoltaică.

Cercetarea UPP-Sol. Aşa cum se sublinia anterior, principalele cauze ale costurilor ridicate ale energiei solare sunt reprezentate de rata scăzută de conversie şi de preţul mare al materialului semiconductor. Aplicarea a două principii moderne ar putea duce
la depăşirea cu succes a acestor obstacole. Este vorba
despre sistemul fotovoltaic concentrat (CPV) şi de cogenerare. Experţii de la Centrul de Cercetare din Roma
- Italia au ajuns la concluzia că prin aplicarea primei
soluţii, se poate obţine o diminuare semnificativă a
ariei necesare de expunere, în vreme ce a doua metodă permite utilizarea energiei termice suplimentare generate de celule, în vederea utilizării acesteia în
cadrul reţelelor existente de termoficare. Prin aplicarea ambelor tehnici (denumite generic CPVT), eficienţa de ansamblu poate depăşi nivelul de 75%. În acest
moment, experţii italieni lucrează la perfecţionarea
sistemului de colectare, precum şi la dezvoltarea unei
aplicaţii software care să permită o analiză şi o predicţie a performanţei instalaţiei.
Ovidiu ŞTEFĂNESCU
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Activitatea ﬁrmelor autohtone - preconizată a se relansa în 2011
Rezultatele ﬁnanciare ale companiilor din
construcţii au fost afectate negativ în primul
semestru al anului de evoluţia cursului de schimb şi
de continuarea recesiunii economice, situaţie care
a dus la scăderea puterii de cumpărare a populaţiei. În schimb, în partea a doua din 2010, societăţile din branşă au început să înregistreze o activitate mai pronunţată, fapt ce a generat anumite
creşteri ale veniturilor, după şase trimestre de
scădere continuă. Pentru anul următor, ﬁrmele
vizează majorarea cotelor de piaţă, prin lansarea
de produse inovatoare, extinderea reţelelor de
distribuţie şi reluarea de investiţii în marketing.
Majoritatea reprezentanţiilor companiilor din
branşă consideră că nivelul atins în semestrul I a.c.
va putea ﬁ depăşit în perioada următoare, pentru
2011 ﬁind previzionate majorări pe toate segmentele pieţei.
AKZO NOBEL: Sporire de 5% a vânzărilor din acest
an. Akzo Nobel Coatings România a livrat, în intervalul
ianuarie - august a.c., peste 600.000 de litri de vopsele
şi lacuri. “Sperăm că, până la ﬁnalul anului, vom reuşi
să atingem nivelul vânzărilor din 2009, având în vedere
că intervalul cuprins între lunile august - noiembrie
reprezintă perioada de vârf în vânzările de lacuri şi
vopsele. Astfel, ne menţinem estimarea privind creşterea cu minimum 5% a cifrei de afaceri în acest an”,
a declarat Vlad Oniu, director de vânzări al companiei.
Anul trecut, societatea a înregistrat o cifră de afaceri
de 15 milioane de lei (respectiv 3,5 milioane de euro),
în creştere cu 10% faţă de valoarea din 2008, de 13,7
milioane de lei (3,7 milioane de euro). Reprezentanţii
ﬁrmei preconizează că piaţa locală de vopsele premium
totalizează 15 milioane de euro - 20 milioane de euro,
având o pondere de 10%-15% pe segmentul vopselelor decorative.
Compania a lansat culoarea anului 2011, respectiv
vopsele în nuanţe de galben şi verde (sherbet lemon).
Conceptul vizează trasarea principalelor tendinţe din
punct de vedere al nuanţelor pentru anul următor. “Prin
implementarea acestui proiect şi în ţara noastră, dorim
să ne consolidăm poziţia pe segmentul premium de
vopsea, prin promovarea culorii şi calităţii produselor.
Este un argument în sprijinul păstrării cotei de piaţă de
20% în acest sector”, a declarat Marius Pintea, director
de marketing al companiei.
Akzo Nobel Romania importă produsele din Marea
Britanie, Polonia şi Ungaria. Cele mai cunoscute mărci
ale grupului olandez în România sunt Dulux (vopsea
lavabilă) Sadolin (lacuri pentru tratarea lemnului) şi
Hammerite (vopsea pentru metale). Compania, înﬁinţată în anul 2007, are în prezent peste 43 de angajaţi la nivel naţional. Informaţii suplimentare, la
www.akzonobel.com
ARCELORMITTAL: Creştere de 23% a producţiei
de ţevi la fabrica din Roman. ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, producător de tuburi, ţevi,
proﬁle din oţel destinate lucrărilor de infrastructură şi
transportului industrial, a realizat, în primul semestru
din 2010, o cifră de afaceri de aproximativ 190 milioane de lei, cu 13% sub nivelul din aceeaşi perioadă

din 2009. Conform datelor ﬁnanciare incluse în cel
mai recent raport al companiei, transmis către Bursa
de Valori Bucureşti, cauzele principale sunt reprezentate de reducerea preţurilor de vânzare a fabricatelor,
percepute drept o consecinţă negativă a condiţiilor de
pe piaţa speciﬁcă. În ceea ce priveşte stocurile, la ﬁnele
lunii iunie 2010 acestea erau cu 44% superioare celor
din aceeaşi perioadă a anului trecut, ca urmare a creşterii activităţii din domeniu. "Principalul motiv îl constituie majorarea valorii materiei prime cu 66 milioane de
lei, aceasta ﬁind necesară producţiei din cadrul Laminorului 6. Rezervele respective asigură securizarea marjelor de proﬁt estimate pentru a doua jumătate a anului
şi susţin cerinţele de materii prime aferente producţiei planiﬁcate pentru trimestrul al treilea", se arată în
document. Totodată, cheltuielile cu materiile prime şi
consumabilele au sporit cu 10%, evoluţie determinată
de majorarea cu 23% a volumului producţiei (până la
48.000 de tone în şase luni) şi de reducerea - în medie cu 13% a preţurilor de achiziţie a materialelor.
Industria siderurgică este afectată, în continuare, de
condiţiile economice generale, ce inﬂuenţează capacităţile de producţie existente la nivel mondial şi ﬂuctuaţiile tarifelor practicate în activităţile de import
/ export. După o scădere bruscă a cererii, ca urmare
a recesiunii, piaţa oţelului a început să se redreseze
treptat în a doua jumătate a lui 2009, însă comenzile efective de produse din oţel se menţin, încă, mult
sub nivelul anterior crizei. Reprezentanţii domeniului
speciﬁc se aşteaptă ca revigorarea să continue lent şi
progresiv, în special pe pieţele dezvoltate. Informaţii
suplimentare, la www.arcelormittal.com
PRAKTIKER: Scădere de 12% a vânzărilor din
România. Praktiker, una dintre cele mai importante
reţele de magazine de bricolaj prezente pe piaţa din
România, a înregistrat, în primul semestru al acestui an, vânzări de 96,5 milioane de euro, în scădere cu
12,4% faţă de acelaşi interval din 2009. Ritmul de reducere a veniturilor s-a situat mult sub nivelul mediu de
-5,8% consemnat la nivel de grup (până la 1,8 miliarde
euro). "Rezultatele ﬁnanciare au fost afectate negativ
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de evoluţia cursului de schimb şi de continuarea recesiunii economice, care a generat scăderea puterii de
cumpărare a populaţiei. Cu toate acestea, în trimestrul
al doilea a.c., ritmul de scădere a vânzărilor s-a ponderat faţă de cele trei luni anterioare", se arată în cel mai
recent raport ﬁnanciar al companiei. În perioada următoare, afacerile ﬁrmei vor ﬁ afectate şi de majorarea
TVA. Totuşi, pentru 2010 se estimează o stabilizare a
pieţelor din Europa de Est. În ceea ce priveşte investiţiile în extinderea reţelei de magazine, până la sfârşitul anului în curs retailerul are în vedere deschiderea a
două noi centre comerciale, în Polonia şi România. În
total, în primele şase luni din 2010 bugetul de investiţii
al grupului a însumat 16 milioane de euro (în creştere
cu 40% faţă de nivelul din aceeaşi perioadă din 2009),
din care peste 65% reprezintă investiţiile în centre noi
de vânzare (în Polonia, Ucraina, Ungaria şi Grecia). În
2009, Praktiker România a raportat o depreciere de
12% a cifrei de afaceri, până la 257 milioane de euro.
Informaţii suplimentare, la www.praktiker.com
COMNORD SA: Pierderi nete de peste un milion
de lei. Compania de construcţii Comnord SA, din
Bucureşti, a realizat, în primele şase luni ale acestui
an venituri totale de 15,6 milioane de lei, în scădere
faţă de nivelul din perioada corespunzătoare a lui
2009. Din punct de vedere structural, rezultatele obţinute din exploatare, respectiv 13,25 milioane de lei,
au o pondere de circa 85% din încasările totale, diferenţa ﬁind reprezentată de veniturile ﬁnanciare, care
au însumat 2,34 milioane de lei. "Blocajul de pe piaţa
imobiliară şi lipsa / suspendarea ﬁnanţărilor au reprezentat principalele cauze care au determinat reducerea semniﬁcativă a încasărilor din exploatare. Domeniul construcţiilor de clădiri rezidenţiale şi de birouri
a înregistrat şi în prima jumătate a lui 2010 o scădere
drastică", se precizează în cel mai recent raport ﬁnanciar al antreprenorului. Aceşti factori, precum şi condiţiile efective ale pieţei, au generat blocarea unor proiecte
pe care Comnord SA ar ﬁ trebuit să le contracteze. La
rezultatele ﬁnanciare negative ale societăţii a contribuit, de asemenea, sistarea lucrărilor la cele două
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pavilioane expoziţionale noi din cadrul complexului Romexpo, amânarea începerii execuţiei la ansamblul de locuinţe sociale Ocna Sibiului (pentru trimestrul al doilea), precum şi întârzierea obţinerii autorizaţiilor de construire de către dezvoltatori în cazul
anumitor proiecte. În ansamblu, rezultatele ﬁnanciare raportate de companie în primele şase luni ale
anului sunt nefavorabile, reprezentând o pierdere netă
de peste un milion de lei. Informaţii suplimentare, la
www.comnord.ro
CONSTRUCŢII SIBIU SA: Depreciere de 10% a cifrei
de afaceri. În primele şase luni ale acestui an, societatea Construcţii SA Sibiu a înregistrat o cifră de afaceri
netă de aproximativ 9 milioane de lei, în scădere cu 10%
faţă de perioada similară din 2009, când nivelul acesteia
a fost de circa 10 milioane de lei. "Încă de la începutul
lui 2010, activitatea de pe piaţa construcţiilor a întâmpinat diﬁcultăţi cauzate de condiţiile meteorologice nefavorabile şi de continuarea recesiunii pe plan mondial,
precum şi ca urmare a lipsei de lichidităţi a beneﬁciarilor
ce derulează lucrări aﬂate în execuţie. Totodată, ﬁnanţarea proiectelor din fonduri publice a fost amânată repetat, din cauza întârzierii aprobării bugetelor (de stat şi
locale)", se arată în raportul ﬁnanciar al companiei. De
asemenea, ﬁrma s-a confruntat, în perioada analizată, cu
diminuarea volumului de comenzi din partea investitorilor privaţi, precum şi cu lipsa de proiecte noi. "În afară de
aceste probleme, avem - în continuare - diﬁcultăţi ﬁnanciare, în special legate de încasarea creanţelor", se precizează în documentul citat. Numărul mediu de angajaţi
de care a dispus societatea în primul semestru a fost de
182 de salariaţi, în scădere faţă de anul trecut. Informaţii
suplimentare, la www.sinecon.ro
DURAZIV: Investiţii de 2,5 milioane de euro. În intervalul ianuarie - septembrie a.c., compania Duraziv a înregistrat o majorare de 45% a cifrei de afaceri, comparativ cu intervalul similar din 2009, în cadrul tuturor diviziilor, respectiv: adezivi, proﬁle metalice şi vopseluri. Creşterea s-a datorat extinderii reţelei de distribuţie, diversiﬁcării gamei de produse şi investiţiilor în marketing.
“Pentru a depăşi actuala criză economică, am luat o serie
de măsuri ce au vizat extinderea echipei de distribuţie
(dublând numărul de angajaţi) şi dezvoltarea diviziei de
vopseluri, pentru livrarea unor sisteme complete de ﬁnisaj. De asemenea, am mizat pe o promovare mai agresivă
a produselor noastre şi pe menţinerea unui raport optim
calitate/preţ”, a declarat Daniel Guzu, director general
al societăţii. La nivelul lui 2010, pentru investiţii au fost
alocate fonduri de 2,5 milioane de euro, din care un milion
de euro a reprezentat suma direcţionată spre dezvoltarea diviziei de tencuieli decorative şi vopsele, un milion
de euro a constituit cuantumul fondurilor destinate activităţilor de marketing şi 0,5 milioane de euro s-au alocat
pentru divizia de proﬁle metalice. În 2009, Duraziv a înregistrat o cifră de afaceri de 9 milioane de euro, în scădere
cu 15% faţă de 2008. Din această valoare, vânzările de
adezivi au totalizat 3 milioane de euro, iar 6 milioane de
euro au fost generate de divizia de proﬁle metalice. Se
preconizează că, în acest an, adezivii vor avea o contribuţie
de 4 milioane de euro din totalul cifrei de afaceri. Compania deţine o fabrică de adezivi şi proﬁle metalice în Popeşti
- Leordeni, cu o capacitate anuală de producţie de 200.000
de tone de adezivi şi 12.000 de tone de proﬁle metalice.
Informaţii suplimentare, la www.duraziv.ro

ENERGOUTILAJ SA: Venituri parţiale de 4,35 milioane de lei. Energoutilaj SA - Bucureşti, societate
cu activităţi în domeniul închirierii de utilaje pentru
construcţii (în special, macarale mobile de mare tonaj),
a consemnat, în primul semestru din 2010, o cifră de
afaceri de 4,35 milioane de lei, în scădere cu 22,5%
faţă de intervalul similar din 2009 (5,62 milioane de
lei). În acelaşi timp, veniturile provenite din exploatare s-au depreciat cu 21% comparativ cu nivelul din
perioada ianuarie-iunie 2009, până la 4,5 milioane de
lei, situaţie cauzată - în special - de reducerea încasărilor din producţia vândută (-23%). "În general, indicatorii care reﬂectă evoluţia activităţii curente a companiei sunt negativi, inﬂuenţaţi de contextul economic
general şi de reducerea tarifelor practicate pe piaţă,
în condiţiile în care domeniul speciﬁc a înregistrat o
contracţie puternică faţă de anul trecut", susţin reprezentanţii companiei. Totodată, în primele şase luni ale
anului Energoutilaj a raportat o scădere cu 54% a valorii creanţelor, determinată atât de reducerea veniturilor din exploatare, cât şi de recuperarea unor sume
de la bugetul de stat. Informaţii suplimentare, la
www.energoutilaj.ro
FABRYO: Creşteri ale vânzărilor la principalele
categorii de produse. Fabryo Corporation a înregistrat,
în intervalul iunie - iulie 2010, o majorare de 16% a cotei
valorice, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.
Compania a înregistrat creşteri la principalele categorii
de produse, cel mai dinamic segment ﬁind cel al lacurilor
(majorare de 58% în volum şi 62% în valoare). În sectorul vopselelor lavabile, creşterea valorică a fost de 14%, în
timp ce emailurile au înregistrat un avans de 12%. Rezultatele obţinute menţin estimările iniţiale ale companiei, privind majorarea cotei valorice anuale cu minimum 24%. “Ultimele date MEMRB (companie din Cipru
care furnizează informaţii despre vânzările retail pentru
diverse categorii de produse de consum n.r.) indică o creştere faţă de intervalul aprilie - mai, astfel încât ne menţinem ţinta pentru acest an, în ceea ce priveşte consolidarea poziţiei de lider. Ne menţinem poziţia pe piaţa de
vopseluri decorative, printr-o creştere constantă, datorată proiectelor inovatoare, investiţiilor în reţeaua de
retail şi lansărilor de noi produse”, a declarat Aliz Kosza,
director general executiv al societăţii. Conform cifrei
totale de afaceri, Fabryo estimează că deţine o cotă valorică de 30% din piaţa totală a produselor decorative,
inclusiv colormixuri şi tencuieli (categorii care nu sunt
incluse în monitorizarea MEMRB).
Fabryo Corporation este cel mai mare producător de
pe piaţa de lacuri şi vopsele decorative din România,
cu vânzări realizate exclusiv pe piaţa locală. Portofoliul
companiei include vopsele, lacuri, emailuri, amorse şi
grunduri, comercializate sub mărcile Savana, Innenweiss
şi Rost. Acţionar unic al Fabryo Corporation este fondul de
investiţii suedez Oresa Ventures. Informaţii suplimentare,
la www.fabryo.ro
GALFINBAND: Cifră de afaceri de 26 milioane de lei
pentru acest an. Societatea Galﬁnband, din Galaţi, ce
activează în domeniul metalurgic şi în cel al automatizărilor industriale şi modernizărilor, a înregistrat în primul
semestru o cifră de afaceri de 11,3 milioane de lei, pentru
întreg anul în curs ﬁind estimate venituri de 26 milioane
de lei. “Vânzările şi portofoliul de clienţi s-au restrâns
în comparaţie cu anii trecuţi, datorită crizei economice,

concurenţei tot mai mari, dar şi dispariţiei multor ﬁrme
de pe piaţă. În a doua parte a anului evoluţia a fost crescătoare datorită ieşirii din sezonul rece, cât şi comenzilor externe. În ultima perioadă s-a constatat un interes
crescut pentru investiţii (modernizări, repuneri în funcţiune, extinderi pentru echipamente şi unităţi) la ﬁrme
din diverse industrii, compania noastră semnând câteva
contracte importante şi ﬁind în curs de negociere a altora
noi”, au declarat reprezentanţii companiei. Dintre produsele ﬁrmei, cele mai solicitate sunt benzile din oţel laminate la rece destinate uzului industrial, precum şi benzile
zincate, înguste şi subţiri folosite de producătorii de
cabluri. Principala piaţă de desfacere este cea autohtonă,
însă ﬁrma realizează şi exporturi către piaţa Uniunii Europene şi alte zone ale lumii (India, Arabia Saudită, Serbia
etc.). În ultima perioadă, datorită recesiunii, ﬁrma a identiﬁcat modalităţi noi de reducere a costurilor de producţie şi a cheltuielilor în general, a găsit noi clienţi şi furnizori de materie primă, toate acestea ajutând la menţinerea pe piaţă şi la obţinerea de proﬁt. Informaţii suplimentare, la www.galﬁnband.ro
PENTACO SA: Diminuare de 26% a încasărilor.
Pentaco SA, din Bucureşti, companie de construcţii
membră a grupului Bog'Art, a înregistrat, în primele şase
luni ale acestui an, o cifră de afaceri netă de 4,28 milioane
de lei, în scădere cu 26% faţă de nivelul din perioada similară a lui 2009 (5,78 milioane de lei). Pe termen mediu se
estimează o creştere a veniturilor, ca urmare a contractării de noi lucrări ﬁnanţate de Ministerul Mediului şi
Pădurilor (principalul client al societăţii), precum şi prin
construcţia unor noi obiective în regiunea de sud a Capitalei. "Societatea a reuşit să-şi asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor, însă nu a dispus de disponibilităţi
ﬁnanciare pentru achitarea la termen a obligaţiilor către
bugetul de stat şi furnizori. Cauza principală care a determinat aceste diﬁcultăţi a fost reprezentată de neîncasarea contractelor încheiate cu Administraţia Bazinală de
Apă Argeş-Vedea, lucrări ﬁnanţate din fonduri publice",
se arată în raportul semestrial al companiei. La sfârşitul
anului trecut, Pentaco avea în execuţie proiecte în valoare
de 6,33 milioane de lei, în creştere cu aproximativ 65%
faţă de nivelul din 2008 (2,25 milioane de lei). Majorarea
se datorează - în special - lucrărilor de construcţii-montaj
ﬁnanţate de la bugetul de stat, executate şi neîncasate,
urmând a avea o contribuţie importantă la cifra de afaceri
din 2010. Societatea are, în medie, 190 de angajaţi. Informaţii suplimentare, la www.pentaco.ro
SW UMWELTTECHNIK: Majorare cu 21% a veniturilor. Afacerile din România ale grupului austriac SW
Umwelttechnik (furnizor de echipamente pentru reţele
de alimentare cu apă potabilă /canalizare, infrastructură şi industria energetică) au crescut cu 21% în primele
şase luni ale acestui an, până la valoarea de 6,4 milioane
de euro (de la 5,3 milioane de euro în perioada similară
din 2009). Totuşi, conform celui mai recent raport ﬁnanciar emis de companie, ţara noastră a fost singura piaţă
de desfacere a holdingului care a raportat o depreciere
a valorii comenzilor în intrevalul analizat (-34% faţă de
perioada corespunzătoare a anului trecut), până la 13,5
milioane de euro. În Ungaria cererea a sporit, din punct
de vedere valoric, cu 6% (la 15,7 milioane de euro), iar
în Austria cu 14%, la 3,7 milioane de euro. "Revenirea
activităţii din România s-a datorat unei uşoare revigorări
a mediului economic în trimestrul al doilea. Sunt, încă,
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probleme referitoare la ﬁnanţarea proiectelor, deoarece chiar dacă se atrag fonduri europene - autorităţile locale
întâmpină diﬁcultăţi în coﬁnanţarea proiectelor. Previziunile sunt, însă, pozitive, având în vedere faptul că statul
beneﬁciază de pachete de ﬁnanţare din partea Fondului Monetar Internaţional şi a Uniunii Europene, ceea ce
contribuie la stabilizarea economiei", au precizat reprezentanţii grupului. La nivel internaţional, SW Umwelttechnik a realizat, în primul semestru a.c., o cifră de afaceri
de 30 milioane de euro, în creştere cu 12% faţă de aceeaşi
perioadă din 2009. Portofoliul de comenzi contractat de
concernul austriac în perioada analizată a însumat 33
milioane de euro, în scădere cu 16% raportat la nivelul
de 39,3 milioane de euro din intervalul corespondent
al anului trecut. Aproximativ 80% din lucrări vor ﬁ deﬁnitivate în 2010, celelalte proiecte având termenul de
ﬁnalizare stabilit în 2011. SW Umwelttechnik deţine, în
România, trei unităţi de producţie, în Timişoara, Bucureşti şi Târgu Mureş. Informaţii suplimentare, la www.
sw-umwelttechnik.ro
ARISTON: Peste 17.000 de locuinţe vor fi dotate
cu panouri solare. Compania Ariston Thermo România, furnizor de centrale termice, estimează că numărul
locuinţelor dotate cu panouri solare s-a dublat în 2010,
ajungând la 35.000 de unităţi comparativ cu cele 17.500
existente în prezent. Un factor decisiv în acest sens a fost
constituit de lansarea programului Casa Verde privind
instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, precum şi înlocuirea sau completarea
sistemelor clasice. Proiectul, lansat de Guvern la începutul lunii iulie a.c., prevede montarea de echipamente care
utilizează energia solară, centrale pe peleţi şi pompe de
căldură, pentru ﬁecare din aceste variante statul asigurând o parte din costuri. Sumele subvenţionate sunt de
maximum 8.000 de lei, în funcţie de sistemul ales. "Bugetul alocat Programului Casa Verde pentru anul 2010, în
valoare de 110 milioane de lei, este suﬁcient pentru circa
18.000 de locuinţe din România. Estimăm că peste 90%
din beneﬁciari vor opta pentru sistemele solare", a declarat Cătălin Drăguleanu, director de vânzări al Ariston
Thermo România. Astfel, în acest an se va putea subvenţiona dotarea cu panouri solare a peste 16.000 de locuinţe. "Numărul redus de sisteme solare vândute pe plan
autohton este urmarea absenţei unor programe viabile
de subvenţionare. De asemenea, estimăm că, în acest an,
sistemele de panouri solare vor ﬁ achiziţionate aproape în
totalitate de către beneﬁciarii programului Casa Verde", a
precizat reprezentantul companiei. În primele şapte luni
ale anului, Ariston a realizat venituri totale de 14 milioane
de euro, pentru întregul an ﬁind previzionate afaceri de
peste 33 milioane de euro. Ariston Thermo România este
ﬁliala locală a companiei italiene Ariston Thermo Group,
unul dintre liderii mondiali în producţia şi furnizarea de
echipamente şi servicii destinate încălzirii şi producerii

de apă caldă menajeră. Portofoliul de produse al subsidiarei locale este compus din centrale termice murale şi
de pardoseală, sisteme convenţionale şi în condensare
(comercializate sub mărcile Ariston, Chaﬀoteaux şi Rendamax), precum şi boilere electrice şi indirecte, sisteme de
tip instantaneu (cu funcţionare pe gaz), aparate de aer
condiţionat şi panouri solare. Informaţii suplimentare, la
www.aristonheating.ro
CERSANIT: Dinamizare a vânzărilor de obiecte
sanitare. Cersanit România SA, subsidiara autohtonă a
grupului polonez Cersanit SA - unul dintre cei mai importanţi producători de echipamente pentru baie la nivel
mondial - a înregistrat o cifră de afaceri de 40 milioane de
lei în primul semestru din 2010. Pentru semestrul al doilea
reprezentanţii societăţii estimează realizarea unor venituri
similare. "În perioana ianuarie - iunie activitatea companiei a fost în creştere faţă de nivelul din 2009, iar tendinţa
ascendentă se va menţine până la sfârşitul anului. Totuşi,
pentru ultimul trimestru ne aşteptăm la o scădere sezonieră a domeniului construcţiilor şi o ajustare treptată
a creşterii veniturilor din cauza măsurilor de austeritate
luate de Guvern. Acestea se vor reﬂecta în scăderea puterii de cumpărare a populaţiei, având ca rezultat reducerea
consumului care va afecta vânzările ﬁrmei. Astfel, anunţul intempestiv de creştere a TVA a creat incertitudini pe
piaţă. În magazinele de bricolaj cele mai multe preţuri au
trebuit schimbate, vânzările ﬁind blocate circa trei zile. În
poﬁda presiunilor asupra cererii, am reuşit să ne adaptăm noilor condiţii", a declarat Eduard Giugilă, director de
marketing al companiei. Potrivit reprezentantului ﬁrmei,
cel mai dinamic segment rămâne cel al mobilierului de
baie. Recent incluse în oferta Cersanit, produsele speciﬁce au beneﬁciat de promoţii şi expunere semniﬁcativă
în showroom-urile societăţii. De asemenea, în următoarele luni sunt previzionate creşteri moderate ale vânzărilor
pentru toate categoriile de produse din portofoliu: obiecte
sanitare, plăci ceramice (gresie şi faianţă mărcile Cersanit
şi Opoczno) şi teracota (Romanceram). Informaţii suplimentare, la www.cersanit.ro
CESAROM: Cererea de plăci ceramice este în
scădere cu 10%. În România vor ﬁ amenajate cu plăci
ceramice aproximativ 420.000 de locuinţe, până la sfârşitul acestui an, numărul acestora ﬁind în scădere cu
3% faţă de nivelul din 2009, potrivit estimărilor companiei Lasselsberger SA, producătorul mărcii Cesarom. Anul
trecut circa 432.000 de unităţi locative au fost dotate cu
gresie şi faianţă. "Această recesiune este determinată de
reducerea numărului de proiecte noi, precum şi de situaţia diﬁcilă prin care trece populaţia. Totodată, estimăm
o scădere de 15% a numărului locuinţelor noi ﬁnisate
cu plăci ceramice, în timp ce al celor reamenajate se va
menţine la nivelul anului trecut", a declarat Eduard Măcărescu, director comercial al companiei. Potrivit datelor
statistice disponibile, 16% din locuinţe sunt ﬁnisate cu
plăci ceramice pentru prima dată, în timp ce la 84% vor
face obiectul lucrărilor de reamenajare. Conform datelor,
din cele 420.000 de locuinţe, 67% sunt amplasate în zone
urbane şi 33% în mediul rural. Circa 70% din lucrări vor
ﬁ realizate pentru camere de baie şi numai 30% pentru
bucătării. În ceea ce priveşte distribuţia, vânzările de
plăci ceramice prin intermediul magazinelor de tip Do-itYourself (DIY) şi al celor specializate vor creşte în următorii ani în detrimentul livrărilor realizate de centrele tip
«chioşc». "În prezent, ponderea centrelor de bricolaj în
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procesul de achiziţie a plăcilor ceramice este de 35%, în
timp ce magazinele specializate - tip showroom - deţin o
cotă de numai 10%. Aproximativ 55% dintre cumpărători aleg unităţile de tip «chioşc» pentru achiziţia materialelor. În următorii trei ani, preconizăm că magazinele
tip DIY vor susţine 40% din livrările de gresie şi faianţă,
o majorare semniﬁcativă urmând a ﬁ înregistrată de
cota showroom-urilor, care va ajunge la 30%", a precizat
directorul Cesarom. Piaţa de plăci ceramice din România va ajunge, în acest an, la o valoare de 100 milioane
de euro (în scădere cu 10% faţă de 2009), cantitatea
totală de produse vândute în acest an ﬁind estimată la
23 de milioane mp. Lasselsberger SA a realizat, în primul
semestru din 2010, o cifră de afaceri de 15,4 milioane
de euro, în creştere cu 9% în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut, în contextul in care piaţa speciﬁcă
a consemnat o contracţie de aproximativ 10%. Pentru
2010 reprezentanţii companiei au în vedere obţinerea
unor venituri totale de 38,5 milioane de euro, pe fondul
majorării cotei de piaţă şi al declinului raportat de producătorii / importatorii de plăci ceramice din Spania. Informaţii suplimentare, la www.cesarom.ro
STRABAG România: Dublare a veniturilor
obţinute din lucrări de infrastructură. Strabag România, filiala autohtonă a concernului Strabag, unul dintre cele mai importante grupuri de
construcţii din Europa, a executat - în primul semestru al acestui an - lucrări în valoare de 58,35 milioane de euro, în scădere cu 12% faţă de aceeaşi
perioadă din 2009. Potrivit celui mai recent raport
financiar al holdingului, portofoliul de contracte /
comenzi deţinut de companie în intervalul analizat
a crescut uşor, cu 1,7%, respectiv la 229 milioane
de euro la finele lunii iunie 2010 (de la 225 milioane de euro în perioada corespunzătoare a anului
trecut). În ceea ce priveşte segmentul de construcţii
civile şi de inginerie, valoarea lucrărilor realizate în
România s-a diminuat cu 47,3%, la 24 milioane de
euro, în timp ce portofoliul de comenzi s-a redus cu
40%, până la 45 milioane de euro. Încasările obţinute în urma execuţiei de lucrări de infrastructură
de transport s-au dublat în perioada analizată (faţă
de nivelul din primele şase luni din 2009), ajungând
la 30,5 milioane de euro, în timp ce valoarea portofoliului de contracte a sporit cu 40%, până la 138
milioane de euro. Din punct de vedere al numarului de angajaţi, Strabag România are în subordine
1.231 de salariaţi, cu 27,3% mai puţini decât în perioada similară din 2009. La nivel de grup, Strabag a
consemnat în primul semestru al acestui an venituri
de 5 miliarde euro, în scădere cu 6% faţă de aceeaşi
perioadă din 2009. "Am înregistrat un nou record în
ceea ce priveşte valoarea comenzilor pentru lucrări
de construcţii. Creşterea cu 10% faţă de nivelul
anului trecut, până la 15,8 miliarde euro, este datorată, în mare măsură, activităţii din Polonia, însă
am obţinut rezultate pozitive şi în regiunea Europei de Nord şi pe pieţele din afara continentului", a
declarat Hans Peter Haselsteiner, preşedintele Strabag. Pentru a contracara efectele recesiunii, oficialii Strabag au luat decizia reducerii cu 6% a numărului angajaţilor, ajungând la 70.734 de persoane măsură aplicată preponderent în cadrul subsidiarelor din Cehia, Ungaria şi statele balcanice. Informaţii suplimentare, la www.strabag.com

COMPANII
WIENERBERGER: Creştere a cotei de piaţă în România şi Bulgaria. Wienerberger - Austria, unul dintre cei
mai importanţi producători de cărămizi pe plan mondial,
a anunţat creşterea livrărilor din România în primul
semestru al acestui an (faţă de aceeaşi perioadă din 2009),
deşi nivelul cererii din ţara noastră continuă să ﬁe scăzut.
Activitatea subsidiarei locale a fost afectată, în intervalul
analizat, de sezonul rece prelungit, precum şi de inundaţiile din aprilie - iunie a.c. Astfel, afacerile Wienerberger
din Europa Centrală şi de Est au fost marcate de o depreciere de 15%, respectiv de la 275,5 milioane de euro în
primele şase luni din 2009 la 233,3 milioane de euro în
intervalul ianuarie - iunie 2010. În acest context, reprezentanţii grupului revizuiesc negativ previziunile iniţiale.
"Activitatea de pe piaţa construcţiilor din această zonă
se va menţine şi în următoarele luni la un nivel scăzut şi
nu previzionăm o îmbunătăţire până la sfârşitul anului.
În semestrul al doilea ar putea ﬁ înregistrată o stabilizare a cererii de materiale în Polonia, în timp ce Ungaria
va rămâne cea mai diﬁcilă piaţă din regiune, din cauza
acutizării problemelor macroeconomice. Pentru România
şi Bulgaria estimăm o creştere a cotei de piaţă", se arată
în cel mai recent raport ﬁnanciar al grupului. Operaţiunile
din Europa Centrală şi de Est au generat 28% din veniturile holdingului, reprezentând 39% din valoarea proﬁtului operaţional consemnat în primele şase luni din 2010.
Informaţii suplimentare, la www.wienerberger.com
ALFA CLUJ: Se prognozează o cifră de afaceri de 3,5
milioane de euro în 2010. Compania Alfa Cluj, specializată în furnizarea de tehnică de încărcare-descărcare şi
manipulare a mărfurilor, estimează realizarea unei cifre
de afaceri de aproximativ 3,5 milioane de euro în 2010.
În primele şase luni ale anului în curs, societatea a raportat menţinerea veniturilor la nivelul din aceeaşi perioadă
a anului trecut, respectiv 1,5 milioane de euro. "Planul de
afaceri stabilit pentru 2010 este realist, având în vedere
faptul că, în a doua jumătate a anului, de obicei, realizăm circa două treimi din venituri. Cel mai mare impediment pe care îl vom întâmpina în perioada următoare este reprezentat de recuperarea creanţelor, întrucât avem clienţi care ne datorează foarte mulţi bani şi sunt
în faliment. Pentru a gestiona cât mai eﬁcient această
problemă, am creat un departament specializat", a declarat Ovidiu-Ioan Chiş, director executiv al companiei. Referitor la majorarea TVA la 24%, Alfa Cluj nu intenţionează
să crească preţul produselor, deoarece taxa va ﬁ recuperată în urma revânzării. "Suntem încrezători că piaţa se va
echilibra curând din acest punct de vedere. Singura diﬁcultate este faptul că am facturat produse în avans, cu TVA
calculat la 19%, iar aceste facturi vor trebui stornate şi
refăcute cu taxa corectă. Nu vom scumpi produsele decât
dacă piaţa ne va permite. În ansamblu, majorarea TVA nu
ne va afecta, cel puţin în acest an, însă suntem conştienţi
de faptul că iniţiativa creează noi incertitudini pe piaţă,
urmate de reticenţa cumpărătorilor", a precizat reprezentantul Alfa Cluj. Potrivit acestuia, o problemă deosebită este continuarea recesiunii economice, în condiţiile
în care inﬂuenţa pe care o au economiile statelor vecine
asupra României reprezintă un aspect primordial. Ca
producător de accesorii de ridicare din materiale textile
(poliester), chingi de ridicare / ancoraj, frânghii de ridicare, şufe etc., activitatea companiei este îngreunată şi de
cursul valutar, deoarece materia primă este importată pe
baza plăţilor în USD, în timp ce vânzările se calculează în
euro, iar ultimele ﬂuctuaţii au evidenţiat o majorare clară

a dolarului american în raport cu moneda europeană. Alfa
Cluj este prezentă pe piaţa autohtonă din anul 1996, din
oferta societăţii făcând parte accesorii/dispozitive de ridicare comercializate sub marca Gutman şi uşi industriale şi
sisteme de andocare Alfadoors. De asemenea, compania
deţine un departament de logistică şi depozitare a mărfurilor, comercializând rafturi industriale, electrostivuitoare,
motostivuitoare şi alte dispozitive aferente, din gama
Alfalogistik. Informaţii suplimentare, la www.alfa-cluj.ro
BÖLLHOFF: Creştere a livrărilor de produse cu
grad înalt de tehnologizare. Compania Böllhoﬀ,
furnizor de organe de asamblare şi servicii pentru
domeniul industrial, estimează realizarea unei cifre
de afaceri de 5,5 milioane de lei în 2010, după ce
veniturile au însumat 2,3 milioane de lei, în primul
semestru. "Evoluţia vânzărilor ﬁrmei urmează trendul general al economiei. Dacă în domeniul construcţiilor recesiunea este, în continuare, resimţită, în

domeniile electrotehnic sau automotive piaţa este
în ascensiune. Astfel, suntem convinşi că industria
autohtonă se va revigora în 2011, în special datorită
creşterii exporturilor către ţările vest-europene. Din
păcate, măsurile de austeritate luate de Guvern au
numai menirea consolidării ﬁscale a bugetului. Acestea au ca efecte secundare reducerea consumului şi,
implicit, a producţiei, amânând relansarea economiei care nu poate ﬁ determinată decât de stimularea investiţiilor şi susţinerea producţiei / exportului",
a declarat Graţian Ivan, director general al companiei.
Comparativ cu anul anterior, în primul semestru din
2010 a avut loc o creştere a vânzărilor la unele grupe
de produse speciale, cu înalt grad de tehnologizare
(inserţii metalice tip Helicoil şi Amtec, piuliţe nituibile Rivkle). Totodată, a fost raportată o majorare a
comenzilor pentru produse fabricate din oţel inoxidabil. Böllhoﬀ România este ﬁliala autohtonă a grupului german Böllhoﬀ, cu sediul în Oradea şi un punct de
lucru în Bucureşti, ﬁind prezentă pe piaţa internă din anul
1997. Holdingul deţine 33 de ﬁliale şi 8 unităţi de producţie în 21 de ţări şi agenţii în toată lumea. Informaţii suplimentare, la www.bollhoﬀ.ro
COMCM SA: Dezvoltarea de proiecte imobiliare pe terenurile proprii. Compania de Construcţii Montaj (COMCM) SA, din Constanţa, furnizor de materiale de construcţii, a realizat, în primele şase luni ale acestui an, o cifră de afaceri netă de 12,3 milioane de lei, în
scădere cu aproximativ 40% faţă de aceeaşi perioadă din
2009. În intervalul analizat, societatea a avut o rentabilitate comercială de 0,08%. În următorii doi ani, strategia de dezvoltare a ﬁrmei prevede continuarea procesului
de înlocuire a utilajelor existente, completarea parcului

auto, achiziţia de scule de mică mecanizare (necesare
creşterii eﬁcienţei activităţilor productive) şi modernizarea / execuţia de reparaţii capitale la activele imobiliare. O atenţie deosebită va ﬁ acordată, până în 2012,
dezvoltării de proiecte imobiliare pe terenurile proprii,
deschiderii de noi cariere de exploatare a zăcămintelor de şisturi verzi (în zona Năvodari - Corbu - Palazu),
precum şi promovării proiectelor investiţionale fezabile,
care vor duce la reducerea cheltuielilor generate de închirierea utilajelor. În ceea ce priveşte problemele legate de
mediu, în perioada următoare se au în vedere continuarea lucrărilor la realizarea perdelei naturale de protecţie
la cariera Sibioara şi achiziţia / montarea de ﬁltre pentru
silozurile de ciment la staţiile de betoane.
COMCM SA dispune de staţii de betoane dotate şi utilate
conform standardelor în vigoare şi de mai multe staţii de
extracţie şi prelucrare a produselor de piatră (cribluri) - la
Sibioara, a nisipului - la Cochirleni, a pietrişului - la Călăraşi
şi de sortare a acestora - în localitatea Ovidiu. De asemenea,
compania deţine unităţi de producţie a prefabricatelor din
beton, armăturilor şi confecţiilor metalice, maşini / utilaje
pentru transportul produselor la nivel judeţean, spaţii de
închiriat, hale industriale, platforme betonate etc. Informaţii suplimentare, la www.comcm.ro
BAUMIX: Menţinerea afacerilor la nivelul de 36
milioane de lei. Compania Baumix vizează pentru
acest an menţinerea veniturilor la nivelul lui 2009,
când a înregistrat o cifră de afaceri de peste 36 milioane de lei. “În acest an am reușit să ţinem sub
control cheltuielile și să ne eficientizăm la maximum
activitatea, prin relocarea fabricii de la Gherla și creşterea randamentului proceselor operaţionale. În
primele trei trimestre ale anului în curs, piaţa materialelor de construcţii s-a depreciat cu aproaper 40%
faţă de anul 2009, pe fondul scăderii semnificative a
volumului de lucrări la clădirile rezidenţiale. Astfel,
piaţa materialelor de construcţii a fost afectată de
lipsa obiectivelor noi din domeniul imobiliar, precum
şi de ritmul lent de implementare a proiectelor administraţiei publice centrale şi locale (“Prima casă”,
reabilitarea termică etc.). În acest moment, este
greu de estimat intervalul în care vor reveni pe un
trend ascendent livrările de materiale de construcţii,
în condiţiile în care acest domeniu depinde de evoluţia economiei în ansamblu. Ne aşteptăm însă ca anul
viitor scăderea să încetinească treptat, ajungând
până la o stagnare”, a declarat Augustin Russu, director general al societăţii. Firma a investit şi în extinderea fabricii din Ploieşti, în prezent având şase linii
de producţie la această unitate, cu o capacitate de
35.000 tone / lună. În cadrul centrului industrial au
fost realizate în acest an investiţii în sisteme de purificare a aerului, în tehnici de optimizare a producţiei, precum şi în personal. De asemenea, s-au alocat
fonduri pentru realizarea infrastructurii, prin extinderea suprafeţelor de stocare pentru materii prime
şi produse finite şi ale rampelor de încărcare-descărcare. “Pentru 2011, pregătim un program amplu în
ceea ce priveşte reabilitarea termică, un subiect de
interes în acest moment în contextul creşterii costurilor de întreţinere, care să vină în sprijinul asociaţiilor de proprietari”, a precizat oficialul Baumix. Informaţii suplimentare, la www.baumix.ro
Elena ICLEANU
Lăcrămioara BOTEZATU
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URSA România estimează încasări de 7,5 milioane de euro
Ursa România este subsidiara autohtonă a concernului Uralita, din Spania, comercializând în ţara
noastră materiale pentru izolaţii. Filiala Ursa, înﬁinţată în anul 2002, este unul dintre liderii europeni în
domeniul sistemelor termoizolante, gama diversă de
produse (vată minerală de sticlă, polistiren extrudat
şi folii izolatoare) având o arie multiplă de aplicaţii
speciﬁce. Materialele sunt fabricate în 60 de unităţi
şi livrate prin intermediul unei reţele de distribuţie
dezvoltate în 23 de ţări. La nivel de grup, Uralita a
consemnat o reducere de 8% a activităţii din primele
şase luni ale anului în curs (faţă de perioada corespunzătoare din 2009), înregistrând încasări totale
de 328,3 milioane de euro. Segmentul de izolaţii si
sisteme pentru interior a consemnat cel mai ponderat
declin (-1,6%, până la 262,9 milioane de euro), ca
urmare a impactului implementării programelor
guvernamentale de reabilitare termică.
- Descrieţi situaţia de ansamblu pe piaţa autohtonă de izolaţii.
- După patru ani în care piaţa autohtonă a izolaţiilor a
cunoscut o evoluţie optimă, trendul ascendent a fost
stopat brusc la ﬁnele anului 2008. Declinul a continuat
în 2009 şi 2010, pe fondul scăderii rapide a volumului de
investiţii străine directe, al adâncirii deﬁcitului de lichidităţi de pe piaţă şi al creşterii ratei şomajului. Recesiunea
a fost resimiţită şi în acest an, în egală măsură, de toate
companiile producătoare de materiale de construcţii.
Măsurile de austeritate, creşterea TVA, nesiguranţa locurilor de muncă au fost principalii factori care au diminuat
interesul populaţiei de a investi într-o locuinţă nouă.
Din ce în ce mai mulţi beneﬁciari conştientizează, însă,
importanţa izolării eﬁciente, mai ales în contextul sporirii
costurilor de întreţinere. Cel mai probabil, din cauza
contextului economic, cererea de materiale de construcţii
(incluzând şi sistemele de izolaţii) se va menţine la un
nivel minim şi în 2011. Pe termen mediu, perspectivele
pieţei construcţiilor sunt pozitive, având în vedere faptul
că este, încă, nevoie de locuinţe noi. De asemenea, există
un potenţial de dezvoltare a pieţei izolaţiilor, ca urmare
a adoptării în România a legislaţiei europene referitoare
la eﬁcienţa energetică a clădirilor. În urma armonizării
noilor standarde, calitatea produselor utilizate pentru
izolaţii va deveni mult mai importantă pentru clienţi.

Sorin Ciurescu (44 de ani)
Funcţia / Firma: director comercial al companiei
Ursa România;
Studii: Facultatea de Electromecanică din Craiova;
Experienţă profesională: 10 ani de activitate în
domeniul materialelor de construcţii;
Hobby: baschet, snowboarding.
pentru sectorul ingineriei structurale sunt aprobate
de autorităţile de control, poartă marcajul CE şi sunt
produse, la nivel mondial, în fabrici dotate cu echipamente de înaltă tehnologie. Totodată, produsele ﬁnite
sunt veriﬁcate de divizia de management al calităţii
(certiﬁcată conform standardului ISO 9001).

CCreşterea economică nu va mai atinge, însă, recordurile
aanterioare crizei, dar cu siguranţă vom obţine rezultate mai
bbune decât în 2009 şi 2010.
- Care sunt cerinţele minime pentru o izolare eﬁcieentă energetic?
- Problemele existente pe piaţa internaţională a construcţiilor, referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră,
la încălzirea globală, precum şi diferitele iniţiative ale
guvernelor statelor din întreaga lume vor stimula, fără
îndoială, piaţa izolaţiilor în următorii ani. Este cunoscut
deja faptul că o izolaţie termică efectuată în mod corespunzător poate contribui decisiv la reducerea emisiilor de
CO2 în atmosferă. Un alt factor determinant este reprezentat de creşterea preţului energiei, al cărei ritm nu pare
a încetini în viitor. În cele mai multe cazuri, termoizolarea
eﬁcientă este sinonimă utilizării unei cantităţi cât mai
mari de material izolant. O construcţie durabilă trebuie
să beneﬁcieze de un sistem de izolaţie performant din
punct de vedere tehnic (cu nivel cât mai scăzut al valorii
U) şi să nu se formeze punţi termice. De asemenea,
sistemul ales trebuie să ﬁe uşor de instalat. Totodată, este
foarte important ca anvelopa clădirii să ﬁe izolată etanş,
ﬁind necesară instalarea corectă a membranei de vapori.

- Cum au evoluat afacerile Ursa România în 2010?
- În primul semestru al acestui an, Ursa România a înregistrat o cifră de afaceri de 3,5 milioane de euro, pentru
întregul an ﬁind estimate încasări de 7,5 milioane de
euro. Rezultatele indică o diminuare de aproximativ 17%
a veniturilor faţă de nivelul din 2009, în limitele reducerii
activităţii de pe piaţa de proﬁl. Pentru 2011 nu avem în
plan investiţii majore, urmând a ne concentra afacerile
pe creşterea vânzărilor şi a cotei de piaţă. Lipsa investiţiilor importante în domeniul imobiliar şi suspendarea
proiectelor de centre comerciale de mari dimensiuni au
- Ce produse din portofoliu sunt mai solicitate?
determinat o repoziţionare a activităţii ﬁrmei, principa- - Cum credeţi că se vor adapta ﬁrmele din România
- Produsele termo şi fonoizolatoare din vată minerală de lele lucrări contractate vizând modernizarea din punct de noilor cerinţe europene?
sticlă, incluse în gama Elf, sunt cele mai bine vândute din vedere termic şi fonic a imobilelor existente.
- Noua legislaţie europeană ce include standardele comuprotofoliul companiei. Este un semnal pozitiv faptul că
nitare referitoare la eﬁcienţa energetică a clădirilor are ca
sporeşte cererea de materiale performante şi având cali- - Estimaţi evoluţia sectorului speciﬁc în anii principale obiective diminuarea consumului de energie
tăţi tehnice superioare. Un exemplu în acest sens este următori.
şi reducerea cheltuielilor cu 20% până în 2020. Statele
centrul comercial tip mall Gold Plaza, din Baia Mare, - Previziunile pentru acest ﬁnal de an nu sunt încurajatoare, membre vor trebui să-şi adapteze normele ce reglemenpentru izolarea faţadei acestuia ﬁind utilizate sisteme estimându-se chiar o scădere de aproximativ 30% a pieţei tează lucrările de construcţii, astfel încât toate imobilele
comercializate de Ursa. Recent, am lansat o nouă gamă materialelor de construcţii faţă de nivelul anului trecut. Nici executate începând cu anul 2020 să dispună de stande vată minerală, Ursa Terra, cu proprietăţi de izolare în 2011 nu va avea loc o modiﬁcare, în sensul reluării tren- darde înalte din punct de vedere al eﬁcienţei energetice.
termică şi fonică superioare sistemelor din aceeaşi cate- dului ascendent, o revenire a sectorului speciﬁc ﬁind esti- Pentru ca în 10 ani să reuşim să ne aliniem normelor UE,
gorie. Totodată, am conceput o serie de servicii speciale mată pentru 2012. Redresarea domeniului va depinde, sistemul de lucru privind reabilitarea termică a clădirilor
destinate arhitecţilor, cum ar ﬁelaborarea unui soft- însă, de revenirea economiei naţionale, respectiv de măsu- trebuie simpliﬁcat şi modiﬁcat substanţial. De asemenea,
ware pentru calculul şi evaluarea proprietăţilor de izolare rile guvernamentale şi de alocarea de fonduri bugetare / se impune ca furnizorii să investească în creşterea calităţii
fonică a structurilor de construcţii, a unui CD al arhitec- europene pentru creşterea numărului de lucrări noi şi al produselor, numai societăţile care vor răspunde cerintului (ce conţine detalii CAD) şi a unui ghid «de buzunar» celor de reabilitare. Totodată, va ﬁ susţinută de uşoara ţelor de performanţă urmând a se menţine pe piaţă.
pentru domeniul izolaţiilor. Toate materialele de izolare revigorare a economiilor ţărilor din Europa Occidentală.
Elena ICLEANU
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Fabrică AUSTROTHERM în zona de vest a ţării, după ﬁnalizarea recesiunii
Compania Austrotherm - a cărei activitate a început
în anul 1953 - reprezintă unul dintre pionierii pieţei
de materiale termoizolante din Austria. În 1980,
ﬁrma a fost preluată de grupul Schmid Industrie Holding, care mai include societăţile Baumit şi
Murexin. Pe plan european, concernul austriac are
ﬁliale şi în alte state (Ungaria, Polonia, Slovacia,
România, Serbia şi Bulgaria). Subsidiara autohtonă
fost înﬁinţată în 1999, având ca obiectiv principal
fabricaţia de polistiren expandat şi extrudat. Investiţia iniţială pentru construcţia fabricii din Bucureşti a fost de aproximativ 3,6 milioane de euro.
În prezent, în România funcţionează două centre
industriale specializate în producţia de polistiren
expandat (cu o capacitate totală de 250.000 mc/
an) şi una în cadrul căreia sunt executate plăci de
polistiren extrudat (cu un randament de 150 mc/
an). În continuare, directorul comercial al societăţii, Serghei Negulescu, se referă la modul în care
criza economică actuală a afectat activitatea ﬁrmei,
precum şi la procedeele ce pot ﬁ aplicate pentru
depăşirea situaţiei negative.
- Care a fost cifra de afaceri realizată în 2009?
- Firma noastră s-a confruntat, anul trecut, cu o stagnare a încasărilor la nivelul înregistrat în 2008, vânzările ﬁind de aproximativ 16,4 milioane de euro. Cea mai
mare parte a livrărilor au fost direcţionate spre operaţiuni
de termoizolare a subsolurilor prin utilizarea sistemelor
de polistiren extrudat. Pentru 2010, din cauza contextului economic caracterizat printr-un grad mare de incertitudine, am stabilit ca obiectiv menţinerea livrărilor la o
cotă similară celei din 2009. De altfel, rezultatele din exerciţiul ﬁnanciar curent depind, în mare măsură, de situaţia
generală economico-ﬁnanciară. Obiectivul nostru principal rămâne acela de obţinere a unui rezultat cât mai
bun. Cu toate acestea, este imposibilă o estimare corectă a
perspectivelor pieţei de proﬁl, care - deocamdată - manifestă chiar o tendinţă de scădere în comparaţie cu 2009.
În condiţiile date, vom continua strategia de promovare intensă a produselor şi serviciilor, în vederea consolidării imaginii mărcii şi a parteneriatelor. Este necesar
să adoptăm o asemenea măsură, întrucât experienţa a
demonstrat faptul că, pe pieţele unde se manifestă diﬁcultăţi, ﬁecare producător sau prestator de servicii acţionează într-un mod particular. În ceea ce ne priveşte, nu
vom face rabat de la calitate doar pentru a oferi sisteme
ieftine. Aceasta este modalitatea noastră de a ne arată
respectul pentru clienţii actuali şi viitori. Luăm în calcul
şi dezvoltarea unui nou produs (posibil a ﬁ lansat în luna
septembrie a.c.), care să se adapteze la cerinţele actuale
ale beneﬁciarilor şi să corespundă exigenţelor din punct
de vedere al performanţei.
- Caracterizaţi situaţia actuală pe piaţa de proﬁl.
- Conform estimărilor realizate de specialiştii noştri, capacităţile celor trei linii de fabricaţie (două în Bucureşti şi a
treia în localitatea Horia, din judeţul Neamţ) vor acoperi
nivelul cererii din 2010, precum şi pe cel din anul următor,
astfel încât considerăm că nu este necesară, în acest
moment, alocarea de fonduri pentru o nouă investiţie.
Ponderea principală în vânzări este deţinută de polistirenul expandat, cu o cotă de aproximativ 50% din totalul

Serghei Negulescu (55 de ani)
Funcţia/ﬁrma: administrator şi director comercial
al Austrotherm;
Studii: Facultatea de Mecanică, Universitatea
Politehnică Bucureşti;
Experienţă profesională: 9 ani în domeniul
materialelor de construcţii;
Hobby: foto, călătorii.
Î ceea ce priveşte elementele extrudate tip
veniturilor. În
XPS, acest sortiment contribuie cu 40% la realizarea cifrei
de afaceri, în timp ce diferenţa de 10% este reprezentată
de încasările corespunzătoare livrărilor de proﬁle pentru
faţade. Diferenţele dintre parametrii ﬁzici şi cei valorici
sunt explicabile prin faptul că polistirenul expandat are un
consum speciﬁc mai mare, dat de caracteristicile aplicaţiilor la care este utilizat (în principal, termoizolarea faţadelor), în vreme ce XPS este folosit - în mod preponderent
- pentru zonele de subsoluri şi la socluri. Mai mult, fabrica
de polistiren extrudat a fost deschisă de-abia în 2008, iar
vânzările din 2009 au fost inﬂuenţate de situaţia economică generală, precum şi de preţ, care este de circa trei ori
mai mare faţă de cel aferent EPS (ajungând la 75 euro/
mc). În ceea ce priveşte consumul de polistiren expandat,
acesta a scăzut anul trecut cu 20%, livrările totalizând 2,4
milioane de metri cubi.
- Ce investiţii aţi realizat până în prezent?
- Sumele alocate au fost direcţionate spre construirea
halelor şi dotarea tehnologică a celor trei linii de producţie.
Toate acestea au necesitat un efort ﬁnanciar care a depăşit
20 milioane de euro. În ceea ce priveşte intenţiile pe
termen scurt/mediu, luăm în calcul şi ediﬁcarea celei
de-a patra unităţi de fabricaţie din România, amplasată
în zona de vest a ţării. Deţinem deja terenul pe care va
ﬁ realizat acest obiectiv, construcţia urmând a demara
în momentul în care consumul de polistiren va ajunge la
3,5 milioane de metri cubi pe an. Cea mai mare diﬁcultate pe care o întâmpină, de altfel, toţi marii competitori
de pe piaţă este reprezentată de lipsa de lichidităţi, coroborată cu problema accesării fondurilor necesare începerii
de proiecte noi. În 2008, în domeniul speciﬁc activau mai
mult de 50 de producători. De altfel, în acea perioadă de
creştere accelerată, au apărut foarte mulţi întreprinzători
de mici dimensiuni, care, după declanşarea crizei, au făcut
tot mai greu faţă condiţiilor concurenţiale extrem de dure.
Pe fondul diminuării bruşte a consumului, după doi ani
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dde recesiune, numărul mărcilor importante se limitează,
m
momentan, la maximum 15 categorii de produse. Chiar
şşi în aceste condiţii, capacitatea totală de fabricaţie este
ddublă faţă de cerere.
- În ce fel intenţionaţi să vă adaptaţi activitatea la
actualele programe de eﬁcientizare energetică?
- Atât proiectul de reabilitare termică a imobilelor, cât şi cel
intitulat generic "Prima casă" vor inﬂuenţa consumul în
următorii ani. Singurul amendament este acela al necesităţii elaborării unui sistem de reglementare mai clar şi care
să nu ﬁe modiﬁcat periodic. Multe din lucrările de acest
tip, derulate până în prezent au întâmpinat probleme de
montaj, utilizându-se materiale ieftine şi necorespunzătoare exigenţelor impuse de termoizolare. Situaţia
s-a datorat, în principal, modului deﬁcitar de realizare a
controalelor de către autorităţile abilitate. Dacă ne referim
la o analiză statistică aferentă perioadei celor patru ani
în care s-a derulat programul naţional de reabilitare
termică a locuinţelor, se poate constata că au fost instalate termosisteme la mai puţin de 40.000 de locuinţe, din
600 de blocuri, reprezentând o pondere de maximum 1%
din totalul de 83.000 de imobile multietajate construite
în perioada 1960 - 1990 la care se impuneau asemenea
lucrări. În ultimii ani, cererea cea mai mare a fost generată
de investitorii privaţi, fapt ce este demonstrat prin aceea
că 90% dintre clădirile noi beneﬁciază de astfel de soluţii
constructive. Reprezentanţii Austrotherm s-au străduit,
încă de la intrarea pe piaţă, să promoveze sisteme optime
de termoizolare. Considerăm că demersul nostru a avut
un impact important, deoarece, în acest moment, izolarea
pereţilor exteriori a devenit o acţiune obişnuită. În următoarea etapă ne vom concentra atenţia spre consilierea
beneﬁciarilor ﬁnali, în vederea utilizării unei termoizolaţii
cu polistiren având un gabarit mai mare de 10 centimetri
şi o densitate corespunzătoare, pentru a garanta maximizarea rezistenţei termice a faţadei. De altfel, în concepţia
noastră, singurele metode eﬁciente pentru revigorarea
vânzărilor în branşă sunt reprezentate de punerea unui
accent deosebit pe calitate/performanţe tehnice şi implementarea unor strategii moderne de promovare.
Ovidiu ŞTEFĂNESCU
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KAI Group livrează 25% din producţie pe piaţa autohtonă
timp posibil. Si Transilvania este, de asemenea, o
regiune în care realizăm vânzări importante, încă de la
intrarea noastră pe piaţa locală.

Compania Kai România, subsidiara locală a
producătorului bulgar de plăci ceramice Kai
Ceramics, deţinut de fondul de investiţii Advent
International, estimează că 20% din importurile de gresie şi faianţă de pe piaţa autohtonă
provin din Bulgaria. Kai Group a decis în prima
parte a acestui an să investească 6 milioane de
euro pentru a majora producţia cu 10%, după
ce vânzările către ţara noastră au ajuns la 25%
din total în primul semestru. Kai deţine două
unităţi de fabricaţie în Bulgaria, situate la circa
140 km distanţă de Bucureşti, cu o capacitate
de 18 milioane metri pătraţi, care va ajunge la
20 de milioane mp în primăvara anului 2011.
Plăcile ceramice din gama medie vor avea o
pondere tot mai mare în vânzările companiei.
Cele mai importante livrări ale companiei sunt
realizate în zona de sud a ţării.
- Cum a evoluat segmentul speciﬁc de activitate
în anul 2010?
- Contextul economic diﬁcil, precum şi lipsa accesului la
ﬁnanţare au fost factorii care au dus la scăderea numărului de construcţii noi. După estimările noastre, realizate pe baza vânzărilor de până acum, necesitatea renovarii fondului construit, precum şi nevoia de a ﬁnaliza la
nivel de ﬁnisaj proiectele noi, demarate în anii trecuţi, au
fost vizibile pe tot parcursul lui 2010. Programe de tipul
"Prima Casă" i-au determinat pe dezvoltatori să nu mai
vândă «la roşu», ci să ﬁnalizeze locuinţele promovate,
inclusiv la nivel de ﬁnisaje interioare.
Valoarea pieţei locale de plăci ceramice s-a diminuat în 2010 cu niveluri cuprinse între 5% şi 10%,
o scădere relativ mică dacă ne raportăm la comprimarea sectorului construcţiilor din acest an. La
nivel local s-a remarcat, în acelaşi timp, o majorare
de peste 20% a volumului importurilor în primele
şase luni ale acestui an, aspect favorabil activităţii
noastre. În momentul de faţă, circa 20% din totalul
importurilor de gresie şi faianţă din România provin
din Bulgaria. Volumele comercializate de Kai Ceramics pe piaţa autohtonă au egalat cantităţile celor
provenite din ţări precum Spania sau Italia.
Pentru 2011 încă nu putem face previziuni referitoare la
evoluţia pieţei de proﬁl, dar intenţionăm să ne atingem
obiectivele stabilite în momentul intrării pe piaţa
locală. Ne dorim să deţinem o cotă de piaţă de 25%
până în 2012 şi aşteptăm revenirea cererii, după îmbunătăţirea climatului economic şi restabilirea încrederii
consumatorilor.
- Descrieţi modul în care recesiunea a afectat
activitatea pe care o desfăşuraţi.
- Criza economică a afecat puternic întreaga activitate
din sectorul construcţiilor, lipsa de ﬁnanţare blocând
demararea de proiecte noi. Dezvoltatorii au fost nevoiţi
să se concentreze pe ﬁnalizarea proiectelor existente,
fapt care a dus la o creştere a comenzilor de materiale
destinate lucrărilor de ﬁnisare, cum ar ﬁ plăcile ceramice. De asemenea, blocajul din piaţa imobiliară a
determinat proprietarii de apartamente să investească
mai mult în renovarea imobilelor, în vederea obţinerii
unui preţ acceptabil.

Cătălin Rotaru (36 de ani);
Funcţia / Firma: country manager al Kai România;
Experienţă: peste 10 ani în domeniul producţiei,
distribuţiei şi vânzării de plăci ceramice, atât în
România, cât şi în alte ţări europene;
Hobby: sport, călătorii, literatură (în special, cea
ştiinţiﬁco-fantastică).

- Ce prevede strategia de investiţii adoptată la
nivelul companiei?
- Kai Ceramics şi-a adaptat portofoliul de produse în
ceea ce priveşte dimensiunea plăcilor fabricate şi ﬁnisajele aplicate acestora, conform tendinţelor identiﬁcate
în cadrul celor mai recente târguri de proﬁl din Spania şi
Italia, printr-o investiţie de 6 milioane de euro. Aceasta
se adaugă unui total de 40 milioane de euro - sumă
alocată în ultimii 10 ani de Kai Group, în vederea rentabilizării producţiei. Acest efort investiţional a avut ca
rezultat atingerea unui capacităţi de producţie de 18
milioane de metri pătraţi.
În ultimul an, am investit un milion de euro în lansarea
unei mărci de produse proprii, cu un nivel mediu şi de
lux, denumită Progres Ceramica. Vânzările din această
categorie de produse au crescut ca urmare a acestei
investiţii.
Totodată, în mixul de afaceri al companiei, vânzările
de produse de nivel mediu-lux au o pondere de peste
20%. La nivelul pieţei locale, plăcile cu proprietăţi
superioare au o pondere cuprinsă între 10% şi 15% din
total. În prezent, considerăm că nu mai este necesar să
rrealizăm investiţii noi pe acest segment, ci din contra,
ttrebuie să amortizăm investiţiile mari pe care le-am
eefectuat deja.
- Care a fost cifra de afaceri în primele 9 luni?
- La începutul anului ne-am propus o creştere
aanuală a vânzărilor de 50% comparativ cu anul
pprecedent, până la 12 milioane de euro. În baza
ccifrelor centralizate până în prezent credem că ne
vom depăşi estimările iniţiale şi vom realiza o majorare de 70% până la sfârşitul acestui an. Această
evoluţie este susţinută şi de buna colaborare cu
reţelele de magazin de tip «do it yourself». De la
accesarea pieţei locale, în primăvara anului 2009 şi
până în prezent, compania a încheiat contracte cu
cei mai reprezentativi distribuitori naţionali şi regionali, precum şi cu magazinele Praktiker, Bricostore sau Baumax, urmând ca, în viitorul apropiat, să
acopere întreaga piaţă de profil. Pentru 2011 încă
nu putem face previziuni, dar intenţionăm să ne
dezvoltăm în continuare.

d
f li îînregistrează
i
- Ce produse
aﬂﬂate îîn portofoliu
cele mai multe cereri?
- Dezvoltarea rapidă a unui portofoliu de produse
complex, adaptate speciﬁcului pieţei locale din
România, ne-a permis să oferim alternative la plăcile
ceramice provenite din Spania şi Italia, a căror pondere
a scăzut puternic în structura pieţei autohtone. Livrăm
materiale similare celor importate din alte ţări europene, la preţ de producător local. Plăcile ceramice din
gama medie vor avea o pondere tot mai semniﬁcativă în vânzările companiei. Produsele de tipul gresiei
porţelanate au înregistrat creşteri substanţiale în ceea
ce priveşte cota de piaţă, beneﬁciind, în acest caz, de
avantajul de a ﬁ singura companie din strainătate care - Care sunt provocările speciﬁce domeniului
poate livra acest produs în condiţii de preţ şi transport propriu de activitate?
identice unui producător local.
- Insecuritatea pieţei, precum şi blocarea creditarii
frânează relansarea pieţei de construcţii, implicit a
- Care este zona în care realizaţi cele mai mari segmentului de plăci ceramice. În prezent, compavânzări?
niile se confruntă cu un grad ridicat de impredicti- Bazându-ne pe datele înregistrate până în acest bilitate, cauzat de instabilitatea legislativă, economoment, putem aprecia că ponderea vânzărilor este mică şi ﬁnanciară. Kai Ceramics a reuşit să se dezvolte
deţinută de livrările din zona de sud a ţării. Ca urmare chiar şi în aceste condiţii vitrege, ca urmare a identiﬁa distanţei mici faţă de fabricile noastre din Bulgaria, cării unei breşe favorabile, oferind produse la preţuri
regiunea Munteniei este preferată în vederea distribu- accesibile unei game largi de beneﬁciari. Însă, debloţiei. Astfel, pot ﬁ livrate serii ample de modele, neﬁind carea creditării ar duce la o relansare a activităţii în
constrânşi de prezenţa unui stoc de marfă limitat. domeniu, majorând bugetele alocate investiţiilor şi
Clienţii pot opta pentru o gamă diversă de plăci cera- renovărilor.
mice, pe care le vor primi în cel mai scurt interval de
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HENKEL: Sectorul de adezivi a scăzut cu 20% în acest an
pentru gresie şi faianţă reprezintă peste 50% din cifra
de afaceri a diviziei specializate. Următoarele sisteme
cu o pondere mare în cifra de afaceri sunt cele de glet şi
de termoizolaţie. Bucureştiul este zona în care se înregistrează cele mai mari livrări.

Compania Henkel România a fost înﬁinţată în
1994, ca subsidiară a concernului internaţional
Henkel CEE Viena. În anul 2000, a fost inaugurată unitatea de producţie Henkel Bautechnik
România, specializată în fabricaţia de adezivi şi
alte materiale utilizate în domeniul construcţiilor, comercializate cu denumirea Ceresit. În perioada următoare, fabrica a fost extinsă şi modernizată din punct de vedere tehnologic, dispunând,
în prezent, de linii automate performante. Activitatea diviziei de adezivi a Henkel a fost afectată
anul trecut de scăderea sectorului construcţii cu
10%, de reducerea cererii pe piaţa materialelor
speciﬁce (- 30%), unele segmente contractânduse cu 50% (cum ar ﬁ cel de pardoseli) şi de regresul
comenzilor efectuate de clienţii industriali. În
acest an, compania a dezvoltat proiecte de promovare pentru toate produsele, promoţii atractive
pentru beneﬁciari şi programe de loialitate pentru
magazinele din reţeaua de distribuţie.
- Cum a evoluat piaţa de adezivi pe parcursul lui 2010?
- Anul 2010 a fost - şi este în continuare – o perioadă
foarte diﬁcilă, deoarece activitatea în construcţii se
desfăşoară sporadic. Proiectele mari devin o raritate,
ﬁind preferate clădiri mici, de maximum 6-10 apartamente sau case unifamiliale. Chiar dacă s-a construit
foarte mult în ultimii ani, conform cererii de pe piaţă,
ar mai ﬁ nevoie de circa un milion de locuinţe pentru
populaţie. Această realitate conﬁrmă faptul că sectorul
de proﬁl va integra numeroase oportunităţi în viitor. Pe
fondul maturizării pieţei, cererea se va diversiﬁca, prin
accentul pus pe complexitatea soluţiilor şi serviciilor.
În momentul de faţă, oferta pentru achiziţia unei locuinţe este variată, dar nu există cerere foarte mare, deoarece
preţurile sunt mult prea ridicate pentru veniturile familiei
medii din România şi pentru timpurile actuale, când există
incertitudinea locului de muncă. Toţi cei din domeniu speră
într-o revenire a pieţei, însă până în momentul stabilizării,
este greu de prognozat ce se va întâmpla. Estimez că în
2012 domeniul construcţiilor îşi va relua trendul ascendent.
Până atunci, trebuie să păstrăm un echilibru şi să ajutăm
economia să se redreseze.
De asemenea, anul acesta am observat că segmentul
renovărilor a fost mai dinamic. Numai în Bucureşti
există numeroase clădiri multietajate care necesită
lucrări de reabilitare a faţadei. La începutul anului,
am estimat o scădere a pieţei de 10%, iar acum cred
că această diminuare va ﬁ de 20%. În 2011 sper că
evoluţia segmentului speciﬁc se va menţine la nivelul
acestui an.
- Cum a afectat criza ﬁnanciară activitatea pe
care o desfăşuraţi?
- Consider că nu mai putem vorbi de criza ﬁnanciară,
întrucât aceasta s-a terminat. Pur şi simplu există un
cadru instabil ﬁnanciar, cu o economie care se clatină,
aceasta este realitatea. Astfel, pentru a obţine rezultate
bune, trebuie să lucrezi de două - trei ori mai mult ca
în trecut. Am dezvoltat proiecte de promovare pentru
produsele noastre, promoţii atractive pentru clienţi
şi programe de loialitate pentru reţeaua proprie de
distribuţie.

- Există motive pentru care în România recesiunea s-ar putea prelungi?
- Totul depinde de situaţia economiei reale şi de capacitatea Guvernului de a elabora programe şi proiecte
capabile să ajute mediul de afaceri. Multe din statele
membre UE au reuşit, printr-o guvernare înţeleaptă,
să depăşească acestă perioadă, numai Europa de est se
mai aﬂă în impas. Pe piaţa materialelor de construcţii
situaţia este destul de diﬁcilă. Aceasta în condiţiile în
care toate ﬁrmele - de la producător la distribuitor şi
cei din retail - încearcă să supravieţuiască şi să ofere
condiţii cât mai atractive pentru consumatorul ﬁnal.

Lavinia Ciurtin (36 de ani)
Funcţia/Firma: director de marketing al Henkel
România- Divizia Adezivi;
Studii: ASE - Facultatea de Comerţ, specialitatea
marketing; Student EMBA - WU Academy;
Experienţă profesională: 11 ani în domeniul
marketing-ului.
Hobby: călătoriile.
În ceea ce priveşte planurile de investiţii, acestea nu
s-au schimbat, ci doar au fost amânate. Astfel, la începutul anului 2010, am achiziţionat terenul în vederea
realizării unei noi unităţi de producţie (a treia) pentru
adezivi, însă proiectul pentru această fabrică va ﬁ
conﬁrmat după relansarea sectorului de construcţii.
Cea de-a treia unitate de fabricaţie a adezivilor va ﬁ
construită pe un teren de aproximativ 30.000 mp în
localitatea Roznov, situată lângă municipiul PiatraNeamţ, urmând să deservească zona Moldovei. În
prezent, deţinem două unităţi de producţie pentru
adezivi de construcţii, în oraşul Pantelimon (Ilfov) şi la
Câmpia Turzii (Cluj). Valoarea totală a investiţiilor realizate de Henkel în România, în capacităţi de producţie,
depăşeşte 35 milioane de euro.
- Care sunt cele mai solicitate produse din
portofoliu?
- Cele mai performante categorii de produse din portofoliul diviziei de adezivi au fost cele legate de gleturile Ceresit şi de termosistemul Ceresit Ceretherm. În
2010, pentru al doilea an consecutiv, Ceresit a devenit
“Cea mai de încredere marcă” la categoria “Materiale de construcţii”, în cadrul celui mai amplu studiu
de marketing realizat anual în Europa - Most Trusted
Brands. Cercetarea, realizată de revista Reader’s Digest
în rândul cititorilor din 16 ţări europene (printre care şi
România), a avut ca obiectiv identiﬁcarea mărcilor în
care are încredere populaţia.
Henkel România, prin intermediul mărcii Ceresit, este
- în prezent - liderul pieţei de adezivi destinaţi placărilor ceramice, cu o cotă de piaţă de peste 45%. Adezivii
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- Descrieţi avantajele în reabilitării termice a
llocuinţelor.
- În primul rând, în circa trei ani cei care investesc în
rreabilitarea apartamentelor îşi vor amortiza costurrile şi, în al doilea rând, vor obţine beneﬁcii maxime
ddacă folosesc materiale de calitate şi au specialişti
ccare ştiu să aplice sistemul. Într-o clădire modernizzată cu ajutorul termosistemului Ceresit Ceretherm, se
ppăstrează un microclimat ideal, astfel încât, la temperraturi scăzute, pereţii nu îngheaţă, iar în zilele canicullare izolaţia termică menţine o temperatură plăcută în
iinterior. În acest fel, clădirea nu mai este supusă variaţiilor de temperatură. Tencuiala decorativă pentru
exterior protejează pereţii de condiţiile atmosferice şi
conferă faţadei clădirii un nou aspect. Calităţile acestui
sistem fac ca acesta să ﬁe utilizat atât pentru clădirile
nou-construite, cât şi la renovarea celor existente.
De asemenea, sistemul folosit trebuie să ﬁe complet,
de la un singur producător, cu o garanţie de minimum
20 de ani, iar lucrarea să ﬁe monitorizată pe faze de
execuţie de către dirigintele de şantier şi reprezentantul
producătorului. Costurile cu energia termică pe timp de
iarnă pot scădea cu până la 35%, iar vara căldura va
pătrunde mai greu în case. Se recomandă folosirea unui
polistiren de cel puţin 10 cm grosime pentru a avea un
efect vizibil. Preţul întregului sistem, atât al produselor, cât şi al aplicării, poate depinde foarte mult de
grosimea polistirenului, de culoarea tencuielii decorative, de echipa de meşteri şi poate varia între 85 şi 130
lei/mp de clădire termoizolată fără TVA.
- Precizaţi problemele speciﬁce activităţii.
- Dintre problemele pe care le întâmpinăm, cea mai
importantă se referă la «războiul preţurilor». Sunt
multe persoane care renunţă la o calitate acceptabilă
a materialelor achiziţionate pentru un preţ mai scăzut.
O parte dintre clienţii ﬁnali sunt interesaţi numai de un
preţ redus, fără să ţină seama de rezultat şi de faptul
că, în ﬁnal, au economisit cel mult 200 de lei. Adevărul
este că, atunci când realizezi o casă sau o renovezi, o faci
pentru o lungă perioadă de timp. Cel puţin aceasta este
situaţia în România. Este foarte important să foloseşti
produse de calitate pentru a obţine o lucrare durabilă.
Lăcrămioara BOTEZATU
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Dezvoltatorii mizează pe proiecte rezidenţiale de dimensiuni reduse
Activitatea pe şantierele din România continuă,
deşi atât obiectivele construite, cât şi ritmul de
execuţie a lucrărilor sunt adaptate contextului
economic diﬁcil de pe piaţă. Perioada de recesiune
a impus noi caracteristici ale proiectelor autorizate sau aﬂate în derulare, investitorii mizând, în
general, pe ediﬁcarea de locuinţe individuale de
dimensiuni mici şi medii, dezvoltate în funcţie de
cererea reală. Zonele preferate sunt cele din apropierea marilor oraşe, unde terenurile s-au ieftinit
şi există posibilităţi de expansiune urbană. Cele
mai multe cartiere de acest tip sunt situate în
judeţul Ilfov (localităţile Baloteşti, Chitila, Tunari,
Adunaţii Copăceni, Ghimpaţi, Frumuşani etc.).
Recent, pe piaţă s-a constatat revenirea investiţiilor în centre comerciale de tip mall, numai în luna
octombrie ﬁind începute lucrările la câteva obiective de mari dimensiuni, precum Colosseum Bucureşti sau Electroputere Shopping Craiova, în timp
ce altele, cum ar ﬁ Coresi Braşov, au fost autorizate.
IAŞI: Extinderea aeroportului necesită investiţii de 50 milioane de euro. Pentru implementarea proiectului de modernizare şi dezvoltare a Aeroportului Internaţional Iaşi, reprezentanţii Consiliului
Local vor realiza un schimb de terenuri cu Ministerul
Apărării Naţionale. Astfel, în vederea realizării investiţiei, administraţia va primi un lot de teren de 26 de
hectare în zona aeroportului. Proiectul de extindere
vizează lucrări de reparare şi extindere a obiectivului,
prin execuţia unei piste ﬂexibile de 3.000 de metri şi
modernizarea aerogării. Pentru construcţia pistei (ce
va ﬁ similară celei din cadrul aeroportului din Frankfurt - Germania) sunt necesare fonduri de 50 milioane
de euro. De asemenea, aerogara (S+D+P) va avea, la
ﬁnalizarea proiectului, o suprafaţă de 16.000 mp la sol
(pentru ﬂuxurile de pasageri şi utilităţi) şi 12.000 mp
la subsoluri (pentru benzile de bagaje). Viitoarea aerogară asigură şase ﬂuxuri de acces independente pentru
pasageri şi câte unul pentru VIP, pentru echipaje şi
pentru personalul de deservire a aeroportului.
Proiectul de lege privind reglementarea situaţiei juridice a celor două terenuri a fost aprobat, recent, de
Guvern, actul normativ ﬁind transmis spre adoptare
în Parlament. Potrivit acestuia, unitatea din Iaşi va
beneﬁcia şi de un nou terminal cargo, care va prelua
zilnic 200 de tone de mărfuri. În cadrul aeroportului
va ﬁ amplasat un depozit de carburanţi cu o capacitate de 500 de tone, care va permite un ﬂux sporit de
aterizări-decolări.
CARAŞ SEVERIN: Trei blocuri de locuinţe autorizate în Oraviţa. A fost eliberată autorizaţia de
construire a unui ansamblu rezidenţial, situat în zona
Gării, din municipiul Oraviţa (judeţul Caraş Severin). Obiectivul va avea în componenţă trei blocuri
de locuinţe (S+P+3E), totalizând 72 de unităţi locative. Antreprenor este societatea Help Trans, din localitate. Sistemul constructiv presupune structură din
beton armat şi zidărie din cărămidă. Compartimentările interioare se vor realiza cu BCA. Tâmplăria va ﬁ din
PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ:
parchet, gresie, faianţă şi vopsele lavabile. Lucrările vor

ﬁ începute în luna noiembrie a.c., deﬁnitivarea acestora
urmând a avea loc în termen de trei ani. Valoarea totală
a investiţiei este de două milioane de euro. Proiectul
este dezvoltat de Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare
includ parchet, gresie, faianţă şi vopsele lavabile. Lucrările au fost începute anul acesta, termenul de ﬁnalizarea ﬁind stabilit pentru luna iunie 2011.

BACĂU: Se execută fundaţia ultimelor două blocuri
de locuinţe. Societatea Conbac SA, din Bacău, va dezvolta
- pe strada Letea, din localitate - un ansamblu rezidenţial
care va avea în componenţă trei imobile (P+4E) cu 45 de
unităţi locative. În prezent, se execută fundaţia ultimelor două blocuri. Sistemul constructiv presupune structură
din beton armat şi zidărie din cărămidă. Tâmplăria va ﬁ din
PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ
parchet, gresie, faianţă şi vopsele lavabile. Lucrările au fost
începute în luna martie a.c., deﬁnitivarea acestora urmând
a avea loc în termen de doi ani.

HUNEDOARA: Se lucrează la 19 imobile. În localitatea Geoagiu Băi (din judeţul Hunedoara) va ﬁ realizat
un ansamblu rezidenţial. Obiectivul va avea o suprafaţă totală de peste 6.000 mp şi va include 19 imobile
(P+1E+M). În prezent, se efectuează lucrări la toate
clădirile, acestea aﬂându-se în diverse faze de execuţie. Planurile tehnice au fost elaborate de ﬁrma ErgoHouse (din Bucureşti), societate care asigură şi serviciile
de antreprenoriat. Soluţia tehnică prevede cofrag realizat din plăci din polistiren expandat de înaltă densitate
(15-20kg/mc), în grosimi variabile, în funcţie de înaăţimea şi grosimea zidului proiectat, în care se va turna
beton. Tâmplăria va ﬁ din PVC, cu geam termoizolant.
Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianţă şi
vopsele lavabile. Cartierul va beneﬁcia de locuri de
parcare şi zone de agrement. Lucrările au fost începute
anul acesta, termenul de ﬁnilizare ﬁind stabilit pentru
luna octombrie 2011.

BISTRIŢA-NĂSĂUD: Ansamblul rezidenţial - La
Hill. Pe strada Budacului din municipiul Bistriţa (judeţul Bistriţa-Năsăud) va ﬁ realizat ansamblul rezidenţial La Hill. Obiectivul va avea în componenţă 36 de vile
(D+P+M) şi o suprafaţă construită totală de 12.600
mp. În luna octombrie a.c. a început execuţia ultimelor
trei imobile. Antreprenor şi beneﬁciar este compania
Raal SA, din localitate. 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.
Lucrările au fost începute în anul 2008, termenul de
ﬁnalizare ﬁind stabilit pentru luna octombrie 2011.

HARGHITA: Se execută structura de rezistenţă la
două blocuri. Societatea Iris Service Ciuc SA (din Miercurea Ciuc) execută structura de rezistenţă a primului
etaj la primele două imobile din cadrul unui ansamblu
rezidenţial, situat în localitatea Gheorgheni (din judeţul Harghita). Obiectivul va avea în componenţă trei
blocuri de locuinţe (P+4E), totalizând 45 de unităţi
locative. Beneﬁciar al investiţiei este Primăria Gheorgheni. Soluţia tehnică 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. Lucrările au fost începute anul acesta, termenul de ﬁnalizare ﬁind stabilit
pentru luna decembrie 2011.

CONSTANŢA: Vor fi construite patru imobile rezidenţiale. Societatea IM Construct (din Mangalia)
execută structura de rezistenţă a parterului a ultimelor două imobile din cadrul unui ansamblu rezidenţial,
amplasat pe strada Privighetorilor, din Costineşti (judeţul Constanţa). Obiectivul va avea în componenţă patru
blocuri de locuinţe (P+3E), totalizând 60 de unităţi
locative. Beneﬁciar al investiţiei este Primăria Costineşti, proiectul ﬁind dezvoltat de Agenţia Naţională GORJ: Cartier cu 160 unităţi locative. În munipentru Locuinţe. Sistemul constructiv presupune struc- cipiul Târgu Jiu (din judeţul Gorj) se realizează un
tură din beton şi zidărie din cărămidă. Tâmplăria va ﬁ ansamblu rezidenţial, care va avea în componenţă
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opt tronsoane (P+2E+M), cu 160 de unităţi locative.
În prezent, se execută structura de rezistenţă a parterului la patru dintre imobile, respectiv a primului etaj
la celelalte. Antreprenor este societatea Solaris (din
localitate), beneﬁciar ﬁind Primăria Târgu Jiu. Soluţia
tehnice 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. Lucrările au fost începute în luna iulie
a.c., deﬁnitivarea acestora urmând a avea loc în termen
de trei ani.
ARAD: Complex cu 500 de imobile. În comuna
Vladimirescu (din judeţul Arad) va ﬁ ediﬁcat un ansamblu rezidenţial, care va avea în componenţă 500 de
parcele pe care se vor construi unităţi locative individuale şi colective. Până în momentul de faţă, în cadrul
primelor două etape au fost realizate 22 de imobile.
În prezent se execută structurile de rezistenţă a vilelor aparţinând celei de-a treia faze, care totalizează 18
locuinţe. Beneﬁciar este compania Imotrust SA, antreprenor ﬁind societatea Giro Construct, ambele din Arad.
Lucrările au fost începute în anul 2008, termenul de
ﬁnalizare ﬁind stabilit pentru luna august 2013.
IAŞI: Sediu administrativ în valoare de 20 milioane de euro. Recent, a fost eliberată autorizaţia de
construire a autogării din Iaşi, localizată pe strada Tudor
Vladimirescu f.n. Obiectivul (P+1E), amplasat pe un
teren cu o suprafaţă de aproximativ 4.200 mp, va avea
în componenţă spaţii de birouri, o sală de aşteptare,
un restaurant şi zone comerciale. Planurile tehnice au
fost elaborate de ﬁrma Relians Corp, antreprenor ﬁind
societatea Search Corporation, ambele din localitate.
Beneﬁciar este Primăria municipiului Iaşi. 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. Lucrările de construcţie sunt preconizate a ﬁ începute în luna februarie 2011, termenul
de ﬁnalizare ﬁind stabilit pentru anul 2013. Valoarea
totală a investiţiei este de 20 milioane de euro.
ILFOV: Au început lucrările la Avalon Residence.
Compania South Paciﬁc, din Bucureşti, va dezvolta în calitate de beneﬁciar şi antreprenor - în localitatea Tunari (din judeţul Ilfov), ansamblul Avalon Residence. Obiectivul va avea în componenţă trei imobile
(P+1E), totalizând 80 de apartamente cu două camere.
Caracteristica principală a clădirilor este faptul ca vor
ﬁ realizate ecologic. Izolaţia termică va ﬁ sporită, ceea
ce contribuie cu până la 40% la reducerea costurilor de
întreţinere. Procedeele de producţie şi materialele sunt
nepoluante, constituind emisii reduse de carbon. Viteza
de execuţie a caselor este cu circa 30% mai scăzută faţă
de cele ediﬁcate în sistem clasic, iar utilizarea de procedee şi lucrări automatizate duce la diminuarea defectelor apărute în procesul de construcţie. Complexul
rezidenţial va beneﬁcia de locuri de parcare, piscină

comună şi zone de agrement. Lucrările au fost începute
în luna octombrie a.c., deﬁnitivarea acestora urmând a
avea loc în termen de un an. Valoarea totală a investiţiei
este de aproximativ două milioane de euro.
CLUJ: Circa 28 milioane de euro pentru modernizarea Băilor Someşeni. Regiunea Băilor Someşeni va ﬁ modernizată şi dezvoltată în urma implementării unui proiect ce va însuma aproximativ 90 milioane de euro. Autorităţile locale şi investitorul, compania Băile Someşeni, au început deja negocierile pentru
iniţierea lucrărilor, în prima etapă urmând a ﬁ alocate
fonduri de 28 milioane de euro. Această fază include
modernizarea băilor termale, desfăşurate pe o suprafaţă de peste 5 hectare, urmând a ﬁ realizată în parteneriat cu o companie de construcţii din Ungaria, care
va ﬁ şi antreprenorul lucrărilor şi va susţine şi o parte a
investiţiei, estimată la 23,5 milioane de euro. În etapele
următoare, se are în vedere dezvoltarea regiunii, prin
construcţia unei infrastructuri turistice, a unei unităţi
balneare cu o zonă de primire a turiştilor (cu o arie de 7
ha, ce va include şase clădiri P+1E, un imobil P+2E şi
un hotel), a unui centru de cercetare, tratament şi recuperare (pe 3,6 ha) şi amenajarea unei zone de protecţie pe o suprafaţă totală de 8,55 ha. Printre facilităţi vor
exista şi o sală polivalentă, terenuri de sport şi o zonă
de camping cu 150 de locuri. Accesul în incintă se va
realiza dinspre străzile Aiudului şi Băile Someşeni.
Pentru parcare se vor amenaja platforme auto ecologice. Planurile tehnice au fost realizate de Asociaţia
de Arhitectură Krautloher. Potrivit autorităţilor locale,
lucrările de execuţie vor ﬁ începute în primele luni din
2011, realizarea întregului obiectiv urmând a se desfăşura pe o perioadă de opt ani.
ILFOV: Imobile unifamiliale ce se vor definitiva
în 2012. În satul Mogoşeşti (comuna Adunaţii Copăceni, judeţul Ilfov) va ﬁ realizat un cartier rezidenţial,
care va avea în componenţă patru imobile unifamiliale,

amplasate pe loturi individuale de teren, având suprafeţe de aproximativ 500 mp. Locuinţele vor avea o arie
construită de circa 200 mp. În prezent a fost deﬁnitivată
prima clădire, celelalte trei aﬂându-se în faza de obţinere a autorizaţiilor de construcţie. Planurile tehnice
au fost elaborate de ﬁrma Ralf Proiect, antreprenor şi
beneﬁciar ﬁind societatea Vila Red, ambele din Bucureşti. La parter, sistemul constructiv presupune pereţi
structurali de zidărie conﬁnată, cu stâlpişori, centuri şi
planşee din beton armat (BA). Pereţii portanţi de zidărie se vor realiza, atât la exterior, cât şi la interior, din
cărămidă (de 25 cm grosime). Planşeul peste parter va
ﬁ din BA monolit cu centuri continui pe pereţii din zidărie. În ceea ce priveşte structura de rezistenţă a etajului,
aceasta se va executa cu frontoane şi atice, realizate din

zidărie cu o grosime de 25 cm. Şarpanta va ﬁ alcătuită
din cosoroabe aşezate şi ancorate pe centurile din BA
ale etajului, din pane care sprijină pe frontoane şi din
căpriori. Elementele şarpantei se vor ediﬁca din lemn
ecarisat de răşinoase. Învelitoare va ﬁ din ţiglă de tablă.
Tâmplăria va ﬁ din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianţă şi vopsele
lavabile. Lucrările au fost începute în martie 2010,
termenul de ﬁnalizare ﬁind stabilit pentru aceeaşi lună
din 2012.
DÂMBOVIŢA: Cartier cu 95 de vile, în Crevedia.
În intravilanul localităţii Crevedia (din judeţul Dâmboviţa) se execută structura de rezistenţă a caselor apaţinând ansamblulului rezidenţial Casa Felice. În prezent,
şase din cele 95 de unităţi locative (P+1E; P+2E) sunt
ﬁnalizate. Planurile tehnice au fost elaborate de ﬁrma
Inter Surveyng, din Bucureşti. Antreprenor şi beneﬁciar
este societatea Metropolitan Capital Group Companies,
din Capitală. Sistemul constructiv presupune structură
metalică şi fundaţie din beton armat. Tâmplăria va ﬁ
din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare
includ parchet, gresie, faianţă şi vopsele lavabile. Cartierul va beneﬁcia de locuri de parcare şi spaţii de agrement. Lucrările au fost începute în anul 2009, termenul
pentru deﬁnitivare ﬁind stabilit pentru luna noiembrie
2012. Serviciile de promovare a complexului rezidenţial
sunt asigurate de agenţia imobiliară Iskandor Construction, din Bucureşti.
BISTRIŢA-NĂSĂUD: Investiţii de peste 35 milioane de euro. Pe un teren cu o suprafaţă de aproximativ 17.000 mp din localitatea Dumitra (judeţul Bistriţa
Năsăud) va ﬁ realizat un centru de management integrat al deşeurilor (P+1E). Obiectivul va avea în componenţă un centru de management, vestiare, ateliere,
garaje şi va beneﬁcia de o capacitate de stocare de
1,2 milioane mc/an. În prezent se lucrează la ediﬁcarea fundaţiei. Antreprenor este societatea Iridex Group
Construcţii (din Voluntari, judeţul Ilfov), beneﬁciar
ﬁind Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud. Lucrările au
fost începute anul acesta, termenul de ﬁnalizare ﬁind
stabilit pentru luna noiembrie 2011. Acest obiectiv face
parte dintr-un proiect amplu, care include realizarea
unor investiţii de importanţă majoră pentru protecţia
mediului şi gestionarea deşeurilor în judeţul Bistriţa
Năsăud. Conform Programului Operaţional Sectorial
de Mediu, valoarea eligibilă a proiectului este de peste
141,7 milioane de lei (35 milioane de euro), 98% reprezentând ﬁnanţare nerambursabilă prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi Bugetul de Stat, celelalte procente (2%) reprezentând contribuţia beneﬁciarului prin bugetele autorităţilor locale.
CONSTANŢA: Centru sportiv în valoare de 7 milioane de euro. Fonduri de aproximativ 7 milioane
de euro vor ﬁ investite în ediﬁcarea unui centru sportiv, situat pe strada Principală f.n., din oraşul Cernavodă (judeţul Constanţa). Obiectivul va avea în componenţă o sală de sport (cu peste 500 de locuri), un bazin
de înot olimpic (cu o capacitate de 304 locuri) şi o sală
de ﬁtness. Dezvoltator este societatea Nucleaelectrica
SA (din Bucureşti), antreprenori ﬁind societăţile General Concrete (din localitate) şi Termogaz Company,
din Haţeg (judeţul Hunedoara). Sistemul constructiv presupune structură din beton armat şi zidărie din
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cărămidă. Tâmplăria va ﬁ din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianţă
şi vopsele lavabile. Proiectul a depăşit faza obţinerii tuturor autorizaţiilor. Se estimează că lucrările vor
începe în acest an, termenul de ﬁnalizare ﬁind stabilit pentru luna decembrie 2011.
BIHOR: Cetatea Oradea va fi reabilitată cu 9
milioane de euro. Municipalitatea va aloca fonduri
de peste 9 milioane de euro pentru reabilitarea cetăţii Oradea. Proiectul vizează reintroducerea în circuitul
turistic a monumentului ca si centru regional reprezentativ de patrimoniu cultural şi turism. Astfel, se are în
vedere consolidarea, conservarea, restaurarea şi refuncţionalizarea corpurilor de clădire din incintă, însumând peste 13.000 mp construcţii, aproximativ 190
de încăperi şi aproximativ 13.600 mp arii exterioare.
În prezent, se efectuează lucrări la corpurile H (Muzeul
Pâinii), G (administraţia Cetăţii) şi la infrastructura
aferentă corpurilor H, G şi K. Antreprenor este societatea Constructorul Sălard, din judeţul Bihor. Lucrările au
fost începute anul acesta, termenul de ﬁnalizare ﬁind
stabilit pentru luna martie 2016. Proiectul face parte
din "Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă a turismului regional
şi local", domeniul de interventie 5.1 - Restaurarea şi
valoriﬁcarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea
şi modernizarea infrastructurilor conexe.

malul estic al Lacului Vidraru, în localitatea Arefu, judeţul Argeş). Obiectivul se va extinde cu un corp de clădire
(P+2D+3E+M), care va avea o suprafaţă construită
de aproximativ 5.000 mp şi va totaliza 57 de camere.
De asemenea, se vor realiza spaţii de recreere şi agrement, precum: piscină, restaurant şi terenuri de sport.
Beneﬁciar este compania Valea cu Peşti SA (din Curtea
de Argeş), antreprenor ﬁind societatea Trustul de
Construcţii Civile şi Industriale Argeş, cu sediul în municipiul Piteşti. Sistemul constructiv presupune tâmplărie din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianţă şi vopsele lavabile.
Lucrările au fost demarate la începutul a.c., termenul
de ﬁnalizare ﬁind stabilit pentru luna mai 2011. Valoarea totală a investiţiei este de 4 milioane de euro.

VÂLCEA: Investiţie de 10 milioane de lei autorizată în Băile Olăneşti. Peste 10 milioane de lei vor ﬁ
investiţi în ediﬁcarea complexului "President", amplasat pe strada Forestierilor nr. 5 (din Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea). Proiectul este ﬁnanţat din fonduri europene, valoarea ﬁnanţării nerambursabile ﬁind de 5,5
milioane de lei. Obiectivul va avea în componenţă un
hotel de patru stele (P+4E; cu 13 unităţi de cazare),
un restaurant (cu o capacitate de 140 locuri), o sală
de conferinţe şi un centru SPA. Recent, a fost eliberată
autorizaţia în vederea construirii complexului. Beneﬁciar este compania Carusel (din localitate), dezvoltator ﬁind Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Vest
DOLJ: Complex de agrement autorizat pe DJ 609. Oltania, din Craiova (judeţul Dolj). Deﬁnitivarea lucrăRecent, a fost eliberată autorizaţia de construcţie a unui rile este prevăzută a avea loc în termen de doi ani de la
complex de agrement, amplasat pe DJ 609 (la 10 km începerea construcţiei.
de municipiul Craiova, judeţul Dolj). Situat pe un teren
de două hectare, obiectivul va avea în componenţă o CONSTANŢA: Fonduri de 10 milioane de euro
pensiune (P+2E), un restaurant şi terenuri sportive. pentru un complex sportiv. Fonduri de 10 milioane
Suprafaţă construită va ﬁ de aproximativ 1.300 mp. de euro vor ﬁ alocate pentru ediﬁcarea unui complex
Planurile tehnice au fost elaborate de ﬁrma Vis Design sportiv şi de agrement, amplasat la intersecţia străziMedia (din Bucureşti), beneﬁciar ﬁind o persoană ﬁzică. lor Radarului şi Privighetorilor, din Costineşti (judeţul
Deocamdată, nu a fost desemnată societatea care va Constanţa). Obiectivul (P+1E) va avea în componenţă
asigura serviciile de antreprenoriat. Lucrările vor ﬁ înce- spaţii de agrement, o sală de sport, anexe, terenuri de
pute în luna aprilie 2011, termenul de ﬁnalizare ﬁind sport, un stadion, o pistă de carting şi o parcare. Antrestabilit pentru sfârşitul anului 2012. Pentru deﬁnitivare prenor este societatea Cominco SA (din Bucureşti),
sunt necesare fonduri de circa un milion de euro.
beneﬁciar ﬁind Primăria Costineşti. Proiectul a depăşit faza obţinerii tuturor autorizaţiilor. Lucrările vor ﬁ
IAŞI: În septembrie au început lucrările la începute până la sfârşitul anului, termenul de ﬁnalizare
complexul Royal. În prezent, se organizează şantierul ﬁind stabilit pentru noiembrie 2012.
în vederea ediﬁcării complexului de agrement "Royal",
amplasat pe Aleea Mihail Sadoveanu f.n., din munici- BRAȘOV: Lucrări de 2,5 milioane de euro realipiul Iaşi. Obiectivul, cu o suprafaţă construită de aproxi- zate la Silver Mountain. Compania de construcmativ 10.000 mp, va avea în componenţă un aqua park ţii Concefa SA a realizat, în luna august 2010, lucrări
(piscină interioară şi exterioară), o clădire destinată în valoare de 2,5 milioane de euro în cadrul proiectuspaţiilor de tratament, o zona de club, o sală de ﬁtness, lui Silver Mountain, aﬂat în execuţie în Poiana Braşov.
un patinoar, terenuri de sport, zone de agrement, spaţii Acest proiect a reprezentat circa 70% din totalul venicomerciale şi de expoziţie. Beneﬁciar este compania turilor societăţii din perioada menţionată, respectiv 3,6
Gemada Serv, din localitate. Serviciile de antrepreno- milioane de euro. Silver Mountain este cel mai imporriat sunt realizate de societăţile Fene Grup SA şi Build tant obiectiv aﬂat în execuţie din portofoliul companiei
Corp, ambele din Iaşi. Lucrările de construcţie au fost
începute recent, termenul de ﬁnalizare ﬁind stabilit
pentru luna septembrie 2011. Proiectul este ﬁnanţat
din fonduri europene, având o valoarea totală eligibilă
de circa 21 milioane de euro.
ARGEŞ: Complex turistic de 4 milioane de euro. În
prezent, se lucrează la ediﬁcarea structurii de rezistenţă
a ultimului nivel, care aparţine unui complex turistic amplasat pe DN 7C - Transfăgărăşan (la km 70; pe
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şi unul dintre puţinele şantiere private de mari dimensiuni la care se lucrează, valoarea investiţiei ﬁind de 400
milioane de euro. Complexul va include, la ﬁnalizare,
cinci imobile rezidenţiale (diuntre care două sunt deja
ﬁnalizate), un hotel de cinci stele, un teren de golf (cu o
suprafaţă totală de 44 de hectare), 10 vile individuale,
un club SPA şi o şcoală de tenis. Dezvoltatorul proiectului este compania INR Management Architecture (din
Capitală). Demarată la începutul anului, prima etapă a
investiţiei se va încheia în luna decembrie a.c., întregul
ansamblu urmând a ﬁ deﬁnitivat în minimum cinci ani.
CLUJ: Complex industrial cu o suprafaţă totală de
37.000 mp. În comuna Topa Mică (din judeţul Cluj) se
efectuează lucrări de ediﬁcare a celei de a doua hale din
cadrul unui complex mixt. Obiectivul va avea în componenţă trei clădiri industriale (P) şi un imobil de birouri (D+P+1E), suprafaţa totală ﬁind de aproximativ
37.000 mp. Antreprenor este societatea Rohe România
(din Bucureşti), beneﬁciar ﬁind compania Ribeit, din
Cluj Napoca. Halele vor ﬁ realizate pe structură metalică. Tâmplăria va ﬁ din PVC, cu geam termoizolant.
Finisajele interioare includ gresie, faianţă şi vopsele
lavabile. Complexul va beneﬁcia de locuri de parcare
şi zone de agrement. Lucrările au fost începute în anul
2009, termenul de ﬁnalizare ﬁind stabilit pentru luna
august 2011.
MEHEDINŢI: Contract de 36,7 milioane de lei
pentru reabilitarea unui muzeu. Compania Confort
SA, din Timişoara, cu activităţi în domeniul construcţiilor şi instalaţiilor utilitare, va realiza lucrările de reabilitare a Muzeului Regiunii Porţile de Fier, din DrobetaTurnu Severin (judeţul Mehedinţi). Valoarea contractului este de 36,7 milioane de lei, urmând a ﬁ executate
operaţiuni de restaurare, reconstrucţie a unor structuri,
refacere a instalaţiilor şi de montaj al unor echipamente
video pentru supraveghere, în program ﬁind incluse
aproape toate monumentele amplasate pe terenul ce
aparţine instituţiei. Proiectul, în valoare totală de 51,7
milioane de lei, beneﬁciază de o ﬁnanţare europeană
de 41,6 milioane de lei, prin axa prioritară 5 a Programului Operaţional Regional, beneﬁciar ﬁind primăria
locală. Finanţarea presupune reabilitarea infrastructurii cultural-istorice existente a complexului (respectiv clădirea Muzeului Regiunii Porţile de Fier) şi dezvoltarea acesteia prin realizarea unui pavilion multifuncţional (cu spaţii tip lapidariu, sală de conferinţe, ateliere
meşteşugăreşti, puncte de informare, expoziţii etc.) şi a
unui pavilion anexă (atelier de tâmplărie, de lăcătuşerie şi întreţinere, garaj, depozite diverse, spaţii pentru
restaurare şi seră) etc. Lucrările vor ﬁ începute în ultimele luni din 2010, obiectivul urmând a ﬁ deﬁnitivat
integral 32 de luni mai târziu.
ILFOV: Ansamblul "Copacul Verde" va include 101
case individuale. Recent, a fost eliberată autorizaţia
în vederea construirii ansamblului rezidenţial "Copacul Verde", amplasat în localitatea Ghimpaţi (din judeţul Ilfov). Lucrările la prima etapă au fost începute în
octombrie a.c. şi va include 10 imobile (P), termenul
de ﬁnalizare a acesteia ﬁind stabilit pentru luna iunie
2011. Întregul complex va avea în totalitate 101 case
individuale (cu arii cuprinse între 106 mp şi 168 mp)
şi o suprafaţă construită de aproximativ 10.000 mp.
Dezvoltator este compania Marsim International, din
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Bucureşti. Obiectivul va dispune de terenuri de sport,
un supermaket, un club cu restaurant, piscină şi sală
de ﬁtness, spaţii verzi şi zone de agrement. Deﬁnitivarea întregului obiectiv este preconizată pentru sfârşitul
anului 2013. Serviciile de promovare sunt asigurate de
agenţia Sato Imobiliare, din Capitală.

CLUJ: A început construcţia unui centru comercial în Cluj-Napoca. Reţeaua de magazine de bricolaj Dedeman se extinde în Cluj-Napoca, ﬁrma începând
lucrările de construcţie pentru viitorul centru comercial. Potrivit oﬁcialilor companiei, sunt în curs de ﬁnalizare operaţiunile de demolare a clădirilor situate pe
amplasament, ﬁind începute simultan şi săpăturile
pentru fundaţia obiectivului. Magazinul Dedeman se
construieşte pe fosta platformă a companiei Tehnofrig,
pe strada Fabricii de Chibrituri nr. 5 - 11. Centrul comercial (P+1E) va avea o arie construită de 17.340 mp şi va
ﬁ deschis în februarie 2011, în urma unei investiţii estimate la 13,5 milioane de lei. În incintă vor ﬁ amenajate 370 de locuri de parcare. Planurile de arhitectură
au fost elaborate de compania Arhimar, din municipiu.
PRAHOVA: Parc industrial cu o arie de 40 hectare.
Recent, a fost eliberată autorizaţia de construcţie a
parcului industrial ECO Technologic Industrial Park,
amplasat în localitatea Valea Călugărească (din judeţul Prahova). Obiectivul va ﬁ amplasat pe un teren cu
o suprafaţă de peste 40 hectare. Dezvoltator şi antreprenor este societatea Vir Company International, din
Bucureşti. Lucrările sunt preconizate a ﬁ începute în
luna noiembrie a.c., deﬁnitivarea acestora urmând a
avea loc în termen de patru ani.
DOLJ: Încep lucrările la un mall de 45 milioane
de euro. Lucrările de execuţie a centrului comercial
tip mall ce va ﬁ realizat prin reconversia funcţională a
fostei uzine Electroputere Craiova au început. Compania K&S Electric Power Point (din Belgia) va investi
circa 45 milioane de euro pentru realizarea complexului, acesta urmând a ﬁ ediﬁcat pe un teren cu o arie
totală de 15 hectare, din Calea Bucureşti nr. 144. Termenul de ﬁnalizare a fost stabilit 18 luni mai târziu. Pentru
realizarea investiţiei, denumită Electroputere Shoping
Center, este necesară reconversia a două clădiri, respectiv hala industrială de aparataj (P+1E) cu o arie totală
de 49.731 mp - ce va funcţiona ca zonă comercială
centrală (tip mall) şi hala industrială SAS, cu o arie de
14.074 mp, care va ﬁ recompartimentată şi împărţită în
două spaţii distincte, unde vor ﬁ amenajate un magazin sportiv (P, cu o suprafaţă de 5.700 mp), respectiv o parcare acoperită (P+1E, cu o arie desfăşurată de
16.200 mp). De asemenea, pentru realizarea unui pavilion suplimentar, vor ﬁ demolate clădiri existente (cu o
arie totală de 8.490 mp). Astfel, la ﬁnalizare, ansamblul

va avea o suprafaţă desfăşurată de 103.315 mp şi va
dispune de 1.270 de locuri de parcare în aer liber şi de
alte 600 în clădirea etajată. Planurile tehnice au fost
elaborate de compania Aedilia Proiect, din Craiova.
Conform acestora, compartimentările interioare vor ﬁ
realizate din cărămidă, placa planşeului şi pereţii exteriori - din beton armat (cu grosimi de 20 cm, respectiv 40 cm), iar fundaţia se bazează pe elemente de tip
radier general.
BRAȘOV: Investiţii în două fabrici de panouri solare. Compania Energiz Renewable (SUA) are
în vedere investiţii de aproximativ 64 milioane USD
pentru construcţia a două fabrici de panouri solare în
România, care vor avea o producţie anuală de sisteme
ce pot genera electricitate la o putere cumulată de 80
MW. Proiectul pentru prima unitate, ce va ﬁ realizată
în localitatea Hărman (judeţul Braşov), se aﬂă în etapa
de avizare, estimându-se că lucrările vor ﬁ începute în
anul 2011. Valoarea investiţiei este de 32 milioane USD
şi va ﬁ realizată prin intermediul ﬁrmei locale Energiz SRL. Totodată, proiectele grupului în ţara noastră
includ execuţia unor unităţi ce vor beneﬁcia de capacităţi anuale de producţie a energiilor regenerabile de
123 MW în următoarele 36 de luni, potrivit unui raport
al companiei, planurile urmând a ﬁ coordonate prin
intermediul companiei ERI Power România.
Pe plan internaţional, holdingul american vizează
investiţii în producţia de panouri solare şi în Italia
(unde şi-a propus să dezvolte fabrici în Bari / Caserta
şi în Bolzano / San Marino, în valoare totală de 64 milioane USD), Franţa (Lyon, 5,5 milioane USD), Israel (32
milioane USD) şi Canada (Cornwall, 32 milioane USD).
ALBA: Cartier cu 17 vile, aflat în execuţie. În luna
octombrie a anului viitor sunt programate pentru deﬁnitivare lucrările la un cartier rezidenţial din municipiul
Alba Iulia, care va avea în componenţă 17 vile (P+1E),
din care 15 reprezintă case înşiruite şi două sunt de tip
duplex. Unităţile locative vor ﬁ amplasate pe loturi de
teren cu suprafeţe cuprinse între 152 mp şi 228 mp.
În prezent, ansamblul este deﬁnitivat în proporţie
de 50%, demararea lucrărilor având loc în anul 2009.

aproximativ 30 milioane de euro. Obiectivul, cu o suprafaţă construită de 7.600 mp, va avea în componenţă
circa 400 de apartamente cu una, două şi trei camere
şi penthouse-uri. Planurile tehnice au fost elaborate
de ﬁrma Adest Architecture, antreprenor ﬁind societatea Danya Cebus, ambele din Capitală. Dezvoltator este
compania Adama Management, cu sediul în localitatea Voluntari (din judeţul Ilfov). 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. Complexul va beneﬁcia de locuri de parcare şi
zone de agrement. Termenul pentru ﬁnalizarea ultimului imobil este stabilit pentru luna mai 2012.
BUCUREŞTI: Lucrările la Evocasa Optima vor
începe în 2011. În prima parte a anului viitor vor ﬁ
începute lucrările la ultimele două blocuri care fac parte
din ansamblul rezdenţial Evocasa Optima, amplasat pe
strada Feteşti nr. 54-56 (sector 3, Bucureşti). În prezent,
au fost deﬁnitivate primele patru clădiri. Obiectivul va

avea în componenţă şase imobile (S+P+11E) cu 489
de apartamente cu două şi trei camere (având suprafeţe cuprinse între 57 mp şi 132 mp). Proiectul este
dezvoltat de compania Adama Management (din
Voluntari, judeţul Ilfov), antreprenor ﬁind societatea
Danya Cebus, din Capitală. Sistemul constructiv presupune tâmplărie din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet laminat, gresie, faianţă şi
vopsele lavabile. Obiectivul va beneﬁcia de locuri de
parcare şi zone de agrement. Termenul pentru ﬁnalizarea întregului complex rezidenţial este stabilit pentru
luna mai 2012.

Planurile tehnice au fost elaborate de ﬁrma Certa,
antreprenor şi dezvoltator ﬁind compania Teracapital, ambele din localitate. Tâmplăria va ﬁ din PVC, cu
geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet,
gresie, faianţă şi vopsele lavabile.

GIURGIU: Unitate de producţie în valoare de 13
milioane de euro. Pe un teren de 6,6 hectare din localitatea Vânătorii Mici (judeţul Giurgiu) va ﬁ realizată o
unitate de producţie a tuburilor din polistiren. Obiectivul (P+2E) va avea o suprafaţă construită de aproximativ 4.500 mp. Antreprenor şi beneﬁciar este societatea
Apasco SA, din localitatea Măneciu (judeţul Prahova).
Sistemul constructiv presupune structură metalică.
Tâmplăria va ﬁ din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ gresie, faianţă şi vopsele lavabile.
Proiectul a depăşit faza obţinerii tuturor autorizaţiilor.
Lucrările de construcţie sunt preconizate a ﬁ începute în
luna ianuarie 2011, deﬁnitivarea fabricii urmând a avea
loc în termen de un an. Valoarea totală a investiţiei este
de 13 milioane de euro.

BUCUREŞTI: Evocasa Armonia - definitivat în
2012. În primăvara anului 2011 vor ﬁ începute lucrările
de construcţie a ultimului imobil (2S+P+12E+E13retras) aparţinând ansamblului rezidenţial Evocasa
Armonia, amplasat pe Aleea Ion Agârbiceanu nr. 3-11
(sector 3, Bucureşti). Primele două clădiri au fost deﬁnitivate, pentru acestea ﬁind chetuite fonduri de

VASLUI: Unitate de producţie în valoare de 4,7
milioane de euro. Recent, a fost elaborată autorizaţia în vederea construirii, în localitatea Muntenii de Jos
(din judeţul Vaslui), a unei fabrici. Obiectivul, situat pe
un teren de un hectar, va avea o suprafaţă construită
de circa 4.000 mp. Beneﬁciar şi dezvoltator este compania Siraj AD Impex, din municipiul Iaşi. Deocamdată, nu
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a fost desemnată societatea care va asigura serviciile de antreprenoriat. Sistemul constructiv presupune
structură metalică şi elemente din beton. Lucrările vor
ﬁ începute în luna martie 2011, deﬁnitivarea acestora
urmând a avea loc în termen de doi ani. Valoarea totală
a investiţiei este de aproximativ 4,7 milioane de euro.
ORADEA: Nouă fabrică de 25 milioane de euro, în
parcul industrial. Compania Faist Mekatronic, producător de ﬁltre pentru infrastructura de telecomunicaţii, va investi 25 milioane de euro pentru construcţia
unei fabrici în cadrul Parcului Industrial Eurobusiness
Oradea. Reprezentanţii autorităţilor locale au semnat
contractul de concesionare a unui lot cu o suprafaţă de
44.000 mp. Potrivit dezvoltatorului, lucrările de execuţie vor începe până la sfârşitul anului. Proiectul va ﬁ
realizat în două etape, pentru prima fază ﬁind alocate
fonduri de 18 milioane de euro. Se estimează că fabrica
va ﬁ inaugurată în a doua jumătate a anului viitor,
urmând a ﬁ create peste 400 de locuri de muncă. Unitatea de producţie va avea o suprafaţă construită totală
de 23.000 mp, din care 17.000 reprezintă aria alocată
primei etape. "Până în prezent, în cadrul complexului Eurobusiness au fost semnate contracte cu 20 de
investitori, ﬁind atribuită o cotă de aproximativ 30%

din suprafaţa parcului. Compania Shinheung Electronics este singura care şi-a început activitatea în incintă.
De asemenea, sunt deschise trei şantiere, alte proiecte
ﬁind în stadii avansate de planiﬁcare", au declarat
reprezentanţii primăriei Oradea.
ILFOV: Fortune Park va avea 50 de imobile.
Recent, a fost eliberată autorizaţia în vederea construirii ansamblului rezidenţial Fortune Park, amplasat în localitatea Frumuşani (din judeţul Ilfov). Obiectivul va avea în componenţă 50 de imobile cuplate
(P+2E). Prima etapă presupune realizarea a 10 clădiri.
Aceasta a fost începută în luna octombrie a.c. şi se va
deﬁnitiva în iunie 2011. Fiecare unitate locativă, situată pe loturi de teren cu arii de 250 mp - 560 mp, va
avea suprafeţe cuprinse între 72 mp şi 145 mp. Dezvoltator este compania Marsim International, din Bucureşti. Sistemul constructiv presupune tâmplărie din
PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ
parchet, gresie, faianţă şi vopsele lavabile. Ansamblul
rezidenţial beneﬁciază de locuri de parcare şi spaţii de
agrement. Termenul de ﬁnalizare a întregului complex
este stabilit pentru sfârşitul anului 2013. Serviciile de
promovare sunt asigurate de agenţia Sato Imobiliare,
din Capitală.

BACĂU: Şase blocuri de locuinţe definitivate în
2011. În zona de nord a municipiului Bacău va ﬁ ediﬁcat un ansamblu rezidenţial, care va avea în componenţă şase imobile (P+2E+M) cu 202 unităţi locative
cu una, două şi trei camere (având suprafeţe cuprinse
între 45 mp şi 81 mp). În prezent, se efectuează lucrări
de construcţie a structurii de rezistenţă. Planurile
tehnice au fost elaborate de ﬁrma Arhibac, antreprenor
şi beneﬁciar ﬁind societatea General Construcţii Tehnic
Plus, ambele din localitate. Soluţia tehnică prevede
tâmplărie din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele
interioare includ parchet, gresie, faianţă şi vopsele
lavabile. Complexul beneﬁciază de locuri de parcare şi
spaţii de agrement. Lucrările au fost începute în anul
2008, termenul de ﬁnalizare ﬁind stabilit pentru luna
octombrie 2011.
BUCUREȘTI: Spital în valoare de 27 milioane de
euro. Operatorul de servicii medicale Gral Medical va
investi 27 milioane de euro pentru execuţia unui spital
ce va ﬁ construit în zona Pieţei Alba Iulia, din Bucureşti.
Fondurile provin din surse de ﬁnanţare proprii şi din
credite bancare. Clădirea (S+P+6E) va avea o suprafaţă desfăşurată de 12.000 mp, o capacitate de 100 de
paturi, urmând a ﬁ prima unitate sanitară ecologică din
ţară. Astfel, încălzirea şi ventilarea vor ﬁ realizate cu
pompe geotermale. Lucrările de execuţie sunt prevăzute a ﬁ începute în primul trimestru al anului viitor,
termenul de ﬁnalizare ﬁind stabilit pentru 2013. Pentru
desemnarea constructorului va ﬁ organizată o licitaţie
de atribuire.
SATU MARE: Peste 4 milioane de euro pentru
execuţia unor hale. Pe un teren cu o suprafaţă de
două hectar din localitatea Pir (din judeţul Satu Mare)
vor ﬁ ediﬁcate două hale industriale (P), cu destinaţia de silozuri de stocare a cerealelor. Planurile tehnice
au fost elaborate de arh. Eugen Bei, beneﬁciar ﬁind
compania Suinprod Pig, din localitatea Racsa (judeţul
Satu Mare). Deocamdată, nu a fost desemnată societatea care va asigura serviciile de antreprenoriat. Sistemul constructiv presupune structură metalică. Tâmplăria va ﬁ din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ gresie, faianţă şi vopsele lavabile. Obiectivul a depăşit faza obţinerii tuturor autorizaţiilor. Lucrările sunt preconizate a ﬁ începute în februarie 2011,
termenul de ﬁnalizare ﬁind stabilit pentru luna august
2011. Proiectul este ﬁnanţat din fonduri europene,
având o valoare eligibilă de peste 4,2 milioane de euro.
BUCUREŞTI: Clădiri de birouri în sectorul 2.
Pe strada Dimitrie Pompeiu nr. 5-7 (sector 2, Bucureşti) va ﬁ realizat complexul de birouri Hermen Business Campus. Obiectivul va avea în componenţă trei
imobile (4S+P+8E+E9-tehnic), totalizând o suprafaţă
totală de aproximativ 76.500 mp. În prezent se execută
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fundaţia primei clădiri, ce va dispune de o arie construită de peste 19.000 mp. Planurile tehnice au fost elaborate de ﬁrma 3T Birou de Arhitectură, antreprenor
ﬁind societatea Iterum Construct, ambele din Capitală.
Beneﬁciar este compania Atenor Group, din Bucureşti.
Sistemul constructiv presupune structură pe cadre şi
pereţi din beton armat. Fundaţiile vor ﬁ de tip radier
general. Tâmplăria va ﬁ din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianţă
şi vopsele lavabile. Complexul va beneﬁcia de locuri
de parcare şi zone de agrement. Lucrările au fost începute recent, termenul de ﬁnalizare a primei etape ﬁind
stabilit pentru luna septembrie 2011. Întregul ansamblu va ﬁ deﬁnitivat în anul 2015, valoarea totală a
investiţiei ﬁind de circa 150 milioane de euro.

GIURGIU: Hotel de 4 milioane de euro. Pe un teren
cu o suprafaţă de 200 hectare din localitatea Adunaţii Copăceni (judeţul Giurgiu) va ﬁ realizat un hotel
(S+P+4E). Obiectivul va avea o capacitate de 60 de
camere. În prezent se efectuează lucrări de organizare
a şantierului. Proiectant, beneﬁciar şi antreprenor este
societatea Romstrade, din Bucureşti. Sistemul constructiv presupune structură din beton şi zidărie din cărămidă. Tâmplăria va ﬁ din PVC, cu geam termoizolant.
Finisajele interioare includ gresie, faianţă, mochetă şi
vopsele lavabile. De asemenea, vor ﬁ amenajate locuri
de parcare şi spaţii de agrement. Termenul pentru deﬁnitivarea lucrărilor de construcţie este stabilit pentru
luna martie 2013. Valoarea totală a investiţiei este de
patru milioane de euro.
BUCUREŞTI: Laguna Residence - lucrările sunt în
grafic. În prezent, se execută structura de rezistenţă
a clădirii A şi ﬁnisajele/instalaţiile la imobilele B1,
C1 şi D, aparţinând ansamblului Laguna Residence.
Obiectivul, amplasat pe malul Lacul Tei (Intrarea
Cefalului, sector 2, Bucureşti), va avea în componenţă
nouă blocuri de locuinţe (P+3E; P+4E-6E; P+7E),
totalizând 504 apartamente cu două până la cinci
camere (având suprafeţe cuprinse între 116 mp şi 243
mp). Cartierul va avea o arie de 53.000 mp. Planurile
tehnice au fost elaborate de ﬁrma Bogoescu Arhitectură Urbanism, antreprenor ﬁind societatea Areas &
Volumes, ambele din Capitală. Sistemul constructiv
presupune structură din beton (pentru pereţii îngropaţi) şi armătură de rezistenţă. Pentru elementele de
suprastructură se va utiliza beton armat (BA). Închiderile exterioare se vor realiza cu diafragme din BA şi
zidărie din cărămidă, izolată cu polistiren expandat.
Acoperişul va ﬁ tip terasă necirculabilă. Tâmplăria
va ﬁ din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet din lemn masiv, gresie, faianţă
şi vopsele lavabile. De asemenea, complexul va avea
în componenţă centre comerciale, spaţii verzi şi de
agrement. Lucrările au fost începute în anul 2008,
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termenul de ﬁnalizare ﬁind stabilit pentru luna iulie
2011. Valoarea totală a investiţiei este de 90 milioane
de euro. Dezvoltator este compania Gea Prasa România, din Bucureşti.
NAŢIONAL: Lidl a obţinut un credit de 200 milioane de euro de la BERD pentru extindere.
Reţeaua de magazine Lidl a început implementarea proiectului de extindere a activităţii în România,
pentru ﬁnanţarea investiţiilor ﬁind obţinut un credit
de 200 milioane de euro, de la Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). Fondurile vor
acoperi jumătate din suma ce va ﬁ alocată de compania germană pentru deschiderea de centre comerciale
Lidl în România şi Bulgaria şi Kauﬂand în Polonia şi
Bulgaria. Valoarea integrală a proiectului este de 440
milioane de euro, potrivit informaţiilor publicate de
BERD. Conform unor estimări realizate pe baza avizelor emise de consiliile locale şi primăriile din ţara noastră, Lidl are în vedere deschiderea de centre comerciale în peste 25 de oraşe (cu minimum 30.000 de locuitori), cele mai importante dintre acestea ﬁind Arad,
Timişoara, Oradea, Târgu Jiu, Iaşi, Suceava, Bucureşti,
Zalău, Bistriţa, Mediaş, Miercurea Ciuc, Paşcani, Vaslui,
Moineşti, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Slatina etc. Potrivit
datelor incluse pe autorizaţiile de construire obţinute
de grup, valoarea medie a investiţiei într-un magazin
de 1.500 mp - 2.000 mp este de până la două milioane
de euro, însă Lidl România SCS are în vedere şi alocarea unor fonduri cuprinse între 5 milioane de euro şi 10
milioane de euro pentru proiecte complexe, în oraşele
de mari dimensiuni.
ILFOV: Lac de Nuferi II va dispune de 100 de
unităţi locative. Recent, a fost eliberată autorizaţia de construcţie a ansamblului rezidenţial Lac
de Nuferi II, amplasat pe Şoseaua Banatului (lângă
Pădurea Mogoşoaia), din Chitila (judeţul Ilfov).
Prima etapă prevede realizarea unui bloc de locuinţe (P+3E+E4-retras), cu 20 de apartamente cu
două şi trei camere. Întregul complex va include cinci
imobile, totalizând 100 de unităţi locative. Planurile tehnice au fost elaborate de ﬁrma Raum Proiect,
dezvoltator ﬁind compania MB Dezvoltare, ambele
din Bucureşti. Deocamdată, nu a fost desemnată societatea care va asigura serviciile de antreprenoriat.
Sistemul constructiv presupune structură din beton
armat şi zidărie din cărămidă. Tâmplăria va ﬁ din PVC/
aluminiu, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet laminat, gresie, faianţă şi vopsele
lavabile. Ansamblul va beneﬁcia de locuri de parcare
şi zone de agrement. Lucrările vor ﬁ începute în luna
noiembrie a.c., deﬁnitivarea primei faze urmând a
avea loc la sfârşitul anului 2011.

BIHOR: Ansamblu rezidenţial cu 12 blocuri, aflat
în construcţie. Pe Calea Aradului nr. 4, din Oradea
(judeţul Bihor), se construieşte cartierul Luceafărul,
care va totaliza 12 blocuri de locuinţe (S+P+9E). În
cadrul primei etape de dezvoltare este prevăzută ediﬁcarea a patru imobile cu 422 unităţi locative (cu una
până la cinci camere). În prezent, se execută ﬁnisajele celei de-a doua clădire. Antreprenor este societatea Selina Construcţii, beneﬁciar ﬁind compania Selina
Invest, ambele din localitate. Sistemul constructiv
presupune structură pe cadre din beton armat monolit.
Zidăria exterioară se va realiza din blocuri de cărămidă
cu goluri, cu termosistem bazat pe polistiren expandat şi ﬁnisată cu tencuială pe bază de răşini sintetice
pe plasă de ﬁbră de sticlă şi masă de spaclu. Tâmplăria
va ﬁ din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet triplu stratiﬁcat din lemn de esenţă
exotică, gresie, faianţă şi vopsele lavabile. La subsolul
blocurilor vor ﬁ amenajate locuri de parcare şi spaţii
de stocare, iar parterul va ﬁ destinat zonelor comerciale. Lucrările au fost începute în anul 2007, termenul
de ﬁnalizare ﬁind stabilit pentru luna decembrie 2012.
PRAHOVA: Încep lucrările la o fabrică de 126 milioane USD, în Ploieşti. Compania Lufkin Industries,
furnizor american de echipamente şi servicii destinate
industriei petroliere a anunţat începerea lucrărilor pentru
construcţia fabricii din România. Şantierul a fost deschis
la data de 6 octombrie a.c. în Ploieşti, investiţia urmând
a însuma 126 milioane USD. Unitatea va ﬁ realizată pe o
suprafaţă de 33 de hectare şi va produce sisteme utilizate în procesul de extracţie a petrolului. Termenul de
ﬁnalizare a obiectivului este stabilit pentru anul 2012.
Prin Ministerul Finanţelor Publice, Guvernul de la Bucureşti a fost de acord să ofere stimulente pentru dezvoltare
în valoare de 28 milioane de euro, reprezentând aproximativ 30% din valoarea investiţiei. Potrivit oﬁcialilor
companiei Lufkin, uzina va reprezenta un centru strategic pentru activitatea grupului în Europa, facilitând, totodată, exporturile către Federaţia Rusă, Asia Centrală şi de
Est, Orientul Mijlociu şi Africa de Nord.
ILFOV: Cartier cu 82 de vile. În prezent, se execută
structura de rezistenţă a 10 case (P+1E) din cadrul
ansamblului rezidenţial Maple Place, amplasat în
comuna Baloteşti (din judeţul Ilfov). Până în momentul de faţă au fost deﬁnitivate patru vile. Obiectivul,
amplasat pe un teren de 36.000 mp, va avea în componenţă 82 de unităţi locative tip duplex. Cartierul va
avea o suprafaţă construită de aproximativ 13.500 mp.
Fiecare vilă, cu o arie desfăşurată de 164 mp, este situată pe un lot de teren cu o arie de 400 mp. Planurile
tehnice au fost elaborate de ﬁrma Raum Proiect, antreprenor şi dezvoltator ﬁind societatea ARH Ventures,
ambele din Bucureşti. Unităţile locative vor ﬁ construite

pe structură metalică. Sistemul constructiv are la bază
oţelul galvanizat şi include, totodată, fundaţii din
beton (cu plăci şi grinzi din beton armat). Acoperişurile
vor ﬁ executate în sistem tip şarpantă. Pereţii de închidere vor ﬁ realizaţi din panouri sandwich, formaţi din
structură metalică tip "casetă" (cu umplutură din vată
bazaltică), placaţi cu gips-carton (la interior) şi polistiren expandat (la exterior). Pereţii de compartimentare
se vor realiza cu gips-carton, pe structură de susţinere
din elemente metalice. Tâmplăria exterioară va ﬁ din
PVC, cu geam termoizolant. Pentru ﬁnisajele interioare
se vor utiliza: parchet, gresie, faianţă şi vopsele lavabile. Complexul va avea în componenţă o unitate de
invăţământ pentru preşcolari, locuri de parcare şi zone
de agrement. Lucrările de construcţie au fost începute
în anul 2009, termenul de ﬁnalizare ﬁind stabilit pentru
luna martie 2012. Valoarea totală a investiţiei este de 8
milioane de euro.
BUCUREȘTI: Licitaţii pentru extinderea reţelei de
metrou. Metrorex SA are în vedere contractarea unei
companii care să asigure serviciile de consultanţă pentru
lucrările de construcţie a galeriei de legătură, depoului
şi staţiei Valea Ialomiţei, parte a proiectului de realizare
a Magistralei a V-a de metrou (Drumul Taberei - Universitate - Pantelimon). Valoarea contractului de consultanţă este de 6,7 milioane de lei (ﬁnanţarea provenind
de la bugetul de stat), iar durata acestuia este de 120
de luni. De asemenea, în vederea extinderii liniei de
metrou a fost aprobat un credit de 395 milioane de euro
de la Banca Europeană de Investiţii (BEI). Fondurile
vor ﬁ utilizate pentru construcţia tronsonului Drumul
Taberei - Universitate, respectiv Drumul Taberei Pantelimon (9 km). Termenul de ﬁnalizare a obiectivului este stabilit pentru anul 2015.
Totodată, Metrorex a lansat, recent, anunţul de participare pentru execuţia lucrărilor de ﬁnisare a spaţiilor publice şi instalaţiilor aferente în vederea punerii
în funcţiune a liniei 1 Mai - Parc Bazilescu. Contractul,
în valoare de 27,8 milioane de lei, prevede şi montarea
de ascensoare şi escalatoare. Astfel, până la sfârşitul
anului 2011 vor ﬁ date în utilizare două noi staţii de
metrou, respectiv Pajura şi Parc Bazilescu (aferente
Racordului 2 al Magistralei 4). Finanţarea va ﬁ asigurata printr-o alocaţie de la bugetul de stat, iar durata
estimată pentru ﬁnalizarea lucrărilor este de şase luni.
Compania de transport subteran a demarat, recent,
procedura de achiziţie a serviciilor de proiectare în
vederea întocmirii Studiului de Prefezabilitate şi a
Studiului de Fezabilitate pentru realizarea liniei 4 de
metrou, între staţiile Gara de Nord şi Gara Progresu.
Beneﬁciarul doreşte contractarea unui prestator de
servicii de proiectare caliﬁcat în servicii de arhitectură şi inginerie specializată în domeniul transportului public urban subteran. Câştigătorul va trebui să
furnizeze soluţia optimă din punct de vedere tehnicoeconomic pentru realizarea noului tronson. Traseul
va avea o lungime de 11 km şi va include 20 de staţii.
Se estimează că documentaţia şi indicatorii tehnicoeconomici ai investiţiei vor ﬁ elaborate în aproximativ
nouă luni.
BUCUREŞTI: Cinci blocuri de locuinţe, în sectorul 1. În prezent, se execută structura de rezistenţă
a celui de-al patrulea imobil din cadrul ansamblului North Lane Residence, amplasat pe Bulevardul
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Apicultorilor (din sectorul 1 al Capitalei). Obiectivul va avea în componenţă cinci blocuri de locuinţe
(2S+P+6E), incluzând apartamente cu una până la
patru camere şi penthouse-uri (cu suprafeţe cuprinse
între 43 mp şi 418 mp). Dezvoltator şi antreprenor
este societatea Conlux Development, din Bucureşti.
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 şi zone
de agrement. Lucrările de construcţie au fost începute
în anul 2007, termenul de ﬁnalizare ﬁind stabilit pentru
sfârşitul lui 2012. Serviciile de promovare sunt asigurate de agenţia imobiliară Neocasa, din Capitală.
CONSTANŢA: Licitaţie pentru construcţia unor
reactoare la CNE Cernavodă. EneregoNuclear SA,
compania care gestionează proiectul de execuţie a reactoarelor nucleare 3 şi 4 din cadrul centralei de la Cernavodă, a lansat, recent, anunţul de participare în vederea
atribuirii lucrărilor de inginerie, proiectare şi construcţie
a obiectivelor. Potrivit planurilor tehnice, primul reactor
va deveni funcţional în anul 2017. "La ﬁnalizare, unitatea va avea o capacitate suplimentară de 1.400 MW,
dublându-se cantitatea de energie nucleară livrată, în
prezent, de reactoarele 1 şi 2", se arată într-un comunicat
emis de companie. Compania de proiect EneregoNuclear
SA a fost înﬁinţată în anul 2008, 51% din acţiunile societăţii ﬁind deţinute de ﬁrma Nuclearelectrica (controlată
de stat prin Ministerul Finanţelor). Ceilalţi investitori sunt
grupurile ArcelorMittal România, Iberdrola (ce deţin câte
6,2% din acţiuni) şi RWE (Germania), Enel (Italia), GDF
Suez (Franţa) şi CEZ (Cehia) - ﬁecare având câte 9,15%
din titluri. Potrivit datelor Nuclearelectrica, este în derulare prima etapă a investiţiei, ce include obţinerea avizelor necesare din partea Comisiei Europene şi organizarea
procedurilor premergătoare începerii construcţiei efective. Pentru această fază s-au alocat fonduri de 30 milioane de euro.
BUCUREŞTI: În septembrie a.c. au început lucrările la Colosseum Center. În prezent, se execută săpăturile pentru ediﬁcarea fundaţiei centrului comercial
Colosseum (S+P+1E), amplasat pe Şoseaua Chitilei nr.
284-286 (sector 1, Bucureşti). Obiectivul va ﬁ amplasat
pe un teren de 620.000 mp. Planurile tehnice au fost
elaborate de ﬁrma Leach Rhodes Walker (din Marea
Britanie), serviciile de antreprenoriat ﬁind asigurate de societatea Bouygues, din Capitală. Complexul va ﬁ dezvoltat în două etape. Astfel, în prima fază
va ﬁ construit un parc comercial (cu o suprafaţă de
58.000 mp), iar în cea de-a doua - un mall (pe o arie de
140.000 mp). De asemenea, vor ﬁ amenajate 8.500 de
locuri de parcare şi zone de agrement. Lucrările au fost

începute recent, termenul de ﬁnalizare ﬁind stabilit
pentru luna septembrie 2011. Valoarea totală a investiţiei este de aproximativ 350 milioane de euro. Dezvoltator este compania Nova Imobiliare, din Bucureşti.

Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie
5.1 - Restaurarea şi valoriﬁcarea durabilă a patrimoniului
cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe. Deﬁnitivarea obiectivului va avea loc în luna
TIMIŞ: Hale şi spaţii de birouri. Pe Drumul European septembrie 2013.
70 (la 9,5 km de centrul oraşului Timişoara) va ﬁ realizat parcul industrial Olympian. Recent, a fost eliberată DÂMBOVIŢA: Sală de sport de 2,5 milioane de
autorizaţia în vederea construirii celei de-a doua etape, euro, în construcţie. În municipiul Târgovişte (pe
care va ﬁ amplasată pe un teren cu o suprafaţă de apro- strada Lt. Pârvan Popescu nr. 58), în cadrul Colegiuximativ 28.000 mp. Prima fază de dezvoltare a presu- lui Naţional "Constantin Carabella", se execută strucpus ediﬁcarea unei hale (cu o arie de 24.500 mp) şi a tura de rezistenţă a unei săli de sport (P), obiectiv cu o
2.600 mp de spaţii de birouri. Proiectul va include, în suprafaţă construită de aproximativ 1.500 mp. Proiectotal, un număr de 11 imobile (P+2E). Dezvoltator este tul prevede şi construirea a două imobile adminisﬁrma Helios Phoenix, beneﬁciar ﬁind compania Gene- trative. Antreprenor este societatea Energoconstruct
ral Electric România, ambele din Bucureşti. Halele vor '97 (din Braşov), beneﬁciar ﬁind Primăria Târgovişte.
ﬁ ediﬁcate pe structură metalică şi vor avea o înăl- Tâmplăria va ﬁ din PVC, cu geam termoizolant. Finiţime cuprinsă între 7 metri şi 11 metri. Pardoseala sajele interioare includ gresie, faianţă şi vopsele lavava avea strat de cuarţ, iar tâmplăria va ﬁ din alumi- bile. Lucrările au fost începute anul acesta, termenul de
niu (cu geam termoizolant). În ceea ce priveşte birou- ﬁnalizare ﬁind stabilit pentru luna martie 2011. Valoare
rile, pereţii vor ﬁ izolaţi cu panouri din gips-carton (cu totală a investiţiei este de 2,5 milioane de euro.
o grosime de 50 mm). Pentru a doua etapă de execuţie, lucrările vor ﬁ începute în luna aprilie 2011, deﬁni- BUCUREŞTI: Proiect de 2,5 milioane de euro. Dac
tivarea urmând a avea loc în termen de un an. Planu- Invest, departamentul de investiţii al companiei Dac
rile tehnice au fost elaborate de societatea SMC Gower Antrepriza Construcţii, a anunţat o investiţie de 2,5 miliArchitects (din Londra), serviciile de promovare ﬁind oane de euro pentru realizarea proiectului rezidenţial
asigurate de agenţia imobiliară Cushman & Wakeﬁeld, Shine Residence 2, în regie proprie. Imobilul (S+P+6E)
din Timişoara.
va ﬁ amplasat pe strada Vasile Lascăr (în apropierea
B-dului Dacia) din Capitală şi va avea o suprafaţă totală
ILFOV: Ansamblul Paradis Park va avea 148 de de 2.000 mp. La nivelul subteran vor ﬁ amenajate 10
case. În localitatea Frumuşani (din judeţul Ilfov) a
fost eliberată - recent - autorizaţia în vederea construirii ansamblului rezidenţial Paradis Park. Obiectivul
va avea în componenţă 148 de case tip duplex (P+M;
P+2E). Fiecare unitate locativă va avea suprafeţe de 54
mp - 142 mp şi grădini cu suprafeţe cuprinse între 250
mp şi 800 mp. Dezvoltator este compania Marsim International, din Bucureşti. Sistemul constructiv presupune tâmplărie din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianţă şi vopsele
lavabile. Ansamblul rezidenţial beneﬁciază de locuri de
parcare şi spaţii de agrement. Termenul de ﬁnalizare a
întregului complex este stabilit pentru sfârşitul anului locuri de parcare, la parter şi la primul nivel vor exista
2013. Serviciile de promovare sunt asigurate de agen- spaţii comerciale / de birouri cu o arie de 360 mp, iar
ţia Sato Imobiliare, din Capitală.
etajele vor ﬁ ocupate cu 8 apartamente (cu una, două şi
trei camere cu arii cuprinse între 68,5 mp şi 130,3 mp)
DOLJ: Investiţie de 7,5 milioane de euro. Fonduri de şi un penthouse (de 178,9 mp). În prezent se lucrează la
peste 7 milioane de euro vor ﬁ alocate pentru consolida- structura din beton a clădirii, ce va ﬁ deﬁnitivată în luna
rea şi reabilitarea Palatului Jean Mihail şi a Muzeului de decembrie a.c. Termenul pentru ﬁnalizarea investiţiei a
Artă Craiova, amplasate pe Calea Unirii nr. 15. Proiectul fost stabilit pentru primul semestru al anului viitor.
vizează modernizarea unei arii construite de 1.189 mp şi
achiziţionarea de echipamente pentru protecţia obiec- CLUJ: Începe execuţia hidrocentralei Tarniţativelor de patrimoniu. Astfel, se are în vedere refacerea Lăpuşteşti. Printre companiile desemnate a realiza
şi restaurarea (ﬁnisaje interioare, pardoseli, decoraţiuni investiţia în valoare de 1,1 miliarde euro ce vizează
şi instalaţii) încăperilor afectate de lucrările de consoli- construcţia centralei hidroelectrice cu acumulare
dare, reabilitarea împrejmuirilor, porţilor de acces, stâl- prin pompaj (CHEAP) Tarniţa-Lăpuşteşti, se aﬂă Delopilor de iluminat din curtea interioară, faţadei vestice, iar itte Consultants (lider de proiect), Banca Comerciinstalaţia electrică va ﬁ refăcută în totalitate. De aseme- ală Română, HydroChina ZhongNan, Muşat & Asocinea, se va lucra la bustul lui Theodor Aman, la pavi- aţii, Herbert Smith, Knight Piesold şi Tempo Adverment, la scările exterioare (est, vest şi nord) şi cele inte- tising. Obiectivul va ﬁ realizat în regiunea de nordrioare (vest şi nord), la decoraţiunile exterioare etc. Toto- vest a ţării, la 30 km de oraşul Cluj-Napoca, pe valea
dată, sunt vizate instalaţiile electrice/sanitare, ventila- râului Someşul Cald şi va utiliza ca bazin inferior rezerţia şi încălzirea. Serviciile de antreprenoriat sunt asigu- vorul existent al CHE Tarniţa. Centrala va avea o putere
rate de societăţile Romconstruct Holding Grup (din Bucu- instalată de 1.000 MW (ﬁind formată din patru unităţi
reşti) şi Coral, din Tulcea. Lucrările au fost începute recent, ce generează 250 MW ﬁecare). Beneﬁciarul investiţiei
acestea ﬁind ﬁnanţate în cadrul Programului Operaţional va ﬁ constituit dintr-o nouă societate înﬁinţată în acest
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sens, din a cărei structură de acţionariat vor face parte se ridică la aproximativ 25 milioane de euro, suma ﬁind
statul român, prin compania Hidroelectrica SA (51%) şi asigurată de dezvoltator integral din fonduri proprii.
investitori privaţi (49%). Durata de realizare a proiectului este de 7 ani.
CONSTANŢA: Investiţie de 25 milioane de euro, în
judeţul Constanţa. Grupul Windex Group GmbH, din
GIURGIU: Investiţie de 20 milioane de euro Elveţia, va investi 25 milioane de euro pentru construcpentru o fabrică de oţel. Pe Platforma industrială de ţia unei fabrici de turbine eoliene în judeţul Constanţa,
Sud din municipiul Giurgiu va ﬁ realizată o unitate de prin subsidiara locală Windex East Technologies. Termeproducţie a pieselor din oţel, o hală pentru depozita- nul de ﬁnalizare a fost stabilit pentru vara anului 2011,
rea materiei prime (P), un imobil de birouri şi o clădire însă începerea lucrărilor a fost amânată din cauza întârsocială. În prezent se efectuează lucrări de execuţie a zierii obţinerii avizelor necesare. Unităţile fabricate de
structurii de rezistenţă. Suprafaţă construită va ﬁ de Windex vor avea capacităţi de transformare a energiei
aproximativ 16.000 mp. Serviciile de antreprenoriat eoliene în curent electric cuprinse între 225 KW şi 2,5
sunt asigurate de societatea Cominco SA, beneﬁciar MW. Reprezentanţii grupului şi-au motivat iniţiativa
ﬁind compania Voestaline Steel Service Center Româ- prin estimările de creştere a cererii de turbine eoliene
nia, ambele din Bucureşti. Lucrările au fost începute în din regiune, având în vedere numărul mare de proiecte
luna iulie a.c., deﬁnitivarea acestora urmând a avea loc anunţate. Astfel, în 2010, în România vor ﬁ începute
în decurs de doi ani. Valoarea totală a investiţiei este de proiecte semniﬁcative de construcţie de parcuri eoli20 milioane de euro.
ene, în timp ce, până la ﬁnele anului, se vor ﬁnaliza
investiţii similare ce vor avea o putere instalată de aproBUCUREŞTI: Trei clădiri multietajate în secto- ximativ 500 MW, de aproape 30 de ori mai mare decât
rul 1. Se lucrează la realizarea infrastructurii celui cea înregistrată de ţara noastră la ﬁnele anului trecut.
de-al doilea imobil (S+D+P+2E+E3-retras), aparţi- Astfel, în acest an, la nivel naţional vor exista circa 200
nând ansamblului rezidenţial Vila Park (din sectorul de turbine eoliene, montate în urma unor investiţii de
1 al Capitalei). Obiectivul, amplasat pe un teren cu o peste 850 milioane de euro.
arie de 5.000 mp, va avea în componenţă trei blocuri
cu 66 de unităţi locative, având suprafeţe cuprinse între IALOMIŢA: Investiţie tip greenfield, în Urziceni. Busi132 mp şi 619 mp. Antreprenor este societatea Gene- ness Development Group (BD Group) a început activiral Flexo, beneﬁciar ﬁind compania Land Mark Invest tăţile de management pentru dezvoltarea unei invesGrup, ambele din Bucureşti. În vederea execuţiei aces- tiţii de tip greenﬁeld în localitatea Urziceni, judeţul
tui complex, beneﬁciarul solicită oferte pentru achiziţia Ialomiţa. Obiectivul vizează construcţia unei clădiri
întregii game de materiale de construcţie, instalaţii şi industriale cu o arie de 7.000 metri pătraţi, ce va ﬁ foloﬁnisaje. Finisajele interioare includ parchet triplustra- sită, ulterior, pentru activităţi de stocare şi distribuţie.
tiﬁcat din stejar şi lemn exotic, granit (pentru spaţiile Investiţia, a cărei valoare este de aproximativ 2,5 milicomune), gresie, faianţă şi vopsele lavabile. Lucrările au oane de euro, se desfăşoară pe o suprafaţă de teren
fost începute în anul 2009, termenul de ﬁnalizare ﬁind de două hectare. Proiectul va ﬁ dezvoltat în etape,
stabilit pentru luna noiembrie 2011.
ARGEȘ: Cartier rezidenţial în valoare de 12,5
milioane de euro, în Piteşti. Compania spaniola
Volumetric a obţinut autorizaţia de construire a unui
cartier rezidenţial în Piteşti, valoarea totală a investiţiei, inclusiv terenul, ﬁind de circa 12,5 milioane de
euro. Proiectul, denumit Privilegio, va cuprinde circa
200 de unităţi locative dispuse în două blocuri. Lucrările de construcţie sunt preconizate a demara în prima
parte a anului viitor. În prezent, Volumetric execută
lucrări la cartierul Privilegio din Braşov, care, la un an
de la începerea lucrărilor se aﬂă în faza de ﬁnalizare
a structurii şi a unităţilor locative de la primul etaj al
clădirii (2S+P+8E+E9-E11-retrase). Lucrările sunt
executate de societatea Virom Internaţional, din Capitală. “Acest eveniment aniversar precede momentul
mult aşteptat în care vom ﬁnaliza întreg ansamblul de
locuinţe. Suntem în graﬁc cu lucrările, chiar este posibil să ﬁnalizăm proiectul mai devreme, ceea ce cred că
ar ﬁ o premieră în România în această perioadă diﬁcilă
pentru domeniul imobiliar”, a declarat Dan Fleşariu,
director general al Volumetric România. Tâmplăria va
ﬁ din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare
includ parchet triplustratiﬁcat, gresie, faianţă şi vopsea
lavabilă. Vor ﬁ amenajate 156 de locuri de parcare
subterane, zone comerciale şi de agrement. Lucrările
de construcţie au fost începute anul trecut, termenul
de ﬁnalizare ﬁind stabilit pentru luna septembrie 2011.
Investiţia totală pentru dezvoltarea întregului proiect

Prioritare 4.1 a Programului Operaţional Regional, ce
presupune dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală.
"Dosarul pentru atragerea ﬁnanţării a fost depus în
luna septembrie 2009, în ianuarie 2010 a fost acceptat, iar în septembrie a.c. am semnat şi contractul de
ﬁnanţare. Fondurile nerambursabile asigură aproximativ 60% din costul lucrărilor de construcţie", a declarat Ovidiu Şandor, preşedinte al ModaTim Investment.
Clădirea D (S+P+Mz+5E) va avea o suprafaţă de aproximativ 7.000 mp de spaţii de birouri, 1.000 mp pentru
servicii (amenajate la parter), beneﬁciind de un centru
multimedia pentru conferinţe, precum şi de 100 locuri
de parcare. Se estimează că lucrările efective vor ﬁ începute în primăvara anului viitor (după ﬁnalizarea unităţii de producţie existente pe amplasament), urmând a
ﬁ deﬁnitivate în 24 de luni. Planurile tehnice au fost
elaborate de biroul de arhitectură Andreescu & Gaivoronski, din Timişoara, consultant ﬁind compania Jones
Lang LaSalle. Complexul va include cinci imobile ce vor
însuma o suprafaţă închiriabilă de 34.000 mp, până
în prezent ﬁind ﬁnalizate primele trei clădiri. Valoarea
totală a investiţiei depăşeşte 50 milioane de euro.

VASLUI: Investiţie de 47,3 milioane de lei. Lucrările
de reabilitare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
necesită fonduri totale de 47,3 milioane de lei. În plan
sunt prevăzute renovarea clădirilor existente şi execuţia
unor unităţi noi, prin realizarea unor lucrări de consolidare a structurilor de rezistenţă, recompartimentare, înlocuire a tâmplăriei şi refacere a ﬁnisajelor. De
asemenea, vor ﬁ achiziţionate şi montate instalaţii şi
echipamente noi, precum: centrală de tratare a aerului,
staţie de oxigen, instalaţie domotică, de încălzire, sanitară, climatizare şi de detectare şi alarmare la incendiu. Totodată, va ﬁ reabilitată instalaţia de tratare a
apei reziduale şi vor ﬁ montate cinci ascensoare pentru
persoane şi unul pentru materiale. Durata lucrărilor
este de 36 de luni, timp în care vor ﬁ realizate operaţiuni de reabilitare a corpurilor A, B (cu o suprafaţă totală
de 10.075 mp) şi C (784 mp). Astfel, conform proiectului tehnic al investiţiei, după modernizarea clădirilor A şi B, în urma refuncţionalizării spaţiilor disponibile, capacitatea unităţii va ﬁ de 497 de paturi. Contractul se va ﬁnanţa, parţial, prin Programul Operaţional
Regional. Execuţia efectivă este programată a începe în
martie 2011, data prevăzută pentru ﬁnalizarea obiectiprima fază constând în ediﬁcarea unei clădiri de 3.500 vului ﬁind stabilită pentru luna martie 2014.
de metri pătraţi, special proiectată pentru condiţiile
locale şi îndeplinind cerinţele impuse de funcţionalita- BISTRIŢA-NĂSĂUD: Cartier cu patru imobile. Pe
tea clădirii. Finalizarea primei faze de dezvoltare este strada Subcetate nr. 19A (din municipiul Bistriţa) va ﬁ
programată pentru toamna anului 2011. Beneﬁciar realizat un ansamblu rezidenţial, care va avea în compoal investiţiei compania Hydrosystems, ce comerciali- nenţă patru blocuri de locuinţe (D+P+3E; D+P+5E;
zează sisteme de alimentare cu apă în diverse domenii, D+P+6E), totalizând 154 de unităţi locative. În prezent,
elemente de evacuare a apelor reziduale, pentru irigaţii se execută lucrări de ﬁnisare a primelor două imobile,
profesionale şi rezidenţiale, sisteme pentru piscine, de după deﬁnitivarea acestora urmând a ﬁ începută ediﬁîncălzire centrală etc.
carea celorlalte clădiri. Antreprenor este societatea Bau
Reji, dezvoltator ﬁind compania Grup Ralimar, ambele
TIMIŞ: Investiţie de 50 milioane de euro. Compa- din localitate. Sistemul constructiv presupune strucnia Modatim Business Facility SA, din Timişoara, subsi- tură din beton armat şi zidărie din cărămidă. Tâmplăria
diara grupului Modatim Investment SA, va investi 71 va ﬁ din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare
milioane de lei pentru construcţia celei de-a patra includ parchet, gresie, faianţă şi vopsele lavabile. Lucrăclădiri din cadrul complexului de afaceri City Busi- rile au fost demarate în anul 2009, termenul de ﬁnalizare
ness Centre (CBC), din municipiu. Pentru realizarea ﬁind stabilit pentru luna septembrie 2012.
proiectului, dezvoltatorul a obţinut o ﬁnanţare euroElena ICLEANU
peană de 29,3 milioane de euro, prin intermediul Axei
Răzvan POPA
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AGENDA EXTERNĂ

Revigorare a pieţei europene de construcţii, în primul semestru
Afacerile marilor grupuri internaţionale s-au stabilizat în primele şase luni din 2010, după aproape
doi ani de scăderi ale nivelurilor veniturilor. Cei mai
mulţi producători de materiale de construcţii au
consemnat chiar creşteri ale cererii cuprinse între
5% şi 30%, însă trebuie să se ţină cont de faptul că
încasările sunt raportate la o perioadă în care activitatea din domeniu s-a situat la un nivel minim.
Rezultatele antreprenorilor nu au diferit substanţial
faţă de semestrul întâi din 2009, însă în perioada
ianuarie - iunie 2010, majoritatea acestora a înregistrat o creştere a volumului de contracte /comenzi,
fapt ce constituie o premisă pozitivă pentru evoluţia
afacerilor în intervalul următor. Un sector important este şi cel al producătorilor şi distribuitorilor de
utilaje pentru construcţii, care a fost cel mai afectat
de recesiune. Companiile din domeniu continuă să
traverseze o perioadă diﬁcilă, însă revenirea activităţii pe şantiere va determina revigorarea cererii de
echipamente.
ROYAL BAM: Afaceri de 3,4 miliarde euro în
primul semestru. Grupul olandez Royal BAM, specializat în domeniul serviciilor de consultanţă şi proiectare pentru construcţii a înregistrat, în prima jumătate
a anului 2010, venituri de 3,43 miliarde euro, în scădere
cu 15% faţă de aceeaşi perioadă din 2009. Rezultatele
ﬁnanciare au fost inﬂuenţate negativ de reducerea
volumului de investiţii în proiecte rezidenţiale şi proprietăţi. Conform celui mai recent raport ﬁnanciar al companiei, majoritatea diviziilor grupului au consemnat
rezultate negative. În ceea ce priveşte activitatea din
domeniul construcţiilor, veniturile grupului au însumat,
în intervalul analizat, 1,46 miliarde euro, reprezentând
o depreciere de 18% în comparaţie cu primul semestru
din anul anterior, în timp ce subsidiarele din sectorul de
inginerie civilă au realizat o cifră de afaceri însumată
de 1,66 miliarde euro (-9,25%). Filiala Tebodin, societate cu activităţi pe piaţa de consultanţă şi proiectare,
prezentă, în principal, în statele din Europa Centrală şi
de Est, a raportat, în intervalul ianuarie - iunie 2010,
venituri de 100 milioane de euro, cu 6,5% mai puţin
decât în perioada corespunzătoare din 2009 (107 milioane de euro). Declinul este pus pe seama presiunilor
asupra preţurilor, vizibile pe toate pieţele. Tebodin este,
de asemenea, reprezentanta Royal BAM în România,
din 1998. La nivel naţional, societatea asigură servicii
pentru procesele tehnologice din producţie şi transport, precum şi consultanţă şi proiectare în domeniul
imobiliar, pentru execuţia de clădiri de birouri, centre
comerciale şi imobile rezidenţiale. Informaţii suplimentare, la www.bam.nl
BOUYGUES: Continuare a declinului diviziilor de
construcţii. Grupul Bouygues (Franţa) a înregistrat,
în primul semestru din 2010, vânzări de 14,7 miliarde
euro, în scădere uşoară (-1%) faţă de aceeaşi perioadă
din 2009, când cifra de afaceri a companiei a însumat
14,8 miliarde euro. Bouygues Construction, una din
cele mai importante ﬁrme ale grupului (reprezentând
circa 30% din cifra de afaceri) a raportat o scădere de
5% a veniturilor, ajungând la un nivel de 4,53 miliarde
euro. Cealaltă companie importantă din grup, Colas,

cu activităţi în domeniul infrastructurii, a consemnat
o depreciere de 2% a vânzărilor, până la 5 miliarde
euro, din cauza deteriorării situaţiei economice din
Europa Centrală (creşterea concurenţei determinată
de lipsa de proiecte noi). În ceea ce priveşte celelalte
subsidiare ale companiei, Bouygues Immobilier (divizia de imobiliare a grupului) a raportat o diminuare
de 8% a afacerilor (până la o valoare de 1,3 miliarde
euro), în timp ce veniturile TF1 (Télévision Française
1) au crescut cu 14% (la 1,28 miliarde euro), iar cele
din cadrul Bouygues Telecom au însumat 2,5 miliarde
euro (+4% faţă de primele trei luni ale anului trecut).
Pe plan autohton, holdingul este prezent prin ﬁlialele Bouygues România şi Colas România, având în
derulare proiecte semniﬁcative în toată ţara. Astfel,
Bouygues România va realiza lucrările de execuţie
pentru Parcul de Retail Colosseum Center, iar Colas va
asigura serviciile de proiectare şi construire aferente
sectorului de autostradă Cernavodă - Medgidia (A2),
în valoare de 150 milioane de euro. Informaţii suplimentare, la www.bouygues.com
CARMEUSE: Revenire a cererii de var pe pieţele
din Europa de Est. Grupul Carmeuse (Belgia), unul
dintre cei mai importanţi producători de var la nivel
internaţional, a înregistrat, în primele şase luni ale
anului curent, o cifră de afaceri netă de 557,8 milioane de euro, consemnând o creştere de 20,5% faţă
de nivelul raportat la ﬁnele lunii iunie 2009. Rezultatele pozitive se datorează evoluţiei optime a cererii de
var, o contribuţie semniﬁcativă având operaţiunile din
SUA, precum şi revigorării segmentelor siderurgic şi de
construcţii. O apreciere a veniturilor a fost raportată în
Europa Centrală şi de Est (respectiv o creştere de 9% a
cifrei de afaceri), în condiţiile în care mediul economic
din regiune a fost puternic afectat de recesiune. Cele
mai semniﬁcative creşteri au fost consemnate, însă,
în America de Nord, unde vânzările au aporit cu peste
35% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. În ceea ce
priveşte perspectivele pentru intervalul următor, reprezentanţii grupului estimează menţinerea tendinţelor
ascendente de pe piaţă.
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Carmeuse desfăşoară activităţi de extracţie şi prelucrare a calcarului cu conţinut ridicat de calciu şi a pietrei
dolomitice în var, precum şi de producţie a materialelor conexe, pentru consumatori industriali şi comerciali. Grupul este prezent în aproximativ 70 de state din
Europa de Vest, Europa Centrală şi de Est, America de
Nord şi Africa (Ghana). Compania derulează activităţi
de producţie şi în ţara noastră, prin intermediul subsidiarei Carmeuse Holding. Astfel, din anul 2000, societatea deţine trei unităţi de producţie, localizate în
Campulung Muscel, Deva şi Fieni, achiziţia şi modernizarea acestora necesitând investiţii ce au însumat
54 milioane de euro. Informaţii suplimentare, la
www.carmeuse.com
COLAS: Stabilizare a activităţii în semestrul al
doilea. Veniturile companiei de construcţii de infrastructură Colas (parte a grupului Bouygues - Franţa)
s-au stabilizat în primele şase luni din 2010, ﬁrma
raportând vânzări de 5 miliarde euro (-2% faţă de
intervalul similar din anul anterior). Activitatea din trimestrul al doilea s-a revigorat, însă deprecierea de -7%
din primele trei luni nu a putut ﬁ recuperată integral, în
principal din cauza amânării lucrărilor de execuţie, ca
urmare a condiţiilor meteo nefavorabile şi a inundaţiilor. Astfel, Colas a consemnat diminuări ale cifrelor de
afaceri pe toate pieţele pe care este prezentă. Veniturile
obţinute în Franţa au însumat 3 miliarde euro (-2,7%),
în timp ce - la nivel internaţional - s-au raportat vânzări
de 1,94 miliarde euro (-1,4%). Încasările din Europa au
totalizat, în perioada analizată, 812 milioane de euro,
cu 5,1% mai puţin comparativ cu primele şase luni din
2009, cele mai importante reduceri de activitate ﬁind
consemnate în regiunea central-estică a continentului
(-33%), în special în Croaţia, România şi Slovacia.
Compania este prezentă în ţara noastră, prin Colas
România, care are în derulare proiecte de infrastructură
importante. Prin subsidiara SCCF Iaşi, societatea va realiza
o arteră rutiera de 13 km în oraşul Suceava, contractând,
totodată, serviciile de proiectare şi construire aferente
sectorului de autostradă Cernavodă - Medgidia. Informaţii suplimentare, la www.colas.com
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DOW: Venituri parţiale de peste 27 miliarde USD.
Concernul american Dow Chemical Company (Dow),
unul dintre liderii mondiali în domeniul cercetării şi
tehnologiilor aplicabile în diverse domenii (printre care
şi cel al construcţiilor), a consemnat, în intervalul aprilie - iunie 2010, vânzări de 13,6 miliarde USD. Rezultatele ﬁnanciare conﬁrmă, pentru al doilea trimestru
consecutiv, revenirea comenzilor speciﬁce, având în
vedere faptul că datele disponibile indică o creştere
de 26% faţă de aceeaşi perioadă din 2009. În primele
şase luni ale anului în curs, holdingul a raportat venituri nete de peste 27 miliarde USD. Trendul pozitiv a fost
generat - în proporţie de 19% - de majorarea preţurilor
de comercializare a produselor, o cotă de 7% reprezentând impactul creşterii cantităţilor vândute. "Am
înregistrat o creştere semniﬁcativă a cererii din America de Nord şi Europa, trendul ascendent al pieţelor cu
economii în curs de dezvoltare din Asia ﬁind mai accentuat. Ultimele 15 luni au fost proﬁtabile pentru grup,
în această perioadă integrând în structurile societăţii
compania Rohm and Haas şi lansând divizia de materiale avansate din punct de vedere tehnologic, astfel
încât rezultatele nu au întârziat să apară", a declarat
Andrew N. Liveris, preşedinte al concernului. Cantităţile
livrate în America de Nord au sporit cu 11%, cele din
Europa, Orientul Mijlociu si Africa (EMEA) - cu 8%, iar
activitatea Dow din regiunea Asia-Paciﬁc a crescut cu
5%. Din punct de vedere al structurii încasărilor toate
diviziile au raportat majorări ale afacerilor în trimestrul
al doilea, astfel: materiale de acoperire şi pentru infrastructură (+16%, până la 1,3 miliarde USD), produse
plastice de bază (+26%, la 3 miliarde USD), sisteme /
materiale performante (+30%, respectiv 4,6 miliarde
USD), substanţe chimice (+25%, la 732 milioane USD),
echipamente electronice (+19%, până la 1,4 miliarde
USD) şi tehnologii agricole (+4%, la 1,3 miliarde USD).
Dow Chemical Company activează în România prin
distribuitori locali de materiale de construcţii. Cei mai
importanţi dintre aceştia sunt Rompolykem şi Swisspor, care comercializează sistemele termoizolatoare Styrofoam. O altă subsidiară importantă a jointventure-ului este societatea Geocelpro, care livrează
sigilanţi siliconici. Printre obiectivele termoizolate cu
sisteme Dow la nivel naţional se aﬂă Spitalul Judeţean
Constanţa şi mai multe imobile rezidenţiale din Bucureşti. Informaţii suplimentare, la www.dow.com
GRUPO ACS: Stabilizare a cifrei de afaceri în
primul semestru. Grupo ACS, una dintre cele mai
importante companii de construcţii din Spania, a realizat, în primele şase luni ale acestui an, venituri de
8,13 miliarde euro, în creştere cu 0,1% faţă de aceeaşi
perioadă din 2009. Proﬁtul net al societăţii s-a depreciat - în intervalul analizat - cu 67,4%, până la valoarea
de 790 milioane de euro, deoarece în perioada corespunzătoare a anului trecut compania a beneﬁciat de
rezultatele optime generate de vânzarea unui pachet
de 35,3% din acţiunile subsidiarei Union Fenosa. Veniturile înregistrate la nivel internaţional, care au o pondere de 29% din afacerile grupului, au sporit cu 31,7%,
avans care a contribuit esenţial la majorarea cu 3,6% a
numărului de contracte / comenzi, până la 29,5 miliarde euro, la sfârşitul lunii iunie. În acest context, divizia de construcţii a avut încasări de 3,12 miliarde euro,
cu 4,8% mai puţin decât în perioada ianuarie - iunie
2009. Cu toate acestea, activităţile la nivel internaţional

au sporit cu 71,3%, reprezentând 27% din cifra de afaceri totală. Portofoliul internaţional are o cotă de 45%
din volumul total de lucrări de construcţii contractate
în prezent de Grupo ACS (în valoare de 11,11 miliarde
euro), care va asigura activitatea holdingului pentru
23 de luni. Printre cele mai importante contracte se
aﬂă construcţia unor secţiuni de cale ferată de mare
viteză în Portugalia, două tronsoane de autostradă (în
Polonia) şi mai multe proiecte de lucrări civile în SUA.
Veniturile diviziei de mediu au fost de 1,38 miliarde
euro (+5,2%), portofoliul de comenzi din domeniu
însumând 11,5 miliarde euro. Cele mai importante
lucrări vizează execuţia reţelelor de alimentare cu apă
în oraşul Totana (în Spania), reabilitarea unei staţii de
tratare a apei în Alicante şi construcţia unor depozite de
colectare a deşeurilor în districtele Hereford şi Worcester (din Marea Britanie) şi La Rochelle şi La Challeville
(din Franţa). În zona de servicii industriale, veniturile
companiei au sporit cu 2,2%, până la 3,63 miliarde
euro. Informaţii suplimentare, la www.grupoacs.com

în cadrul cărora activează holdingul, majorări substanţiale s-au raportat în regiunile în curs de dezvoltare
(Asia-Paciﬁc, Africa /Orientul Mijlociu, America Latină
şi Europa de Est), în timp ce ţările puternic industrializate din Europa de Vest şi America de Nord şi-au reluat
creşterea, subsidiarele locale ale Henkel consemnând
sporiri de peste 10% ale vânzărilor. Proﬁtul operaţional al diviziei de adezivi a cunoscut o redresare consistentă faţă de primul semestru al anului trecut, acesta
triplându-se, până la valoarea de 408 milioane de euro.
Conform estimărilor Henkel, condiţiile relativ pozitive
care prevalează în economia reală şi pe pieţele ﬁnanciare rămân, în continuare, fragile. Pe baza previziunilor
pentru anul în curs, reprezentanţii grupului se aşteaptă
ca economia globală să se majoreze cu 3,5%, fără a
anticipa, însă, o schimbare considerabilă.
Henkel realizează adezivi mărcile Ceresit şi Thomsit şi în
România, unde este prezentă încă din anul 1994. Societatea deţine două unităţi de producţie în Bucureşti (în
cartierul Pantelimon) şi în judeţul Cluj (la Câmpia Turzii),
având o capacitate totală de peste 400.000 de tone pe an.
HARSCO: Majorare de 4% a încasărilor din con- Informaţii suplimentare, la www.henkel.com
tracte. Harsco Corporation (SUA), companie cu proﬁl
industrial diversiﬁcat, a obţinut, în primele şase luni HOCHTIEF: Estimări de sporire moderată a veniale acestui an, venituri totale de 1,53 miliarde USD, turilor în 2010. Holdingul Hochtief, lider pe piaţa conîn creştere cu 4% faţă de nivelul din 2009 (respectiv strucţiilor din Germania şi unul dintre cei mai impor1,47 miliarde USD). Rezultatele sunt optime, având în tanţi antreprenori din lume, a raportat o creştere cu
vedere contextul economic diﬁcil din prima jumătate 28,3% a valorii portofoliului de comenzi înregistrate
a anului, marcat de lipsa de lucrări noi de construcţii, la ﬁnele lunii iunie 2010, respectiv la 42,5 miliarde
mai ales în Marea Britanie, Irlanda şi SUA. Din punct de euro, de la 33,1 miliarde euro în perioada corespunzăvedere al structurii, cel mai proﬁtabil sector a rămas cel toare din 2009. Nivelul veniturilor realizate în perioada
de infrastructură (Harsco Infrastructure), care a realizat analizată a sporit cu 3,8%, la 9,53 miliarde euro (de la
aproape jumătate din veniturile grupului (592,5 mili- 9,17 miliarde euro în semestrul 1 din 2009), evoluţia
oane USD), urmat de Harsco Metals (497,8 milioane ﬁind consemnată în cadrul tuturor diviziilor grupuUSD) şi divizia de căi ferate - Harsco Rail (154,14 mili- lui. "Pentru 2010 ne aşteptăm la o creştere moderată
oane USD).
a veniturilor în comparaţie cu nivelul de anul trecut.
Concernul american este reprezentat în ţara noastră Obiectivul pe termen mediu rămâne cel de realizare a
de compania Harsco Infrastructure România, ﬁliala unui proﬁt brut de un miliard euro. Trebuie remarcat
autohtonă a Harsco Infrastructure, care înglobează faptul că economia mondială a început să se redreseze
ﬁrmele SGB şi Hünnebeck (cu activităţi în Europa, Asia treptat, însă ﬂuctuaţiile cursului de schimb pot inﬂuşi America). Societatea este specializată în producţia, enţa estimările referitoare la proﬁt. În general, ne-am
comercializarea şi prestarea de servicii pe pieţele îndeplinit obiectivele planiﬁcate la începutul anului,
de cofraje, eşafodaje şi accesorii pentru construcţii. previziunile pentru perioada următoare ﬁind pozitive",
Hünnebeck (cu sediul în Germania) este prezentă în a declarat Herbert Lütkestratkötter, preşedinte al gruRomânia din 2008, când a preluat ﬁrma Baviera, din pului. Concernul este reprezentat în România de HochCluj-Napoca. Societatea s-a poziţionat ca furnizor de tief Development, cu activităţi în sectorul imobiliar şi de
cofraje pentru proiecte de infrastructură, printre cele Hochtief Construction, ﬁrmă specializată în segmentul
mai importante lucrări unde a distribuit sisteme ﬁind lucrărilor civile şi industriale. Cele mai importante conAutostrada Transilvania, stadionul Dr. Constantin Rădu- tracte ale diviziei de construcţii vizează execuţia / moderlescu din Cluj-Napoca şi barajul Tarniţa-Cluj. Informaţii nizarea unor staţii de epurare a apei în mai multe localisuplimentare, la www.harsco.com
tăţi. Informaţii suplimentare, la www.hochtief.com
HENKEL: Creştere de 16% a veniturilor diviziei de
adezivi. Grupul Henkel (Germania), producător internaţional de adezivi pentru construcţii, a realizat o cifră
de afaceri de 3,5 miliarde euro în primele şase luni ale
acestui an, în creştere cu 16,1% faţă de intervalul similar din 2009. Rezultatele ﬁnanciare aferente perioadei
de raportare reliefează o evoluţie optimă a afacerilor la
nivel de grup, veniturile totale consemnând o majorare
de 9,8%, până la 7,4 miliarde euro. "Divizia de adezivi
şi-a continuat trendul ascendent din primele trei luni
ale anului şi în al doilea trimestru, progresul din intervalul aprilie - iunie a.c. ﬁind de +19,5% faţă de perioada corespunzătoare a lui 2009", se arată în raportul
semestrial al Henkel. Din punct de vedere al pieţelor

HORNBACH: Previziuni optimiste pentru afacerile din Europa Centrală şi de Est. Grupul multinaţional Hornbach (Germania), cu activităţi pe piaţa
de bricolaj, a înregistrat, în intervalul martie - august
2010, vânzări de 1,65 miliarde euro, în creştere cu 3,6%
faţă de perioada corespunzătoare din 2009. După o
perioadă prelungită de recesiune, reprezentanţii grupului german au consemnat o sporire a încrederii din
partea consumatorilor din ţările Europei Centrale şi
de Est, previziunile pentru următoarele şase luni ﬁind
optimiste. În ansamblu, divizia Horbach - Baumarkt
AG, din care fac parte subsidiarele din regiune, a consemnat o majorare de 3,5% a afacerilor în perioada
analizată, până la 1,5 miliarde euro. Potrivit celui mai
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recent raport ﬁnanciar al grupului, până la sfârşitul lui
2010 vor ﬁ deschise trei centre comerciale, în România,
Olanda şi Cehia. Hornbach a intrat pe piaţa autohtonă
în anul 2007, când a achiziţionat terenul fostului complex Prisma (din judeţul Ilfov) şi s-a extins - la nivel
local - cu câte un magazin pe an. Compania a ﬁnalizat,
recent, lucrările de execuţie a clădirii centrului comercial de pe amplasamentul iniţial din apropierea Capitalei, investiţia ﬁind estimată la 40 milioane de euro.
Se estimează că noul magazin va ﬁ inaugurat în ultimul trimestru al acestui an. Informaţii suplimentare, la
www.hornbach.com
IZOCAM: Majorare de 19% a veniturilor semestriale. Producătorul de materiale termoizolatoare Izocam
Ticaret ve Sanayi AŞ (din Turcia) a raportat, în primele
şase luni ale anului curent, o cifră de afaceri de 116
milioane de lire turceşti (echivalentul a 58,4 milioane
de euro), în creştere cu 18,8% faţă de aceeaşi perioadă
din 2009 (când s-au consemnat 97,6 milioane TRY).
Activităţile grupului includ fabricarea şi comercializarea unei game diverse de materiale speciﬁce, precum:
vată de sticlă / bazaltică / minerală, polistiren extrudat,
panouri termoizolante, elemente de compartimentare
etc. Rezultatele din intervalul analizat au fost inﬂuenţate, în principal, de stabilizarea pieţelor ﬁnanciare
la nivel internaţional. Din punct de vedere al zonelor
de desfăşurare a activităţii, cele mai importante vânzări au fost realizate în Turcia, respectiv 96,4 milioane
TRY (47,6 milioane de euro), în timp ce exporturile au
însumat 26,5 milioane TRY (13,3 milioane de euro), iar
discounturile şi produsele returnate au avut o valoare
de aproximativ 7 milioane TRY (3,5 milioane de euro).
Izocam este membră a grupului Koc, cel mai mare
concern din Turcia, care coordonează activitatea a
108 societăţi. Produsele Izocam sunt importate şi în
România, cei mai importanţi colaboratori autohtoni ai
grupului ﬁind ﬁrmele Swisspor (din Ploieşti), Kronmat
(Braşov), Midart şi Eurotabros, din Bucureşti. Informaţii
suplimentare, la www.izocam.com.tr
KINGSPAN: Stabilizare a vânzărilor de produse
pentru izolaţii din Europa. Kingspan Group, producător irlandez de panouri izolatoare pentru pereţi şi acoperişuri, a înregistrat, în prima jumătate a acestui an, o
uşoară creştere a veniturilor după mai multe luni consecutive în care încasările s-au diminuat. Astfel, compania
a raportat vânzări de 558,7 milioane de euro (+1,1%).
"Revenirea proﬁtului la valori pozitive după o perioadă de
trei ani este încurajatoare. Tendinţele optime din prima
jumătate a lui 2010 vor avea o contribuţie importantă
la veniturile din întregul an ﬁnanciar", a declarat Gene
Murtagh, preşedinte al Kingspan. Condiţiile economice
din intervalul analizat s-au îmbunătăţit în Marea Britanie pe fondul creşterii numărului proiectelor rezidenţiale,
în timp ce piaţa speciﬁcă din Irlanda s-a stabilizat în al
doilea trimestru. După un început de an diﬁcil în Europa
continentală, veniturile Kingspan din regiune s-au stabilizat în perioada aprilie - iunie 2010. Uşoare creşteri ale
cererii s-au raportat în Germania. Din punct de vedere al
structurii, vânzările de paneluri izolante din prima jumătate a anului au sporit cu 1%, până la 287 milioane de
euro. O creştere semniﬁcativă a fost raportată pe segmentul de plăci de izolare (+12%), până la 119,9 milioane de euro, în timp ce veniturile rezultate din exploatarea resurselor regenerabile au sporit cu 2% (la 83,4

milioane de euro). Grupul desfăşoară activităţi şi în ţara
noastră, prin intermediul subsidiarei Kingspan România. Filiala autohtonă are o cotă de piaţă de aproximativ
10%, produsele utilizate la nivel naţional ﬁind importate
de la fabrica din Ungaria. Informaţii suplimentare, la
www.kingspan.com
PPG Industries: Creştere de 11% a veniturilor în
trimestrul al doilea. Concernul american PPG Industries, ce derulează activităţi în diverse domenii, printre
care şi cel al materialelor de construcţii, a înregistrat,
în trimestrul al doilea al acestui an, venituri totale de
3,45 miliarde USD. Rezultatele au reprezentat o creştere
de 11% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, datorită majorării cantităţilor livrate. Din punct de vedere
al distribuţiei regionale, a fost consemnată continuarea evoluţiei optime a afacerilor de pe pieţele în curs
de dezvoltare din zonele Asia-Paciﬁc şi America Latină.
Livrările din China continuă să înregistreze recorduri
pozitive, acestea deţinând o cotă de 97% din veniturile
obţinute în regiunea Asia-Paciﬁc. Cifra de afaceri din
Europa a sporit uşor în intervalul analizat, pe fondul
unei redresări moderate a economiei, previziunile
pentru a doua jumătate a anului ﬁind optimiste. Cererea de pe pieţele din SUA şi Canada a continuat trendul
puternic ascendent, datorat revenirii sectorului industrial. Totuşi, încasările provenite din sectorul construcţiilor s-au diminuat faţă de nivelul din 2009. Aproape
toate diviziile grupului au raportat majorări ale veniturilor, singura excepţie ﬁind constituită de segmentul de
vopsele pentru aplicaţii arhitecturale, care a înregistrat
o reducere de 5% în trimestrul al doilea a.c., până la
valoarea de 500 milioane USD. Astfel, livrările de materiale performante pentru acoperire au sporit cu 4,7%
(până la 1,1 miliarde USD), iar cele de vopsele industriale au însumat 939 milioane USD (+27%). Creşteri
semniﬁcative au fost raportate şi de diviziile de sisteme speciale de ﬁnisare (+18%, până la 301 milioane
USD), produse chimice (+13%, la 360 milioane USD) şi
sticlă (+19%, la 247 milioane USD). În România PPG
Industries livrează vopsele industriale prin intermediul
companiei Amro Agency, unic importator şi distribuitor
al produselor din gama Armcoat din anul 2006. Materialele sunt utilizate pentru protecţia anticorozivă în
diverse domenii (construcţii, industria chimică, energetică, transporturi etc.). Informaţii suplimentare, la
www.ppg.com; www.amercoat.ro
RECTICEL: Sporire a vânzărilor de spume flexibile şi sisteme izolatoare. Grupul Recticel (din
Belgia), companie ce are în portofoliu şi producţia /
comercializarea materialelor izolatoare pentru construcţii, a realizat, în primele şase luni ale acestui an,
vânzări de 670,4 milioane de euro, în creştere cu 6%
faţă de nivelul anunţat pentru perioada similară din
2009. Divizia de spume ﬂexibile, cea mai productivă
din cadrul grupului (cu un aport de aproximativ 50%
la cifra de afaceri), a consemnat o majorare de 7,4% a
încasărilor, până la 298,7 milioane de euro. Rezultatele
s-au datorat, în special, sporirii cererii de materiale utilizate în domeniul tehnic, ca urmare a revenirii pieţei
construcţiilor industriale. În ceea ce priveşte veniturile
departamentului de sisteme pentru izolaţii, acestea
au însumat, în perioada analizată, 88,4 milioane de
euro (+10,7%), întrucât s-a proﬁtat, pentru al treilea trimestru consecutiv, de beneﬁciile programelor
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naţionale de reabilitare termică a clădirilor. Vânzările diviziei s-au consolidat lunar începând din martie
a.c., iar în perioada următoare este aşteptată o nouă
majorare a comenzilor de produse izolatoare, datorită
necesităţii implementării standardelor europene referitoare la eﬁcientizarea consumului de energie. Pentru
2010, reprezentanţii companiei estimează o menţinere
a veniturilor operaţionale la nivelul celor din 2009, pe
fondul reducerii substanţiale a datoriilor nete. Concernul este reprezentat pe piaţa autohtonă a construcţiilor de Eurofoam România, cu sediul în Sibiu. Informaţii
suplimentare, la www.recticel.com
ROCKWOOL: Evoluţie optimă a veniturilor la şase
luni. Vânzările grupului Rockwool, din Danemarca,
unul dintre cei mai importanţi producători de materiale termoizolante din Europa, au crescut cu 5% în primele şase luni ale anului, la aproximativ 5,44 miliarde
coroane daneze (DKK), echivalentul a 730,8 milioane
de euro. Vânzările internaţionale de materiale pentru
izolaţii au sporit cu 2%, până la 4,39 miliarde DKK
(590 milioane de euro), în timp ce livrările de sisteme
au crescut cu peste 16%, la 1,05 miliarde DKK (141,7
milioane de euro). "Condiţiile de comercializare a produselor pentru izolaţii s-au îmbunătăţit în al doilea
trimestru faţă de perioada ianuarie - martie a.c., însă
multe state europene s-au confruntat, în continuare,
cu lipsa de ﬁnanţare pentru proiectele noi. În Rusia şi
ţările din Asia am consemnat evoluţii optime, producţia
din regiune ﬁind vândută integral", se arată în cel mai
recent raport ﬁnanciar al grupului. În perioada următoare este prevăzută o revenire a activităţii în domeniul
izolaţiilor, în special datorită apropierii sezonului rece.
Se previzionează că segmentul de sisteme speciﬁce va
creşte exponenţial. Rockwool este prezentă şi pe piaţa
din România, unde comercializează vată bazaltică
importată de la fabricile din Ungaria şi Cehia. Informaţii suplimentare, la www.rockwool.com
TENCATE: Revigorare a cererii de materiale geosintetice în Europa şi SUA. Grupul TenCate (din
Olanda), producător de materiale geosintetice pentru
lucrări de infrastructură, a înregistrat o cifră de afaceri
de 454,6 milioane de euro în primul semestru al acestui an. Rezultatele ﬁnanciare indică o creştere de 5% a
vânzărilor comparativ cu perioada similară din 2009,
datorită, în special, activităţii din trimestrul al doilea,
când livrările au sporit cu 14% faţă de nivelul din 2009.
Divizia care comercializează materiale geosintetice
pentru infrastructură şi amenajare peisagistică a terenurilor a consemnat venituri de 226,7 milioane de lei în
semestrul întâi (+18%). Pieţele de produse geosintetice din Europa şi America s-au dezvoltat în mod favorabil, continuând, totodată, trendul ascendent şi în Asia,
datorită creşterii numărului de lucrări de infrastructură
şi mediu. "Pentru 2010 nu am mai alocat fonduri suplimentare în vederea implementării procesului de reorganizare, deoarece mizăm pe majorarea cererii. Practic,
pe toate segmentele sunt vizibile semne de revenire a
comenzilor", a declarat Loek de Vries, preşedinte al grupului. TenCate este prezentă în România prin compania
TenCate Geosynthetics (cu sediul în Bucureşti), livrând la nivel naţional - sisteme pentru lucrări edilitare, drumuri şi poduri, precum şi membrane geosintetice şi
prefabricate pentru construcţii. Informaţii suplimentare, la www.tencate.com
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URALITA: Scădere de 1,6% pe segmentul de izolaţii. Grupul spaniol Uralita, implicat în producţia
de materiale pentru construcţii (sisteme de izolare,
gips, ţigle pentru acoperişuri, ţevi etc.), a consemnat
o reducere de 8% a activităţii din primele şase luni ale
anului în curs (faţă de perioada corespunzătoare din
2009). Rezultatele ﬁnaciare negative au fost cauzate,
în special, de condiţiile meteorologice nefavorabile
din primul trimestru. Veniturile grupului s-au îmbunătăţit în intervalul aprilie - iunie 2010, însă nu a
putut ﬁ compensată diminuarea din primele trei luni.
Astfel, în semestrul întâi a.c., holdingul a înregistrat
încasări totale de 328,3 milioane de euro. "Segmentul
de izolaţii şi sisteme pentru interior a consemnat cel
mai ponderat declin (-1,6%, până la 262,9 milioane
de euro), ca urmare a impactului implementării programelor guvernamentale de reabilitare termică în
toate ţările în care suntem prezenţi. Estimările pentru
perioada următoare sunt pozitive, având în vedere
faptul că s-a observat o evoluţie trimestrială optimă
a cererii", se speciﬁcă în raportul ﬁnanciar al grupului.
Deprecieri semniﬁcative au fost raportate pe segmentele de tubulatură /ţevi (-32,7%, la 43 milioane de
euro) şi ţiglă pentru acoperişuri (-17,5%, la 22,2 milioane de euro). Din punct de vedere geograﬁc, singura
regiune care a consemnat o creştere a cifrei de afaceri
a fost cea a Europei de Est (ﬁind incluse operaţiunile
din Federaţia Rusă şi Turcia), unde veniturile au sporit
cu 3,9%, la 64,2 milioane de euro. În toate celelalte
zone s-au raportat scăderi, astfel: Europa Centrală şi
de Vest -4,6% (la 138,7 milioane de euro) şi Spania
-17%, la 125,2 milioane de euro.

Concernul Uralita desfăşoară activităţi şi pe piaţa autohtonă a construcţiilor, prin subsidiara Ursa România,
comercializând materiale pentru izolaţii. Informaţii
suplimentare, la www.uralita.com
AMIANTIT: Stabilizare a situaţiei financiare, începând cu trimestrul al doilea. Grupul Amiantit (SAAC),
din Arabia Saudită, unul dintre cei mai mari producători
internaţionali de tubulatură, a raportat, pentru intervalul
ianuarie - iunie a.c. vânzări în valoare de 1.545 milioane
riyali (412 milioane USD), în scădere cu 12,5% faţă de
intervalul similar din 2009. La nivel trimestrial, în perioada aprilie - iunie a.c. cifra de afaceri a fost de 812,2
milioane riyali (216,6 milioane USD), cu 9,5% mai puţin
faţă de perioada corespunzătoare din 2009. Pe segmente
de activitate, vânzările au fost de 1.346 milioane riyali
în domeniul fabricaţiei de tubulatură, 20,93 milioane
riyali în cel al tehnologiilor şi de 177,81 milioane riyali în
cadrul secţiei de management al apelor. O creştere semniﬁcativă a avut loc în ceea ce priveşte nivelul ﬂuxului de
numerar, care a ajuns până la valoarea de 95,6 milioane
riyali (25,5 milioane USD), fapt ce încurajează realizarea
unor investiţii importante în viitor, susţinute din fonduri
proprii. De la începutul recesiunii, managerii companiei
au aplicat o serie de măsuri menite a limita efectele
negative ale crizei, dintre care pot ﬁ amintite: vânzarea
unui pachet de 51% din acţiunile deţinute în cadrul companiei Composite Pipe Industries LLC (CPI); scoaterea la
comercializare a unor elemente componente şi echipamente deţinute de fabrica Amitech South Africa (ambele
contracte se vor ﬁnaliza pe parcursul lui 2010). Informaţii
suplimentare, la www.amiantit.com

GEORG FISCHER: Revenire spectaculoasă a vânzărilor. Compania elveţiană Georg Fischer, specializată în
producţia de ţevi şi componente pentru industria auto,
a anunţat rezultatele ﬁnanciare aferente primei jumătăţi a anului în curs. Conform datelor oﬁciale, la nivel de
corporaţie, comenzile au însumat 1,84 miliarde franci
elveţieni, cu 35% mai mult faţă de perioada similară
a anului anterior. În ceea ce priveşte cifra de afaceri,
aceasta a fost de 1,69 miliarde franci elveţieni, în creştere cu 16,7% în comparaţie cu încasările realizate în
primul semestru din 2009. Pe segmente de activitate,
situaţia se prezintă în felul următor: secţia de tubulatură - 584 milioane de franci elveţieni (+10,4%),
departamentul de produse pentru industria auto - 781
milioane de franci elveţieni (+24,7%) şi divizia Agie
Charmilles - 326 milioane de franci elveţieni (+11,2%).
Se remarcă faptul că nivelul comenzilor în perioada
analizată îl depăşeşte cu mult pe cel al veniturilor, ceea
ce reﬂectă o tendinţă pozitivă pentru perioada imediat
următoare în ceea ce priveşte rezultatele ﬁnanciare ale
grupului. Reprezentanţii Georg Fischer sunt de părere
că toate cele trei divizii au avut rezultate optime, reuşind să se recapitalizeze, mai ales pe seama vânzărilor
realizate în Asia. Graţie revirimentului respectiv, s-a
remarcat o utilizare optimă a capacităţilor de fabricaţie. De asemenea, datorită măsurilor ferme de control
al costurilor şi a celor de restructurare, proﬁtabilitatea societăţii a fost îmbunătăţită în mod considerabil.
În România, produsele companiei sunt distribuite de
reprezentanţa Georg Fischer International Representative Oﬃce Romania, cu sediul în Bucureşti. Informaţii
suplimentare, la www.georgﬁscher.com
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HCM: Cererea de utilaje pentru construcţii - pe
un trend ascendent. Producătorul japonez de excavatoare, autocamioane de mare capacitate, instalaţii de
săpare a tunelurilor etc. Hitachi Construction Machinery
(HCM) a comunicat rezultatele ﬁnanciare aferente primului trimestru al anului ﬁscal 2010 - 2011. Conform
raportului oﬁcial, în perioada aprilie - iunie a.c. s-au
realizat vânzări în valoare de 167,34 miliarde yeni (1,97
miliarde USD), cu 26,5% mai mari decât cele consemnate
în perioada corespunzătoare a exerciţiului ﬁnanciar anterior. În Japonia, încasările au fost de 34,4 miliarde yeni.
Deşi atât investiţiile private cât şi cele din fonduri publice
s-au situat la un nivel scăzut, cererea pentru excavatoarea hidraulice a crescut în intervalul analizat, pe fondul
majorării exporturilor de echipamente second-hand,
precum şi al sporirii utilizării de tehnologii mecanizate
la operaţiuni de demolare. În SUA vânzările au totalizat
11 miliarde yeni. Condiţiile economice au devenit mai
favorabile, în special după aplicarea noilor pachete legislative de stimulare a activităţii întreprinderilor. Se pare
că piaţa de utilaje pentru construcţii din regiune a atins
nivelul minim în prima parte a anului în curs, în prezent
instalându-se un trend ascendent. Referitor la situaţia
din Europa (unde s-a consemnat ocifră de afaceri de 16
miliarde yeni), managerii companiei se vor concentra
pe dezvoltarea reţelei de distribuţie, pentru a proﬁta la
maximum de noile condiţii caracteristice procesului de
relansare. De asemenea, se va pune un accent deosebit
pe diversiﬁcarea gamei de miniexcavatoare şi buldozere.
Produsele companiei japoneze sunt disponibile în România prin intermediul societăţii Starwest, din Oradea.
Informaţii suplimentare, la www.hitachi-c-m.com

Kenworth, Peterbilt şi DAF - a făcut publice rezultatele
ﬁnanciare aferente trimestrului al doilea din 2010. Conform comunicatului dat recent publicităţii, în perioada
aprilie - iunie a.c., vânzările au însumat 2,46 miliarde
USD, în creştere cu 33% faţă de nivelul consemnat în
intervalul corespunzător din 2009. În ceea ce priveşte
primul semestru al anului în curs, încasările au fost de
4,69 miliarde USD (+22,5%). Majorarea cifrei de afaceri şi, implicit, a proﬁtului constituie, în opinia reprezentanţilor concernului, o consecinţă pozitivă a strategiilor implementate. În poﬁda scăderilor consemnate
pe piaţa mondială de proﬁl, care s-a plasat sub toate
nivelurile istorice înregistrate până în prezent, PACCAR
a reuşit să-şi gestioneze în mod optim activitatea, fapt
ce s-a reﬂectat prin creşterea vânzărilor de produse
ﬁnite şi părţi componente. O altă caracteristică a perioadei curente este constituită de sporirea capacităţilor
de transport disponibile (din punct de vedere al tonajului), ceea ce a dus la îmbunătăţirea ratelor de utilizare ale beneﬁciarilor şi, implicit, la majorarea cererii.
O analiză structurală din punct de vedere geograﬁc
indică faptul că pieţele din Canada şi SUA se ajustează
treptat spre vehiculele promovate la preţuri superioare,
din cauza noilor prevederi referitoare la poluare. Din
păcate, în Europa cererea se poziţionează sub nivelul
din anul precedent, însă DAF a consemnat o creştere
semniﬁcativă a cotei de piaţă. Informaţii suplimentare,
la www.paccar.com

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES: Comenzi de
aproape 10 miliarde USD. Compania sud-coreană
Hyundai Heavy Industries a anunţat, pentru al doilea
trimestru din 2010, o cifră de afaceri în valoare de 5.335
miliarde woni - KRW (respectiv 4,46 miliarde USD),
depăşind toate prognozele înaintate iniţial de specialişti. Situaţia a fost datorată, în opinia experţilor societăţii, creşterii exponenţiale a vânzărilor pentru proiecte
oﬀ-shore, precum şi îmbunătăţirii nete a veniturilor din
activităţi neoperaţionale, cum ar ﬁ, de exemplu, investiţiile în pachete de acţiuni. În condiţiile date, proﬁtul
operaţional aferent perioadei analizate s-a majorat
cu 44%, ajungând la valoarea de 770,7 miliarde KRW
(645 milioane USD). Această performanţă deosebită a
fost o consecinţă a derulării unui număr de proiecte cu
un randament mare în domeniul construcţiei de nave,
precum şi revigorării mult mai alerte decât se preconiza
a domeniului construcţiilor din China. Astfel, veniturile
nete s-au triplat (901 miliarde KRW), fapt ce justiﬁcă
o abordare optimistă a intervalului următor. În ceea ce
priveşte comenzile de utilaje noi, au fost câştigate contracte în valoare de 9,98 miliarde USD, mai mult decât
dublu faţă de intervalul corespunzător din 2009. Din
acestea, o pondere însemnată (aproape 7,5 miliarde
USD) au avut-o alte produse decât cele din domeniul
naval (inginerie, clădiri industriale, producţie de sisteme electrice, echipamente pentru construcţii). Informaţii suplimentare, la www.hhiir.com

SANDVIK: Sporire de 38% pe segmentul de scule şi
unelte. Sandvik Group - Suedia, companie specializată
în execuţia de scule şi echipamente inginereşti de înaltă
tehnologie, a raportat pentru perioada aprilie - iunie
2010 vânzări în valoare de 20,6 miliarde coroane suedeze
(respectiv 2,18 miliarde euro), în creştere cu 43% faţă de
perioada corespunzătoare din 2009. La nivelul comenzilor, în acelaşi interval au fost înregistrate solicitări de
23,18 miliarde coroane suedeze (2,45 miliarde USD).
Pentru semestrul I, cifra de afaceri a fost de 45,5 miliarde coroane suedeze (4,8 miliarde euro), reprezentând
o majorare cu 36% în comparaţie cu o bază de raportare
similară. Pe segmentul de unelte şi scule, comenzile s-au
majorat în trimestrul al doilea cu 45%, iar vânzările cu
38%, rezultatele operaţionale sporind cu 1,28 miliarde
coroane suedeze (135 milioane de euro), până la nivelul de 6,12 miliarde coroane suedeze (647 milioane de
euro). Din acest punct de vedere, situaţia de pe toate
pieţele unde compania este activă a început să se îmbunătăţească vizibil, creşterea cererii ﬁind pusă pe seama
relansării producţiei industriale. De asemenea, solicitările venite dinspre sectorul energetic au rămas la fel de
mari, acelaşi lucru întâmplându-se şi în industriile aerospaţială şi auto. În ceea ce priveşte activitatea diviziei de
produse pentru construcţii şi activităţi miniere, încasările
au totalizat 8,37 miliarde coroane suedeze (885 milioane
de euro), menţinându-se la un nivel similar celui consemnat în trimestrul al doilea din 2009. Acest segment
este caracterizat, în continuare, de raţionalizarea proceselor de fabricaţie, dezvoltarea logisticii şi promovarea de
produse inovatoare ﬁind alte aspecte deﬁnitorii. Informaţii suplimentare, la www.sandvik.com

PACCAR: Livrari de 4,69 miliarde USD. PACCAR una dintre cele mai importante companii de pe plan
internaţional specializate în proiectarea şi fabricaţia
autocamioanelor de toate dimensiunile, sub mărcile

SIKA: Vânzări de peste două miliarde euro, în
prima parte a anului. Sika - unul dintre cei mai
importanţi furnizori internaţionali de soluţii tehnice
pentru industrie şi construcţii - a comunicat, recent,
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rezultatele ﬁnanciare aferente primului semestru din
2010. Conform raportului oﬁcial, în intervalul ianuarie
- iunie a.c., vânzările au totalizat aproximativ 2,1 miliarde CHF, cu 5,6% peste nivelul consemnat în intervalul
corespunzător al anului anterior. Dacă se realizează o
analiză a situaţiei din ultimii 4 ani, se constată o reluare
clară a trendului ascendent, concretizată prin apropierea de valoarea-record consemnată în 2008, când cifra
de afaceri la nivel de grup a depăşit 2,2 miliarde euro.
Acelaşi lucru se poate aﬁrma şi despre proﬁtabilitatea
companiei, care tinde spre pragul de 250 de milioane
CHF. Din punct de vedere regional, cele mai mari creşteri
au fost consemnate în zona Asia/Paciﬁc (+23,8%), livrările din China sporind cu 40%. În statele din America de
Sud creşterea a fost de 15,4%, în vreme ce pe pieţele tradiţionale a fost reluată, de asemenea, tendinţa ascendentă (America de Nord +5,6%, Europa de Nord +2,2%
şi Europa de Sud + 1,3%). În intervalul analizat, Sika
a implementat o strategie de achiziţii, care a presupus
preluarea mai multor companii, cum ar ﬁ ADCO - SUA,
Henkel - Japonia şi Panbex - Cehia. Pentru următorul
interval, conducerea concernului anticipează o continuare a procesului de revigorare. Deşi se preconizează o
atenuare a ritmului accelerat de majorare a PIB în statele
cu economii aﬂate în curs de dezvoltare, totuşi strategia
generală a holdingului impune o accentuare a gradului de accesare a pieţelor respective. Dacă în SUA este
previzibilă instalarea unei etape de stabilizare, pentru
zona Europei situaţia nu poate ﬁ estimată cu exactitate,
cu atât mai mult cu cât nu se întrevăd intenţii clare ale
autorităţilor publice de a reduce deﬁcitele bugetare şi de
a implementa măsuri de stimulare economică. De asemenea, creşterea cotaţiilor la materiile prime în cadrul
burselor internaţionale de mărfuri va avea un impact
negativ asupra consumului, mai ales în partea a doua a
anului 2010, din cauza faptului că ﬂuctuaţiile respective
vor ﬁ transferate, în majoritatea cazurilor, în preţurile de
livrare. Informaţii suplimentare, la www.sika.com
TEREX: Scădere de 5% a livrărilor diviziei de
macarale. Concernul nord-american Terex Corporation, specializat în promovarea de echipamente de
mare capacitate (platforme aeriene, macarale, utilaje
pentru construcţii, instalaţii miniere, echipamente
pentru construcţia de drumuri etc.), a anunţat, pentru
trimestrul al doilea din 2010, vânzări din operaţiuni
curente în valoare de 1,079 miliarde USD, în creştere
cu 14% faţă de perioada corespunzătoare a anului
2009. În acelaşi timp, oﬁcialii concernului au comunicat reducerea pierderilor de la 99,6 milioane USD,
la numai 13,1 milioane USD. Prima parte a anului
în curs este considerată de reprezentanţii grupului
ca ﬁind extrem de diﬁcilă, însă a fost ﬁnalizată cu
înregistrarea unor venituri superioare celor obţinute
în semestrul întâi al anului trecut. Managementul
companiei îşi exprimă rezerva în ceea ce priveşte estimările pe termen scurt, însă aşteptările sunt pozitive,
deoarece pe trei dintre segmentele de activitate tradiţionale a început deja procesul de reluare a creşterii
economice. Totuşi, divizia de macarale continuă să
se încadreze pe un trend descendent şi este previzibil ca tendinţa să continue până la sfârşitul anului.
Astfel, vânzările au scăzut cu 5%, ajungând la valoarea de 449 milioane USD. Singurul aspect pozitiv, din
acest punct de vedere, este constituit de îmbunătăţirile înregistrate în ceea ce priveşte echipamentele
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portuare, pentru care comenzile au început să crească
în ultima perioadă. Produsele Terex sunt distribuite în România de compania Powertek, din Bucureşti. Informaţii suplimentare, la www.ir.terex.com,
www.powertek-company.ro
THYSSENKRUPP: Vânzări parţiale de peste 31
de miliarde euro. Concernul internaţional ThyssenKrupp AG, cu sediul central în Germania, reprezentând unul dintre cei mai mari producători de oţel pe
plan mondial, a anunţat recent rezultatele ﬁnanciare
aferente primelor 9 luni ale anului ﬁscal 2009 - 2010.
Conform raportului dat recent publicităţii, comenzile
la nivel de grup au sporit cu 8%, ajungând la nivelul
de 30,6 miliarde euro, iar cifra de afaceri a crescut cu
1%, depăşind pragul de 31 miliarde euro. În intervalul
aprilie - iunie, ritmul a fost alert, reﬂectat de faptul că
vânzările s-au majorat cu 26% (11,7 miliarde euro),
iar comenzile cu 38% (10,9 miliarde euro). Pe segmente de activitate, se remarcă faptul că în domeniul
produselor din oţel în Europa capacitatea de fabricaţie a fost utilizată la un nivel optim, în vreme ce la
nivel global, cantităţile livrate au scăzut, din cauza
sezonalităţii speciﬁce şi a diminuării cererii venite din
partea distribuitorilor (pe fondul majorării preţului
la nichel). Divizia ThyssenKrupp Elevator a continuat
să se încadreze pe un trend puternic ascendent, la
această situaţie contribuind atât creşterea comenzilor
de echipamente noi, cât şi evoluţia bună a segmentului de întreţinere şi service. Pentru anul ﬁscal următor,
oﬁcialii concernului preconizează o îmbunătăţire netă
a mediului de afaceri. De asemenea, sunt aşteptate
efecte pozitive, ca urmare a implementării programelor de reducere a costurilor, ceea ce va acea un impact
pozitiv asupra rentabilităţii de ansamblu. Informaţii
suplimentare, la www.thyssenkrupp.com
VOLVO GROUP: Creşteri semnificative în toate
sectoarele de activitate. Recent, grupul Volvo
a anunţat rezultatele ﬁnanciare aferente primului
semestru din acest an. Conform datelor incluse în
comunicatul oﬁcial, vânzările din trimestrul al doilea
au totalizat 68,76 miliarde coroane suedeze (7,29
miliarde de euro), cu 27,5% mai mult faţă de intervalul similar din 2009. La nivelul întregului semestru, cifra de afaceri a fost de 127,38 miliarde coroane
suedeze (13,5 miliarde euro), în creştere cu 14,8% în
comparaţie cu perioada ianuarie - iunie 2009. Structura vânzărilor pe principalele segmente de activitate
indică faptul că divizia de echipamente pentru construcţii a realizat vânzări de 15,3 miliarde coroane
suedeze (+67%), iar cea de autocamioane a avut
încasări de 41,6 miliarde coroane suedeze (+24%).
Trendul crescător a fost consemnat mai ales în Asia
şi America de Sud, pe fondul dezvoltării puternice a
regiunilor respective în ultimii ani, precum şi datorită
nivelului ridicat al investiţiilor industriale. În ceea ce
priveşte situaţia din Europa, Japonia şi SUA, vânzările
au crescut într-o măsură mai mică, pieţele respective situându-se, încă, la niveluri destul de scăzute.
Pe termen scurt, managerii Volvo se vor concentra
preponderent pe creşterea continuă a producţiei în
cadrul celor mai multe facilităţi industriale pe care
le deţin, concomitent cu accentul pus pe majorarea
eﬁcienţei economice. Reprezentanţii concernului
mai subliniază faptul că este posibil ca recuperarea

treptată a cererii să potenţeze obiectivele menţio- ARMSTRONG: Uşoară creştere a cifrei de afaceri
nate. Informaţii suplimentare, la www.volvo.com
în trimestrul al doilea. Armstrong World Industries
(SUA), unul dintre cei mai importanţi producători monWACKER NEUSON: Livrări planificate de peste diali de pardoseli, tavane şi mobilier din lemn, a anun600 de milioane de euro. Producătorul de utilaje ţat o uşoară majorare (+3%) a vânzărilor în trimestrul al
pentru construcţii Wacker Neuson, din Munchen - Ger- doilea al acestui an, în comparaţie cu perioada similară
mania, a anunţat recent rezultatele ﬁnanciare aferente din 2009. Astfel, veniturile grupului au însumat 724,8
primei jumătăţi a anului în curs. Datele oﬁciale indică o milioane USD. Din punct de vedere al structurii livrărilor,
revenire în forţă, cifra de afaceri majorându-se cu 21% pe segmentul de pardoseli elastice compania a raportat,
faţă de cea consemnată în intervalul similar al anului în intervalul analizat, venituri nete de 276 milioane USD,
anterior. Astfel, vânzările au depăşit 355 de milioane în creştere cu 2% faţă de nivelul de 270,3 milioane USD,
de euro, în vreme ce proﬁtul s-a situat peste pragul de consemnat în perioada aprilie - iunie 2009. În ceea ce pri5,2 milioane de euro, ﬁind, astfel, depăşită perioada veşte sectorul de pardoseli din lemn s-au înregistrat vânîn care se înregistrau pierderi. Reprezentanţii compa- zări de 127,2 milioane USD (menţinându-se nivelul din
niei aﬁrmă că trendul este unitar, indiferent de zona anul anterior), iar în domeniul produselor pentru clădiri
geograﬁcă sau de segmentul de piaţă speciﬁc. Creşte- s-au livrat materiale în valoare de 284,4 milioane USD.
rea a continuat alert în ceea ce priveşte livrările reali- "Contextul economic internaţional s-a revigorat uşor în
zate în America de Nord şi de Sud (+63,3%), ceea ce primul semestru al acestui an, deşi ne aşteptăm ca unele
s-a întâmplat - cu un ritm mai moderat - şiîn Europa pieţe să continue să scadă. În aceste condiţii, estimăm că
(+11,9%), respectiv Asia (+18,2%). Reluarea activită- vom înregistra vânzări totale de maximum 2,85 miliarde
ţii în sectorul construcţiilor a generat, de asemenea, o USD", se arată în cel mai recent raport ﬁnanciar al grupumajorare cu 40% a cererii de utilaje de capacităţi mici/ lui.Armstrong desfăşoară activităţi şi pe piaţa din Româmedii, în vreme ce, pe segmentul maşinilor compacte, nia, unde comercializează sisteme de pardoseli pentru
creşterea a fost de 14%. Pentru întregul an ﬁscal, oﬁ- aplicaţii rezidenţiale şi industriale, furnizând, totodată,
cialii companiei estimează o sporire cu cel puţin 10% diverse soluţii pentru tavane. De asemenea, concernul
a cifrei de afaceri în comparaţie cu anul trecut (597 de este reprezentat pe plan local şi de subsidiara Armacell,
milioane de euro), ţinta pentru rata proﬁtului ﬁind de specializată în livrarea sistemelor de izolaţii pentru ţevi.
9%. În România, produsele Wacker Neuson sunt distri- Informaţii suplimentare, la www.armstrong.com
buite de compania Epinvest, din Cluj-Napoca. Informaţii suplimentare, la www.wackerneuson.com
UPONOR: Speranţe justificate cu privire la redresarea pieţei europene. Producătorul de tubulatură
WAVIN: Finalizarea crizei, dovedită de rezul- realizată din materiale compozite, Uponor, cu sediul
tatele financiare optime. Wavin Group, cu sediul central în Helsinki - Finlanda, a comunicat datele
central în localitatea Zwolle - Olanda, unul dintre cei ﬁnanciare aferente primelor 6 luni din 2010. Raportul
mai importanţi furnizori mondiali de instalaţii, sis- oﬁcial relevă realizarea unor vânzări nete în intervalul
teme de încălzire şi ventilare, managementul apelor respectiv în valoare de 362 milioane de euro, în uşoară
pluviale etc., a anunţat rezultatele financiare cores- scădere (-0,6%) faţă de intervalul corespunzător din
punzătoare semestrului I din 2010. Conform decla- 2009. În trimestrul al doilea, cifra de afaceri a fost de
raţiilor date publicităţii, cifra de afaceri realizată în 204,6 milioane de euro, ceea ce înseamnă o majorare
primele 6 luni a.c. a fost de 594 milioane de euro, cu cu 5,9% în comparaţie cu perioada aprilie - iunie a
3,8% mai mult (0,9% în termeni reali) în comparaţie anului anterior. Aceasta înseamnă faptul că procesul
cu intervalul corespunzător din 2009. Din punct de de reluare a trendului ascendent a demarat în acest
vedere al structurii regionale, cele mai bune rezul- interval, diminuarea pe ansamblul întregului semestru
tate au fost înregistrate de subsidiara nord-vest- putând ﬁ pusă pe seama nivelurilor mai mici raportate
europeană (129,8 milioane de euro), urmată de cele în trimestrele precedente. Oﬁcialii societăţii subliniază
din Marea Britanie şi Irlanda (115 milioane de euro), faptul că activitatea companiei pe segmentul materiEuropa de Sud-Est (100,3 milioane de euro), Europa alelor dedicate sectorului de construcţii s-a îmbunătăCentrală şi de Est (80,4 milioane de euro), statele din ţit în mod vizibil, progrese evidente ﬁind consemnate
regiunea nordică (75,8 milioane de euro) şi Europa în zona Europei. Datorită programelor de reformare şi
de Sud-Vest (69,4 milioane de euro). Directorul exe- restructurare implementate la momentul oportun, procutiv al concernului a afirmat cu această ocazie că ﬁtabilitatea Uponor a revenit la nivelurile consemnate
după un început mai ezitant al actualului exerciţiu înainte de momentul începerii recesiunii, chiar dacă
financiar cauzat de condiţiile meteorologice nefa- vânzările nu au mai atins aceleaşi cote. În ansamblu,
vorabile, în trimestrul al doilea s-a resimţit un trend cererea formată în trimestrul al doilea a.c. nu a atins
puternic ascendent, care a încheiat perioada ultimi- pragul prognozat, prognozele ce vizau o reluare în forţă
lor doi ani de scăderi. Oficialul Wavin a mai declarat a activităţii în domeniu odată cu venirea primăverii
că divizia de produse destinate instalării în pământ netranspunându-se în realitate. La aceasta s-a adău(sisteme pentru infrastructură, lucrări de inginerie gat şi numărul inﬁm de proiecte importante de lucrări
civilă etc.) şi-a îmbunătăţit în mod vizibil activita- în infrastructură demarate până în acest moment. Pe
tea odată cu încălzirea vremii, în vreme de secţia de termen scurt, deşi în multe state din regiune au început
modele pentru exterior a consemnat o stabilizare anumite proiecte rezidenţiale, nu este de aşteptat ca să
evidentă însoţită de o anumită creştere, în primele se instaleze o tendinţă clară de revigorare. Informaţii
două trimestre. Pe plan local, produsele sunt distri- suplimentare, la www.uponor.com
buite prin intermediul reprezentanţei Wavin RomâElena ICLEANU
nia, din localitatea Popeşti-Leordeni. Informaţii
Ovidiu ŞTEFĂNESCU
suplimentare, la www.wavin.com
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ENGLISH SECTION

The decline of foreign investments endangers the construction sector
The depreciation of the main macroeconomic indicators has increased in the second semester of this year,
causing a new activity drop on the national construction
market and related sectors, after the results in the first
6 months of 2010 were below expectations. National
Bank of Romania (BNR) officials recently announced that
between January - August 2010, foreign direct investments (FDI) dropped by 35.9% as against the same
period of 2009, down to EUR 1.956 billion (as against
EUR 3.054 billion). Basically, the foreign capital flow on
the Romanian market amounted to only EUR 56 million
in August, most likely representing the record minimum
threshold in the last 5 years. Under these conditions,
the lack of funds, government solutions for economic
recovery, credit and work blocking for many specific projects (including due to their seasonal nature) will continue
to generate an intensification of the reorganization
phenomenon, as well as a financial blocking increase,
culminating in the insolvency of many specialized
companies lacking the resources necessary for survival.
According to the National Bank of Romania data, "foreign
direct investments in the ﬁrst 8 months of this year were
mainly obtained from capital participations, totalling EUR
1.273 billion, the diﬀerence (EUR 683 million) representing
intra-group credits". Considering these funds’ extremely low
level, we acknowledge that, as for the earmarking of funds
intended for real estate project development, the situation is
dramatic. "Last year, foreign direct investments dropped to
EUR 4.89 billion, down to half of the value recorded in 2008,
but they covered a share of 96.9% of the current account
deﬁcit. In 2008, non-residents made foreign direct investments in Romania totalling EUR 9.49 billion", as shown by
the BNR analysis. This year, the FDI ﬂow may halve again,
which means that the time horizon for acknowledging the
end of recession seems to be further and further away. If
most sector company managers have recently estimated
that the second semester of 2011 could mark an overcoming
of the ﬁnancial crisis in Romania, the statistics provided
by the International Monetary Fund (IMF) reveal that our
country, which was oﬃcially pronounced the poorest European Union country in 2010, holds no chances of economic
recovery in the near future. According to the IMF experts,
the Gross Domestic Product (GDP) per capita, calculated
according to the purchase power, has dropped since last year
below that recorded in Bulgaria (which so far ranked last in
Europe). "Romania ranks ﬁrst among the countries with the
lowest economic performance between 2009-2011, as its
GDP per capita, by reference to the purchase power, reduced
last year by 6% as against 2008, down to USD 11,869. On
the other hand, Bulgaria recorded a USD 11,883 GDP level
in 2009 (calculated according to the same parameters), thus
outranking Romania. The estimations included in the own
database point out that the diﬀerence between the two
countries will grow by 2015, in favour of Bulgaria, which will
become a much more interesting destination for investors.
We will no longer have the possibility to compare with other
countries in the region, as Poland and Hungary will conclude
this year with a GDP of over USD 18,800 per capita, and in the
Czech Republic, this index is close to USD 25,000", as shown
by the most recent report drawn up by the US ﬁnancial institution specialists. Against the background of a deﬁcit growth,
particularly the payment balance current account speciﬁc

deﬁcit, a new loan from the IMF for 2011 is a must, gathering
debts as well as credits which will become outstanding and
cause a perpetuation of the business environment state on
instability and uncertainty. Between January - August 2010,
the payment balance current account deﬁcit totalled EUR
4.07 billion, 48.7% higher than in the ﬁrst eight months of
last year, the decisive inﬂuence being that of current transfers
balance, with a 38.8% lower balance. The current transfers
balance dropped from EUR 2.99 billion in January - August
last year to EUR 1.83 billion during the similar timeframe of
2010, as shown by a BNR report, which concludes that the
main negative contribution (amounting to EUR 535 million)
was that of services, namely over three times higher than
the EUR 169 million recorded during the similar timeframe
of 2009. "The negative situation was mainly caused by the
"other services" sector (EUR -288 million), and against this
background, a 4.1% income balance deﬁcit increase was
also recorded, namely from EUR 1.48 billion to EUR 1.54
billion. For the time being, the current account deﬁcit for
the ﬁrst eight months was ﬁnanced to a share of 48% from
direct investments of non-residents in Romania. At the end
of August, the medium and long-term foreign debt reached
EUR 70.6 billion (80.5% of the total), 7.5% higher than in
December 2009. Most of the medium and long-term foreign
debt is represented by non-guaranteed public debt, which
dropped during the ﬁrst eight months by 2.2% as against
December 2009, down to EUR 38.39 billion. At the same
time, the direct public debt grew this year by 22.6%, to EUR
14.69 billion, and medium and long-term deposits of nonresidents increased by almost 1%, up to EUR 7.32 billion. The
short-term foreign debt reached a level of EUR 17.14 billion
(19.5% of the total), being 17.4% higher than in December
2009. Generally, the foreign debt grew during the ﬁrst eight
months by 9.3% as against the end of last year, up to EUR
87.76 billion", as warned by the BNR oﬃcials. However, the
foreign debt growth and the fact that many loans might
turn out to be non-performant do not represent a concern
for the IMF board of directors members, Romania’s main
foreign ﬁnancer estimating that our country would need an
additional agreement in 2011, concluded for a value of EUR
38 billion, almost EUR 11 billion less than the total of 2009
instalments. "Almost EUR 19 billion must be earmarked next
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year to covering short-term outstanding debts, out of which
EUR 9.6 billion for banks and EUR 3.9 billion to the government. This will be added the medium and long-term debts,
totalling EUR 10.8 billion, falling due in 2011. In the case of
this chapter, companies will have to pay the highest amounts
(including by means of refunding or re-staggering, lacking
liquidities), the respective amount totalling EUR 5.2 billion.
Commercial companies are followed by banks (with EUR 4.7
billion), while the government will need another EUR 0.9
billion", as mentioned by the IMF representatives.

The business environment indicates new anticrisis strategies, but public will is essential
In October 2010, the Foreign Investors Council (FIC) proposed
to the Romanian Government a project called "Economic
growth program", including 80 speciﬁc measures (applicable by 2015), 12 of which represent a priority. If authorities display suﬃcient political will to implement the respective procedures, our country’s economy could reach optimum
parameters within 5 years, with a EUR 8,500 nominal GDP
per capita, a 5% unemployment rate and a maximum 3%
budget deﬁcit. Also, Romania could rank 25th in the competitiveness top chart prepared by the World Economic Forum.
As part of FIC, 12 executive directors of multinational companies with national business and a representative of the European Bank for Reconstruction and Development drew up
for the ﬁrst time a document indicating to the executive
power how the national economy could be re-launched.
According to the set plan, between 2011-2015, a cumulated 11.6% GDP growth could be reached, with the creation
of 250,000 jobs. Foreign direct investments during the reference timeframe will total at least EUR 25 billion, while the
ratio between budget revenues (over EUR 4 billion) and
budget expenditure (only EUR 864 million), the equivalent of
0.73% of the GDP estimated for 2015, would be optimum.
For the time being, authorities have not yet provided a clear
response related to the FIC strategy, and the business environment - which faced one of the roughest economic crisis
eﬀects and tried, as part of the dialogue with social partners,
to provide appropriate solutions - will still have to face diﬃcult times, imposing wide reorganizations, major changes in
the oﬀer and demand ratio, etc.

