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Guvernul intenţionează să reformeze legislaţia
din domeniul construcţiilor

Guvernul a aprobat înfiinţarea comitetului interministerial şi a grupului de
lucru interinstituţional privind procesul
de reformare a legislaţiei şi procedurilor din domeniul amenajării teritoriului,
urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor. Cele două organisme vor avea drept

misiune reformarea cadrului legal din
aceste domenii. Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, creştere a
calităţii vieţii şi regenerare integrată a localităţilor, este necesară armonizarea legislaţiei şi a practicilor din domeniu, prin realizarea unui demers coerent sprijinit de toţi

factorii implicaţi, se arată într-un comunicat al executivului. Membrii comitetului interministerial sunt desemnaţi la
nivel de secretar de stat, din cadrul următoarelor instituţii: Ministerul Dezvoltării
regionale şi Turismului, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Culturii

şi Patrimoniului Naţional, Ministerul
Mediului şi Pădurilor, Ministerul Finanţelor
Publice, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul Justiţiei şi Secretariatul
General al Guvernului. Comitetul interministerial va fi condus de secretarul de stat
coordonator al domeniului urbanismului,
din cadrul Ministerului Dezvoltării regionale şi Turismului. Acest comitet va avea
în vedere şi corelarea activităţii proprii cu
demersurile instituţionale aflate în derulare sau în curs de iniţiere (de exemplu
codul de procedură administrativã, codul
patrimoniului etc.), în vederea atingerii obiectivelor comune stabilite prin
programul de guvernare, precum şi prin
documentele europene. Membrii grupului
de lucru interinstituţional vor fi reprezentanţi ai ministerelor membre în comitetul
interministerial, la nivel de personal de
conducere, reprezentanţi ai structurilor
de specialitate ale administraţiei publice,
autorităţilor administraţiei publice locale,
reprezentanţi ai registrului Urbaniştilor
din românia, ai Ordinului Arhitecţilor din
românia, precum şi ai altor corpuri profesionale relevante, ai mediului academic
şi ai societăţii civile. La şedinţele grupului
de lucru participă şi reprezentanţi ai Parlamentului, desemnaţi de către comisiile de
specialitate ale celor două camere. Detalii
despre alte decizii ale Executivului cu
impact asupra activităţii companiilor din
domeniul construcţiilor vă sunt prezentate
în paginile 4 şi 5.
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Piaţa construcţiilor între obiectivitatea datelor
şi optimismul companiilor
Piaţa construcţiilor din România a fost mai grav afectată de recesiune
decât media statelor din Europa Centrală în 2009, conform datelor
companiei de consultanţă PMR, din Polonia. "Nu a fost observată o
îmbunătăţire nici în primele luni din 2010, dar companiile specializate
mizează pe lansarea unor proiecte de mari dimensiuni în semestrul al
doilea", se arată în raportul PMR. De altfel, optimismul operatorilor
de pe segmentul de profil se poate observa şi în cel mai recent studiu
de conjunctură publicat de Banca Naţională a României, unde
este previzionată, pentru următoarea perioadă, o evoluţie optimă
a domeniului construcţiilor, datorită - în principal - caracterului
sezonier al acestuia (sold conjunctural +41%). Pe de altă parte, cifrele
comunicate de Institutul Naţional de Statistică prezintă o situaţie nu
tocmai îmbucurătoare. Astfel, potrivit instituţiei, volumul lucrărilor
de construcţii (serie brută) a scăzut, în primul trimestru al acestui an,
cu 20,9% faţă de aceeaşi perioadă din 2009. Datele INS sunt susţinute
şi de institutul european de statistică - Eurostat, care a comunicat că
România a înregistrat, în martie 2010, cea mai semnificativă scădere
a pieţei construcţiilor din Uniunea Europeană, respectiv -23,1% faţă
de perioada similară a anului trecut.
SCĂdere de 21% a pieţei
ConStrUCţiiLor în primUL
trimeStrU a.C.
Volumul lucrărilor de construcţii (serie brută)
a scăzut, în primul trimestru al acestui an,
cu 20,9% faţă de aceeaşi perioadă din 2009,
conform datelor Institutului naţional de Statistică (INS). Pe elemente de structură, s-au înregistrat deprecieri pe segmentul lucrărilor de
reparaţii capitale (-36,1%) şi de construcţii
noi (-28,9%), în timp ce numărul lucrărilor
de întreţinere şi reparaţii curente a crecut, în
intervalul analizat, cu 25,4%. Din punct de
vedere al tipurilor de construcţii, indicii corespondenţi s-au diminuat la toate componentele, astfel: imobile rezidenţiale (-41%), clădiri
nerezidenţiale (-30,1%) şi construcţii inginereşti (-1,2%). Ca serie ajustată în funcţie de
numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate,
activitatea în construcţii s-a redus, în primele
trei luni din 2010, cu 19,5%, cel mai scăzut ritm
de evoluţie fiind înregistrat la nivelul lucrărilor de reparaţii capitale (-33,1%), urmat de
cel al construcţiilor noi (-30,4%). S-a înregistrat o creştere a volumului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente, cu 29,5%. Pe obiecte
de construcţii au fost consemnate diminuări
de activitate pe şantierele de construcţii rezidenţiale (-43,4%) şi la clădirile nerezidenţiale
(-29,7%), numărul lucrărilor inginereşti crescând, însă, cu 1,2%.

Creştere a nUmĂrULUi
de LUCrĂri raportate LUnar
În luna martie 2010, pe şantierele din românia
s-a lucrat cu 35,9% mai mult decât în luna
anterioară (ca serie brută). În ceea ce priveşte
elementele de structură, s-au constatat majorări de 64,5% pe segmentul execuţiei de reparaţii capitale şi de 52,5% la nivelul lucrărilor de
construcţii noi, în timp ce numărul proiectelor
de reparaţii curente a înregistrat o scădere
de 7,5%. Din punct de vedere al tipurilor de
construcţii, indicii corespondenţi au crescut
atât la clădirile rezidenţiale (+117,8%), cât şi
la cele nerezidenţiale (+59,9%), precum şi la
construcţiile inginereşti (+2,3%). Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare
şi de sezonalitate, activitatea în construcţii
s-a majorat, în intervalul menţionat, cu 2,3%,
cel mai ridicat ritm de evoluţie fiind înregistrat la nivelul lucrărilor de reparaţii capitale (+17,6%). Lucrările de construcţii noi au
crescut cu 9,9%, iar cele de întreţinere şi reparaţii curente au scăzut cu 17,6%.
Faţă de luna corespunzătoare din 2009,
în martie 2010 s-a construit mai puţin cu
22,5% (serie brută), recul evidenţiat la toate
componentele: reparaţii capitale (-33,8%),
construcţii noi (-22,5%) şi întreţinere şi reparaţii curente (-13,3%). Pe tipuri de construcţii,
volumul de lucrări în intervalul analizat a
scăzut astfel: clădiri nerezidenţiale (-23%),

construcţii inginereşti (-22,5%) şi imobile rezidenţiale (-21,9%). Ca serie ajustată în funcţie
de numărul zilelor lucrătoare şi de sezonalitate, indicele corespondent a scăzut cu 21,2%.

eUroStat: diminUare de 23,1%
pe piaţa ConStrUCţiiLor,
în martie
românia a înregistrat, în martie 2010, cea
mai semnificativă scădere a pieţei construcţiilor din UE, respectiv -23,1% faţă de perioada similară a anului trecut, conform datelor
institutului european de statistică - Eurostat.
Astfel, sectorul specific îşi menţine trendul
descendent din ultimele luni. Clasamentul
negativ este completat de Bulgaria (-20,9%),
Slovenia (-19,7%) şi Cehia (-19,1%), în timp
ce ţările care au anunţat rezultate pozitive
sunt: Marea Britanie (+9,2%) şi Germania
(+2,6%). În medie, sectorul construcţiilor civile
din Uniunea Europeană a scăzut cu 1,3%, iar
volumul lucrărilor inginereşti din comunitate,
cu -4,2%. În ceea ce priveşte statisticile lunare
calculate pentru statele europene, în românia
s-a construit, în martie 2010, cu 2,3% mai
mult decât în februarie 2010. Creşteri importante au fost notate în Germania (+26,7%),
Ungaria (+5,5%) şi Cehia (+4,7%), o valoare
negativă fiind raportată numai în Suedia
(-0,4%). Sectorul construcţiilor de clădiri din
UE a crescut, în intervalul menţionat, cu 7,3%,
în timp ce volumul lucrărilor de inginerie civilă
s-a majorat cu 2,1%.

pmr: ConStrUCţiiLe din românia
mai grav afeCtate deCât media
StateLor din regiUne
Piaţa construcţiilor din românia a fost mai
grav afectată de recesiune decât media
statelor din Europa Centrală în 2009, conform
datelor companiei de consultanţă PMr, din
Polonia. "Nu a fost observată o îmbunătăţire nici în primele luni din 2010, dar companiile specializate mizează pe lansarea unor
proiecte de mari dimensiuni în semestrul
al doilea", se arată în raportul PMr. Anul
trecut, industria construcţiilor din românia
a scăzut cu 15,1%, situaţie care a fost resimţită mai acut după creşterile de 33,6% din
2007 şi de 26% din 2008. "La performanţele
slabe consemnate în domeniu a contribuit şi
criza politică din 2009, având efecte directe
în amânarea proiectelor de investiţii în infrastructură, în pofida disponibilităţii fondurilor
europene substanţiale. Spre deosebire de
alte ţări din regiune, unde lucrările finanţate
din fonduri publice au compensat - cel puţin
parţial - reducerea numărului de proiecte
private noi, în românia a fost raportată o
scădere de peste 12% şi pe segmentul de
infrastructură", a declarat robert Obetkon,
analist al domeniului construcţiilor din
cadrul PMr.
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Astfel, această zonă a industriei a avut de
suferit ca urmare a lipsei de experienţă a
executivului în ceea ce priveşte susţinerea
marilor proiecte de drumuri, care s-a adăugat
numeroaselor contestaţii ale licitaţiilor publice
şi conflictelor politice existente. De asemenea,
lipsa de finanţare continuă să reprezinte
un obstacol în calea derulării acestor investiţii. Acesta a fost unul dintre motivele ce a
determinat retragerea recentă a consorţiului
Vinci-Aktor din contractul de două miliarde
euro, pentru realizarea autostrăzii Comarnic
- Braşov, care ar fi trebuit să devină cel mai
mare parteneriat public-privat din românia.
referitor la segmentul construcţiilor rezidenţiale (o piaţă cu potenţial de creştere semnificativ favorizată de lipsa acută de locuinţe din
ţară), acesta a consemnat o reducere drastică, pe fondul blocării creditării şi al scăderii
puterii de cumpărare. Cu toate acestea, pe
termen mediu şi lung, românia rămâne una
dintre cele mai oportune pieţe de construcţii
din Europa, deoarece zona de proprietăţi rezidenţiale şi comerciale este, încă, sub media
europeană, în timp ce infrastructura ţării (slab
dezvoltată) necesită investiţii importante. În
acest scop sunt disponibile fonduri europene
semnificative, însă statul român va trebui să le
utilizeze în mod eficient.

Bnr: reLanSare a aCtivitĂţii
în ConStrUCţii
Pentru următoarea perioadă, este previzionată o evoluţie optimă a domeniului
construcţiilor, datorită - în principal - caracterului sezonier al acestuia (sold conjunctural
+41%), conform datelor publicate în cel mai
recent studiu de conjunctură aferent lunii în
curs, publicat de Banca Naţională a româniei (BNr). Tendinţele pozitive ale sectorului
în această perioadă se reflectă şi în ceea ce
priveşte volumul comezilor (sold conjunctural +47%, în creştere faţă de luna aprilie).
De asemenea, estimările relevă temperarea
producţiei industriale, nivelul relativ scăzut
al soldului conjunctural (+3%, de circa 5 ori
mai mic decât cel din aprilie) putând indica
o stangare a activităţii. Din punct de vedere
al structurii, moderarea ritmului de creştere
a indicelui analizat este atribuită, în special,
industriei metalurgice (construcţii metalice, fabricatelor din metal), ramură al cărei
sold conjunctural s-a depreciat de la +64% în
aprilie, la -7% în mai 2010. Dinamizarea cererii
din domeniu va fi posibilă numai în urma
revenirii acestor sectoare economice, previziunile fiind optimiste în acest sens (reflectă
o creştere a soldului conjunctural până la
+65% în perioada următoare). Perspective
optimiste se conturează în industria prelucrătoare a lemnului şi cea a materialelor de

construcţii (solduri conjuncturale cuprinse
între +57% şi +73%), comenzile urmând a
creşte cu până la 64%. O contribuţie la accentuarea optimismului cu privire la cererea de
produse industriale va fi atribuită exporturilor, având în vedere redresarea soldurilor, de
la un nivel marginal negativ în aprilie la +21%
în luna mai. În opinia a 53% dintre participanţii
la studiu, acest indicator nu se va modifica în
perioada următoare.
referitor la factorii care influenţează negativ
aceste activităţi, 62% dintre operatorii specializaţi indică deficitul de cerere ca fiind principalul
impediment. O altă dificultate este constituită
de blocajul financiar (pentru 23% din firmele
participante la studiu), un impact nefavorabil
(de intensitate relativ scăzută) continuând să
fie exercitat de nivelul ridicat al ratelor bancare
(10% dintre opinii) şi de evoluţia cursului de
schimb şi insuficienţa materiilor prime (5%-6%
dintre respondenţi). Circa 90% dintre reprezentanţii firmelor de construcţii respondente
preconizează existenţa unui volum suficient al
capacităţilor de producţie. Intensificarea activităţii pe şantierele din românia va fi favorizată, în următoarele luni, de condiţiile meteorologice, care vor conduce, conform studiului
citat, la noi angajări de personal în construcţii
(sold conjunctural +56%). referitor la preţuri,
se întrevede o încetinire a ritmului de creştere a acestora, reducerea soldului conjunctural pozitiv (+7%) la circa o treime din nivelul
aferent lunii aprilie fiind un indicator relevant.

oXford eConomiCS: SCĂdere
eConomiCĂ de 0,6% în românia,
în aCeSt an
Produsul Intern Brut al româniei va scădea în
acest an cu 0,6%, conform prognozei Oxford
Economics. Agenţia şi-a revizuit estimările
în urma declinului confirmat de economia
autohtonă în primul trimestru din 2010, după
ce, la sfârşitul anului trecut era previzionată o
creştere de 0,9% a acestui indicator. revenirea
pe un trend ascendent este amânată, astfel,
pentru 2011, analiştii anunţând posibilitatea
unei evoluţii de până la 5% în 2011. "Situaţia
româniei va fi dificilă şi în acest an, având în
vedere faptul că exporturile vor fi marcate de
scăderea cererii din UE, iar consumul intern va
fi afectat semnificativ de măsurile guvernamentale de austeritate, luate în urma vizitei de
evaluare a Fondului Monetar Internaţional", se
arată într-un comunicat al instituţiei.

regreS de 25% aL afaCeriLor
prodUCĂtoriLor de materiaLe
de ConStrUCţii
Cifra de afaceri cumulată a producătorilor de materiale de construcţii a scăzut
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cu 25% în primele trei luni din 2010 faţă de
aceeaşi perioadă a anului trecut, conform
daterlor Asociaţiei Producătorilor de Materiale de Construcţii din românia (APMCr).
"reducerea activităţii din perioada ianuarie-martie a.c. a fost cauzată de prelungirea sezonului rece şi de amânarea proiectelor importante de investiţii finanţate din
fonduri publice. În aceste condiţii, previziunile pentru 2010 nu sunt optimiste, principala oportunitate a producătorilor naţionali fiind constituită de export", a declarat
Claudiu Georgescu, preşedinte al APMCr.
În ceea ce priveşte piaţa construcţiilor de
clădiri, o tendinţă pozitivă se prefigurează
în domeniul investiţiilor logistice. Piaţa
materialelor de construcţii din românia va
înregistra o valoare de 5,5 miliarde euro
până la sfârşitul acestui an, urmând a atinge
un nivel relativ apropiat celui confirmat
pentru 2009. După scăderile de anul trecut,
se pare că, în acest an, preţurile principalelor produse se vor menţine, cu mici

fluctuaţii. Analiza costurilor de fabricaţie
arată o oarecare stabilizare în ultimele luni,
ceea ce indică faptul că producătorii se află
la limita profitabilităţii.

tendinţĂ de Creştere a UtiLizĂrii
LemnULUi în ConStrUCţii
Asociaţia Producătorilor de Materiale de
Construcţii din românia (APMCr) a organizat, în cadrul târgului Construct Expo
Antreprenor, o conferinţă naţională
având ca principală temă de discuţii utilizarea lemnului ca material de construcţii
pentru realizarea caselor. "Încurajarea folosirii lemnului pentru realizarea de locuinţe poate contribui decisiv la rezolvarea
problemei locuinţelor de masă din românia.
Pentru crearea unei adevărate industrii naţionale de «fabrici de case» este nevoie de trei
elemente esenţiale: materie primă şi tehnologie, pe care le avem deja, o legislaţie adecvată, precum şi de resurse financiare, ceea ce

ar însemna organizarea şi asigurarea funcţionării schemelor de finanţare (aici există o
problemă, în prezent, însă sperăm că aceasta
va fi temporară)", a declarat Horia Nicolescu,
preşedinte al Asociaţiei Patronale a Forestierilor din românia (APrOCOr). Conform
organizaţiei, există două căi de a se construi
aceste obiective: direct în amplasament
(în-site) - construite de firme mici - sau în
sistem centralizat, prin introducerea conceptului de «fabrici de case», spre care se tinde
datorită unor avantaje, precum diminuarea perioadei de execuţie cu până la 6 luni,
construcţie de calitate şi un control tehnic
prezent în toate etapele de realizare (off-site).
"Succesul acestui proiect este posibil numai
cu sprijinul autorităţilor publice, prin susţinerea creării unei industrii naţionale de
case de lemn, care ar asigura şi noi locuri
de muncă în domeniu", a precizat reprezentantul instituţiei. De asemenea, este necesară recunoaşterea standardului APrOCOr
şi omologarea acestuia, pentru asigurarea

unui nivel tehnic minim obligatoriu. "Avem
nevoie de susţinerea statului în sensul realizării unei legislaţii care să încurajeze industrializarea domeniului şi utilizarea acestuia
pentru o dezvoltare durabilă, respectiv de
o lege după care să se construiască aceste
case de lemn - un standard. Nu vom avea
probleme cu asociaţiile de mediu specifice
în promovarea programului, deoarece anul
trecut s-au defrişat mai puţine păduri decât
nivelul permis", a declarat Claudiu Georgescu, preşedinte al APMCr. Fondul forestier din românia însumează 6,5 milioane de
hectare, conform datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), din care 70% se
află în proprietate publica. Anul trecut s-au
utilizat în construcţii materiale din lemn în
valoare de 3,65 miliarde lei, cele mai utilizate fiind cele din cherestea (811,5 milioane
de lei) şi panouri din materiale lemnoase
(781,5 milioane de lei). Este important de
menţionat faptul că valorile s-au dublat faţă
de cele din 2008.
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Statul nu mai dispune de fonduri pentru reabilitarea termică
Oficialii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT)
au declarat, în cadrul simpozionului intitulat "Dezvoltarea
infrastructurii municipale în România" că intenţionează să modifice
actualul program de reabilitare termică. În acest sens, ministrul de
resort a susţinut că va prezenta Guvernului României un proiect
de hotărâre prin care statul va garanta creditele pe care asociaţiile
de proprietari le vor accesa în acest scop. "Anul trecut MDRT a avut
buget pentru participarea cu 50% la reabilitarea termică a circa
30.000 de locuinţe, însă, pentru acest an, nu mai avem fonduri nici
măcar pentru atât. Prin forma actuală a ordonanţei, vom reuşi să
finalizăm programul pentru toate locuinţele din România în 100 de
ani. Am gândit garantarea împrumuturilor proprietarilor tocmai
pentru ca aceştia să poată face reabilitările termice pe banii lor,
întrucât statul nu mai poate susţine forma de finanţare din prezent.
De foarte multe ori, dintr-o lejeritate a cheltuielilor banilor publici,
preţul lucrărilor efectuate de stat este mult mai mare decât dacă
reabilitarea ar fi fost suportată doar de asociaţia de proprietari,
care ar fi negociat direct cu antreprenorul", a declarat Elena Udrea,
ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului.
SUStenaBiLitatea noULUi
program eSte inCertĂ
După cum se cunoaşte, până în
prezent, costurile reabilitării termice
erau suportate în proporţie de 50% de
către ministerul de resort, 30% reprezentând cota alocată de autorităţile
locale, iar 20% contribuţia proprietarilor. În anumite cazuri, în funcţie de
bugetul disponibil la primării, autorităţile locale aveau posibilitatea majorării cotei proprii de finanţare de la
30% la 50%, astfel încât beneficiarii
nu mai erau nevoiţi să suporte nici
măcar parţial costul lucrării. În opinia
conducerii Patronatului Producătorilor
de Tâmplărie Termoizolantă, această
metodă de finanţare s-a dovedit a fi o
premisă negativă în ceea ce priveşte
vânzările de ferestre pe plan naţional, deoarece multe persoane fizice
(potenţiali clienţi) au decis să aştepte
ca reabilitarea să fie făcută pe banii
statului, amânând luarea deciziei de
achiziţie a unor ansambluri noi. Totuşi,
în lipsa unui studiu de impact asupra
comportamentului populaţiei - în
momentul în care se previzionează o
scădere dramatică a consumului pe
plan intern în 2010 (ca urmare a implementării măsurilor de austeritate anunţate de şeful statului) - este dificil de
estimat câte asociaţii de proprietari
vor putea accesa credite (chiar şi în
cazul garanţiilor executivului), întrucât
numeroase persoane care ar fi dorit să
realizeze lucrări de reabilitare nu mai
sunt solvabile în faţa băncilor şi îşi
vor manifesta reticenţa de a recurge
la împrumuturi. Posibilul impact
benefic al acestui program ar putea fi
dat tocmai de garanţiile guvernamentale, care ar stimula băncile să acorde
credite atractive, cu dobânzi preferenţiale (care să poată fi achitate inclusiv
pe termen lung, după depăşirea perioadei de recesiune), măsură ce contribuie direct la stimularea pieţei de
tâmplărie termoizolantă. De asemenea,
aşa-numita "autoritate contractantă"
va deveni chiar asociaţia de proprietari, astfel încât tot mai multe firme din
branşa de ferestre ar putea participa la
licitaţii organizate pe baza unor principii corecte.

aUtoritĂţiLe pUBLiCe
LoCaLe pot intra
în inSoLvenţĂ
Guvernul a aprobat un proiect de
lege care are scopul de a stabili
cadrul general şi procedurile privind
redresarea financiară a unităţilor

administrativ-teritoriale aflate în criză
financiară sau în insolvenţă. „Actul
normativ prevede modul de implicare
al instituţiilor abilitate în redresarea
economico-financiară a acestor unităţi
administrativ-teritoriale. De asemenea,
precizează clar drepturile şi obligaţiile
creditorilor, precum şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale
în scopul întăririi situaţiei financiare
şi disciplinei economico-financiare a
oraşelor şi comunelor aflate în dificultate”, a afirmat Ioana Muntean, purtător
de cuvânt al Guvernului. Executivul a
cerut Parlamentului dezbaterea acestui
proiect de lege în regim de urgenţă.
Criza financiară este prezumată de
următoarele situaţii: neachitarea obligaţiilor de plată lichide şi exigibile mai
vechi de 90 de zile, care depăşesc 15%
din bugetul anual al unităţii administrativ-teritoriale respective, cu excepţia
celor aflate în litigiu (inclusiv în situaţia
neachitării drepturilor salariale prevăzute în bugetul local de venituri şi
cheltuieli, sau în bugetele instituţiilor
sau serviciilor publice de interes local
sau judeţean, pe o perioadă de 90 de
zile). În intervalul aplicării planului de
redresare, proiectul de lege prevede
o serie de interdicţii, respectiv interzicerea luării unor măsuri care să
conducă la creşterea obligaţiilor financiare, precum înfiinţarea de noi servicii
şi instituţii publice şi angajarea de
personal. Dacă pentru o perioadă
de 180 de zile nu se mai evidenţiază
cauzele care au dus la intrarea în criza
financiară, se constată încetarea crizei.
În această situaţie, comitetul constituit
la ordinul prefectului sesizează, printro hotărâre, acest lucru.
Starea de insolvenţă este definită în
următoarele situaţii: neachitarea obligaţiilor de plată lichide şi exigibile
mai vechi de 120 de zile, care depăşesc 50% din bugetul local anual al
unităţii administrativ-teritoriale - fără
a fi luate în consideraţie cele care sunt
în litigiu comercial (inclusiv neachitarea drepturilor salariale pe o perioadă mai mare de 120 de zile de la data
scadenţei). În această situaţie, procedura de insolvenţă poate fi deschisă de
orice creditor sau grup de creditori, de
primar sau de preşedintele Consiliului
Judeţean al unităţii administrativ-teritoriale. La iniţierea procedurii de insolvenţă se suspendă toate acţiunile judiciare. De asemenea, în urma declanşării procedurii de insolvenţă administratorul judiciar emite o notificare
către toţi creditorii pentru a menţiona
drepturile, restanţele şi pentru a stabili
tabelul creanţelor. Toţi cei care au de
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primit bani de la unitatea administrativ-teritorială respectivă se constituie într-un grup al creditorilor. Administratorul judiciar, împreună cu ordonatorul principal de credite, pregăteşte
un plan de redresare care va fi aprobat
de către tribunal, preavizat de către
comitetul creditorilor.

LiCitaţiiLe nU mai
pot fi SUSpendate
prin formULarea
ConteStaţiiLor
Autoritatea Naţională pentru reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANrMAP) a lansat spre
dezbatere publică proiectul de modificare al OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,
a contractelor de concesiune de
lucrări publice si a celor de concesiune de servicii. ANrMAP a transmis
propunerile reprezentanţilor Comisiei Europene, urmând ca proiectul să
fie promovat fie printr-o ordonanţă
de urgenţă, fie printr-o lege, numai
după avizarea acestora. Cea mai importantă modificare priveşte procedura de
contestaţii. Astfel, orice contestaţie va
fi soluţionată la finalizarea procedurii,
odată cu elaborarea raportului, iar
contractul va fi semnat imediat după
ce Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor va emite decizia.
Se elimină, astfel, perioada de suspendare, întreg pachetul de contestaţii
soluţionându-se o singură dată. Se
introduce soluţionarea excepţiilor
procedurale în 10 zile, judecarea pe
fond realizându-se în termen de 20 de
zile.
Dintre principalele modificări mai pot
fi amintite:
z se introduce noţiunea de parteneriat public-privat, definit pentru prima
oară în legislaţia naţională ca fiind
”o formă a cooperării dintre sectorul
public şi cel privat, în scopul finanţării,
construcţiei, renovării, managementului sau întreţinerii unei infrastructuri sau furnizării anumitor servicii”. Se
introduc noile praguri valorice de aplicare în cazul procedurilor de atribuire
a contractelor de achiziţie publică,
conform regulamentului Comisiei
Europene nr. 1177/2009, intrat în
vigoare la data de 1 ianuarie 2010.
z se defineşte noţiunea de experienţă similară ca reprezentând necesitatea prezentării unei liste ”a lucrărilor
executate în ultimii 5 ani, însoţită de
certificări de bună execuţie pentru cele
mai importante obiective. respectivele
certificări indică beneficiarii, indiferent

dacă aceştia sunt autorităţi contractante (persoane juridice) cu capital de
stat sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi
precizează dacă au fost efectuate în
conformitate cu normele profesionale
din domeniu şi dacă au fost duse la bun
sfârşit”. O altă modificare se referă la
micşorarea valorii cumulate a contractelor care vor fi atribuite şi a actelor
adiţionale care vor fi încheiate pentru
lucrări şi/sau servicii suplimentare ori
adiţionale, nivelul maxim fiind stabilit
la 20% din valoarea contractului iniţial
(faţă de 50%, cum este în prezent).

Se va aChita tva pentrU
materiaLeLe de ConStrUCţii
importate din Ue
În nota de fundamentare a unui nou
proiect de ordonanţă de urgenţă
privind combaterea evaziunii fiscale,
Guvernul româniei susţine că "se
va crea un document special care va
sta la baza plăţii TVA pentru achiziţiile intracomunitare de materiale de
construcţii şi unele produse alimentare. Pentru tranzacţiile în interiorul
ţării cu aceleaşi produse, la care se
adaugă şi alte mărfuri alimentare de
bază, va fi aplicată taxarea inversă,
respectiv la beneficiar. Totuşi, vor fi
respectate celelalte prevederi comunitare privind deductibilitatea taxei
plătite pentru aceste achiziţii, pentru
a nu aduce prejudicii pieţei interne,
fapt care ar putea fi foarte sever
sancţionat de Uniunea Europeană".
Printr-un ordin al ministrului Finanţelor Publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, se va stabili încadrarea tarifară a produselor din categoriile vizate şi valorile minime pentru
stabilirea bazei de impozitare a TVA.
Cu toate acestea, Ministerul Finanţelor Publice recunoaşte că atât aplicarea TVA pentru achiziţii intracomunitare, cât şi taxarea inversă privind
TVA din anumite tranzacţii în piaţa
internă contravin legislaţiei europene
şi propune aplicarea limitată a acestor
prevederi, până la finele anului viitor.
"În cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri din anumite categorii
cu risc crescut de fraudă, proiectul
de act normativ contravine Directivei
2006/112/CE privind sistemul comun
de TVA, în ceea ce priveşte momentul
exigibilităţii şi al modalităţii de plată a
taxei pe valoarea adăugată. Aplicarea
taxării inverse pentru livrarea în interiorul ţării a bunurilor din anumite
categorii cu risc crescut de fraudă,
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altele decât cele prevăzute de Directiva 2006/112/CE privind sistemul
comun de TVA, fără a obţine o derogare în acest sens, contravine legislaţiei comunitare", se mai arată în nota
de fundamentare. Taxarea inversă
reprezintă o măsură de simplificare
a plăţii taxei, aplicabilă numai între
persoane înregistrate în scopuri de
TVA, prin care persoana obligată la
plata taxei este beneficiarul în locul
furnizorului. Practic, colectarea se face
la finalul circuitului şi sunt mult diminuate pierderile din diferite tranzacţii
între interpuşi.
Proiectul ce impune taxarea suplimentară a materialelor de construcţii
importate din UE va fi inclus în ordonanţa de combatere a evaziunii fiscale,
care va fi aprobată săptămâna viitoare
şi aplicată imediat, fără să fie inclusă în
pachetul legislativ cu privire la implementarea măsurilor de austeritate, ce
va fi adoptat în Parlament prin metoda
asumării răspunderii guvernamentale. Noul proiect nu este singurul act
normativ care contravine normelor UE,
printr-o altă ordonanţă urmărindu-se
reintroducerea accizelor la produsele
de lux, ceea ce implică riscul aplicării
unor sancţiuni din partea Comisiei
Europene. Şi în acest caz executivul
a luat decizia în mod unilateral, fără
a evalua printr-un studiu de impact
consecinţele aplicării TVA în cazul
achiziţiilor intracomunitare. Practic,
după intrarea în vigoare a ordonanţei,
primele efecte asupra pieţei materialelor de construcţii (şi, implicit, asupra
celei de tâmplărie termoizolantă)
vor fi resimţite extrem de acut. Situaţia negativă se va transpune printro creştere a preţului materialelor de
construcţii importate, mai ales a celor
din spaţiul comunitar, în condiţiile în
care nivelul cererii pe plan intern este
foarte scăzut. Diminuarea gradului
de profitabilitate a firmelor implicate în comercializarea materialelor
de construcţii, respectiv a importatorilor de sisteme de profile şi elemente
de feronerie utilizate la execuţia de
ferestre, va determina o accentuare a
procesului de restructurare a activităţii în branşa de construcţii şi domeniile conexe.

pe acţiuni, funcţionând sub autoritatea
Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei (MLPTL) restructurat, în prezent, în MDrT. În perioada 2001-2010, CNI a finalizat aproximativ 1.000 de obiective, incluse în 11
programe de investiţii.

adminiStratorii firmeLor
rĂSpUnd în SoLidar pentrU
datoriiLe La fiSC
Potrivit noului proiect de ordonanţă
de urgenţă cu privire la combaterea
evaziunii fiscale, care va putea fi aplicată în perioada imediat următoare,
"administratorii care nu vor cere
demararea procedurii de insolvenţă în
termen de maximum 30 de zile de la
apariţia stării de insolvenţă, conform
legii în vigoare, vor răspunde în
solidar pentru plata datoriilor restante
la buget ale companiilor în cauză".

În opinia reprezentanţilor mediului
privat de afaceri, o astfel de prevedere
va duce la scăderea activităţii economice, întrucât foarte multe firme
din ţara noastră îşi vor muta afacerile în alte state. Conducerea Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din românia
(AOAr) susţine că această măsură nu
reprezintă o noutate, deoarece "ideea
ca administratorii să răspundă în
solidar pentru plata datoriilor restante
la buget ale companiilor proprii a fost
luată în calcul iniţial la elaborarea
legislaţiei insolvenţei, dar s-a renunţat
la aplicarea măsurii, din cauza riscului
apariţiei de efecte negative colaterale". În accepţiunea AOAr, de fapt, "se
pune problema dacă o societate care
are de recuperat de la stat un miliard
de lei şi are datorii la Fisc de 800 de
milioane de lei se află în insolvenţă.
Pentru a elimina astfel de cazuri,
trebuie introduse criterii clare şi

termene ferme, legate de momentul în
care este considerat că a apărut starea
de insolvenţă sau de cuantumul datoriilor comparat cu nivelul creanţelor".
Nici membrii birourilor de avocatură nu sunt de acord cu o asemenea
măsură, întrucât "echilibrul creat prin
reglementările privind insolvenţa,
între obligaţiile fiscale şi cele de altă
natură, va fi distrus. reacţia administratorilor va fi de plată a obligaţiilor
fiscale, indiferent dacă exista alte obligaţii scadente înaintea acestora". Totodată, oamenii de afaceri estimează că
statul doreşte să devină creditorul
privilegiat al companiilor. Chiar şi în
cazul în care au de recuperat creanţe
de la bugetul de stat, multe firme vor
intra în faliment, fără să aibă probleme
foarte mari, iar activitatea comercială se va reduce semnificativ, susţin
reprezentanţii patronatelor din mai
multe sectoare economice.

Compania naţionaLĂ
de inveStiţii - propUSĂ
Spre deSfiinţare
Ministrul Dezvoltării regionale şi Turismului, Elena Udrea, a anunţat, recent,
că va solicita Executivului desfiinţarea
Companiei Naţionale de Investiţii (CNI).
“Am hotărât acest lucru din nevoia de
a elimina orice suspiciune legată de
cheltuirea banului public. Totodată,
am decis să cer acelor politicieni care
ocupă funcţii publice să renunţe la
contractele cu CNI, iar în caz contrar
le voi desfiinţa personal, asumândumi orice risc", a declarat Elena Udrea.
Conform ministrului de resort, programele pe care CNI le derulează au fost
restructurate, astfel: programul de
construire patinoare şi bazine de înot
a fost suspendat, cel de construire săli
de sport a fost reorganizat (în sensul
că se mai află în lucru doar obiectivele
începute anul trecut). „În 2010 nu s-au
derulat licitaţii cu privire la contractele
de execuţie a sălilor de sport”, a specificat Elena Udrea. Toate programele
derulate în acest moment de către CNI
vor fi preluate şi coordonate de Direcţia
de Investiţii a MDrT. Cei aproximativ
150 de angajaţi ai CNI “vor putea participa la concursurile care se vor organiza în viitor pentru preluarea unor
funcţii, atunci când acestea vor avea
loc”, a precizat Elena Udrea. Compania
Naţională de Investiţii a fost înfiinţată
în anul 2001 ca societate comercială
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Erorile de proiectare cresc cu 15% costurile de construcţie
Greşelile de proiectare, lipsa forţei de muncă şi a unei conduceri
calificate generează creşterea costurilor de construcţie cu 10%-15%,
potrivit unui studiu al companiei de consultanţă imobiliară King
Sturge. Există, astfel, un potenţial semnificativ de a reduce preţurile
în sectorul construcţiilor în România. "Am observat că unul dintre
principalele motive pentru depăşirile de costuri de execuţie este
lipsa prudenţei şi evaluării riscurilor de la debutul lucrărilor, când
bugetele de dezvoltare au fost subestimate sau unele lucrări nu au
fost analizate în amănunt. Combinate cu lipsa unei gestionări de
interfaţă între arhitecţi, ingineri constructori, mecanici şi electricieni,
aceste erori au dus, deseori, la modificări ale obiectului contractului
şi ale sumelor alocate, cauzând întârzieri semnificative pe şantier",
a declarat Resul Kilic, director al departamentului de management
şi de consultanţă pentru construcţii, din cadrul King Sturge. Astfel,
pentru un control optim al cheltuielilor este necesară identificarea
ineficienţelor de proiectare şi construcţie din primele faze ale
obiectivului. "Un aspect neglijat în mod semnificativ în perioada
dezvoltării construcţiilor a fost procesul de optimizare a valorii (Value
Engineering), care constă în indentificarea şi eliminarea costurilor
inutile din proiect. De exemplu, o problemă descoperită la o serie
de lucrări, atât rezidenţiale cât şi de birouri, constă în instalarea de
copertine solare la ferestrele orientate către nord. Aceasta este o
greşeală tipică de proiectare, care poate fi uşor evitată şi care poate
crea economii de costuri", a precizat reprezentantul King Sturge.
proieCtarea CoreCtĂ
poate eLimina ConfLiCteLe
de pe şantier
În prezent, există decalaje mari între
timpul alocat la faza de coordonare a
proiectării (punerea de acord a inginerilor structurali, arhitecţilor și a inginerilor mecanici şi electricieni) şi momentul
în care documentaţia de proiectare este
furnizată. Presiunile de reducere a personalului din teren şi a costurilor generale intră în conflict cu necesitatea de a
investi în eforturile de coordonare extensivă, deşi acestea din urmă pot diminua
costurile - în ansamblu - prin reducerea
la minimum a conflictelor de pe teren.
"Neînţelegerile de pe şantier, rezultate
din necorelarea sistemelor, sunt o sursă
de perturbare a producţiei care poate fi
evitată. riscul problemelor cauzate de
neconcordanţe este mai mare la proiectele de construcţii care prezintă cerinţe
complexe de mecanică, electricitate şi
instalaţii (MEI). riscurile de producţie
cresc pe măsură ce graficele de livrare
devin mai strânse. Se poate spune că
eliminarea problemelor de coordonare
este o condiţie prealabilă absolut necesară pentru demararea lucrărilor de
construcţie la proiecte ample cu cerinţe
MEI complexe", a menţionat resul
Kilic. Pentru fluidizarea procesului de
execuţie, categoriile de lucrări trebuie să
se desfășoare într-o succesiune logică, cu
întreruperi minime de flux. Atunci când
se constată probleme pe teren este, de
obicei, prea târziu pentru a fi evitate
întreruperea activităţii şi întârzierea cu
rezolvarea conflictului, acestea afectând
productivitatea.

ghid pentrU eXeCUţia
LUCrĂriLor de termoizoLare
Cele mai importante companii autohtone producătoare de sisteme de termoizolare ETICS (External Thermal Insulation
Composite Systems – denumire conform
Sr EN 13499) s-au constituit într-un grup
pentru calitatea materialelor respective,
intitulat QETICS şi au lansat împreună
“Ghidul pentru aplicarea sistemelor de
termoizolare ETICS”. Lucrarea constă
într-un set de reguli şi tehnologii de
lucru, general valabil pentru această
industrie. Metodologia prevăzută în
acest ghid trebuie respectată de către
toţi executanţii în cazul folosirii unui
sistem complet de termoizolare agrementat în Uniunea Europeană sau în ţara
noastră, indiferent de producătorul acestuia. Conf. Dr. ing. Mihaela Georgescu, de

la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu – Bucureşti şi preşedintele onorific al QETICS, este de părere că
îndrumarul elaborat de specialiştii de pe
piaţa sistemelor de termoizolare trebuie
să devină reglementare tehnică, similară
unui cod de bună practică pentru firmele
din sectorul de construcţii care execută
lucrări de izolaţii. “Am constatat faptul
că se manifestă tendinţa de înlocuire a
ideii de sistem complet de termoizolare
cu sisteme hibride, compuse din materiale de la diverse companii, care nu sunt
testate şi verificate în mod unitar, cerinţă
specificată prin norma europeană EN
13499. Grupul QETICS militează pentru
ideea de sistem complet, testat, agrementat şi livrat de către un singur producător. Am lansat acest ghid pentru a oferi
o soluţie viabilă şi la problemele specifice, îndrumarul reprezentând începutul configurării unor reguli de aplicare
corectă a sistemelor de termoizolare. Ne
propunem editarea şi distribuirea lucrării
către toate instituţiile şi persoanele ce
activează în domeniul termoizolaţiilor. Pe termen lung, dorim oficializarea
specificaţiilor din ghid şi, implicit, atribuirea gradului de normativ de stat, pentru
a-i conferi caracterul de obligativitate”,
a declarat Adrian Zamfirache, director
tehnic al Henkel românia şi membru
QETICS. Calitatea unui sistem de termoizolare aplicat la o clădire se referă atât la
performanţa produsului în sine, cât şi la
cea a manoperei. Instalarea unui sistem
de termoizolare are un rol deosebit de
important şi poate influenţa semnificativ
rezultatul final. Dacă tehnologia de aplicare nu este respectată, acest fapt poate
compromite lucrarea în ansamblu. Florin
Popescu, director de calitate la Baumit
românia, consideră că “acest ghid este
o primă etapă în lupta noastră, pentru
că avem nevoie de norme clare care să
reglementeze cerinţele esenţiale privind
sistemele de termoizolare”.

pro BCa: ieşirea din CrizĂ
neCeSitĂ Un noU CadrU
deCizionaL La niveL
maCroeConomiC
În actualul context economic, reprezentanţii Asociaţiei Producătorilor de
BCA din românia - Pro BCA consideră
că măsurile anunţate de către Guvern,
ca urmare a negocierilor cu Fondul
Monetar Internaţional, nu reprezintă, pe
termen lung, una dintre cele mai bune
soluţii. “Măsurile propuse, privind reducerea salariilor din sectorul bugetar,
reprezintă - pe termen scurt - una dintre
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acţiunile care pot contribui, într-o
anumită măsură, la reducerea dezechilibrului dintre veniturile la buget şi cheltuielile angajate de către stat, însă, în
absenţa unei adevărate restructurări la
nivel administrativ, aceasta nu va face
decât să mai amâne problemele pe care
astăzi le întâmpină ţara. Ieşirea din criză
a româniei şi intrarea într-o perioadă
de dezvoltare durabilă necesită, în mod
imperios, crearea unui nou cadru decizional la nivel macroeconomic, care să
permită implicarea în mod real a asociaţiilor patronale, pe fiecare domeniu de
activitate, în orice decizie economică”, a
declarat Marius Marin, vicepreşedinte şi
director executiv al Pro BCA.
Pe termen foarte scurt, reprezentanţii
Pro BCA consideră obligatorie luarea de
măsuri dure pentru combaterea evaziunii fiscale (incluzând aici şi eliminarea
sistemului de plată parţial pe cartea de
muncă şi parţial la negru), însă trebuie să
se facă trecerea de la nivelul general al
declaraţiilor la acţiuni concrete şi concertate. “Subliniem, din nou, că nu se poate
vorbi de eradicarea evaziunii fiscale dacă
nu se iau măsuri punitive dure în cazul
infracţiunilor economice generate de
emiterea de instrumente de plată (file
CEC, bilete la ordin, cambii) fără acoperire. Din păcate, acest fenomen a luat o
amploare extrem de mare în partea a
doua a anului 2009 şi începutul lui 2010,
astfel încât este necesară modificarea în
regim de urgenţă a legislaţiei în vigoare,
pentru ca incidentele de plată să fie
încadrate în mod explicit ca infracţiuni.
De asemenea, este necesară şi modificarea Legii 31/1990 republicată, privind
societăţile comerciale şi a Legii 85/2006
pentru că, în cazul insolvenţelor frauduloase sau al incidentelor de plată, să
poată fi atrasă în solidar şi responsabilitatea acţionarilor / asociaţilor / administratorilor companiilor implicate”, a
precizat Marius Marin.
Pro BCA reuneşte principalele companii
producătoare de BCA, în prezent din
asociaţie făcând parte Macon, Celco,
Xella ro, Soceram, Somaco Grup Prefabricate, Ecoblock şi Alba Aluminiu, în
discuţie fiind şi intrarea firmelor Prefabricate Vest şi Elpreco. Începând cu luna
mai a.c., Pro BCA a devenit membră a
Asociaţiei Europene a Producătorilor de
BCA – EAACA, fiind a 18-a asociaţie naţională din spaţiul european care a devenit
membră a acestui organism.

de Ce SUnt oportUne
inveStiţiiLe pe timp de CrizĂ
Activitatea pe piaţa de investiţii din
românia s-a îmbunătăţit în ultimele

două trimestre, contextul economic fiind
unul tot mai prielnic investiţiilor, conform
celui mai recent studiu al companiei de
consultanţă DTZ Echinox. Lipsa lichidităţilor de pe piaţă reprezintă, în continuare, principalul impediment în calea
achiziţiilor de proprietăţi şi a începerii
unor lucrări noi de construcţii. Valoarea
tranzacţiilor a însumat, în primele trei
luni ale acestui an, 108,34 milioane de
euro, cele mai importante operaţiuni
fiind consemnate pe segmentul comercial. "Estimăm că această tendinţă se
va menţine şi în 2010, până la sfârşitul
anului urmând a înregistra o valoare de
500 milioane de euro pe piaţa specifică",
a declarat Bogdan Sergentu, reprezentant al firmei. Contextul internaţional
este, de asemenea, favorabil investiţiilor,
valoarea acestora urmând a ajunge, în
2010, la 11.400 miliarde USD, în creştere
cu 5% faţă de nivelul din 2009. O situaţie
similară va fi raportată şi în Europa, unde
volumul acestora va spori cu 4%.
Un alt motiv care încurajează investiţiile în această prioadă este preţul. În
contextul scăderii cererii în aproape
toate domeniile pe fondul diminuării
sensibile a puterii de cumpărare a populaţiei şi a lipsei surselor de finanţare, pot
fi făcute achiziţii la costuri reduse. Un
exemplu relevant este cel al terenurilor,
ale căror preţuri s-au depreciat semnificativ; de asemenea, preţurile principalelor materiale de construcţii sunt cu
aproximativ 30% sub nivelul din 2008,
costurile de construcţie practicate de
antreprenori fiind reduse la minimum.
Astfel, dacă în intervalul 2007 - 2008 un
metru pătrat construit putea ajunge,
în medie, până la 2.000 de euro, din al
doilea semestru al anului trecut a fost
luată în calcul varianta execuţiei cu 400
de euro / mp. Mai mult, această evoluţie
a culminat cu introducerea unor standarde de cost la nivel naţional pentru
principalele tipuri de lucrări publice,
prin care să fie evitate licitarea sub-preţ
sau supraevaluarea anumitor operaţiuni.
retragerea multor investitori străini de
pe bursă, privită de cele mai multe ori
apocaliptic, a creat oportunităţi pentru
oamenii de afaceri români care au posibilitatea de a-şi extinde afacerile şi de
a fabrica produse dfe calitate la preţuri
mai bune. De asemenea, nu mai există
nici atâţia speculatori care aveau câştiguri fabuloase în perioada de apogeu a
economiei.
raportul DTZ afirmă că cea mai grea
perioadă a declinului imobiliar a trecut,
aşteptându-se o creştere cu 5% a volumului global de investiţii în 2010, China
urmând a deveni a doua piaţă imobiliară
din lume până la sfârşitul anului 2011,
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după Statele Unite ale Americii, depăşind Japonia şi Marea Britanie. Singurele tări din Europa care vor fi prezente
în topul primelor cinci pieţe în funcţie de
volumul investiţiilor sunt Franţa şi Marea
Britanie. "Anul trecut a fost deosebit
de dificil pentru pieţele imobiliare din
toată lumea, valoarea stocului de investiţii global diminuându-se cu 6%. Perioada cea mai grea a fost, însă, depăşită, fiind aşteptată revenirea susţinută
a domeniului", a declarat Hans Vresen,
director al departamentului de cercetare al DTZ Echinox. În ansamblu, previziunile pentru perioada următoare sunt
pozitive, cel puţin la nivel internaţional,
fiind observată o creştere a încrederii în
pieţele financiare.

araCo: trofeUL CaLitĂţii,
aCordat pentrU
20 de oBieCtive importante

z redeschiderea circulaţiei şi punerea
în siguranţă a liniilor de cale ferată afectate de inundaţii, obiectiv executat de
Compania Construcţii Feroviare Câmpulung Moldovenesc.
În ceea ce priveşte lucrările din sectoarele turismului şi protecţiei mediului au
fost premiate următoarele obiective:
z amenajare Zona Durgău – Valea
Sărată şi Salina Turda, obiectiv realizat de
asocierea firmelor ACI, TIM, Grup 4 Instalaţii, toate din Cluj;
z staţia de compost, noul depozit de
deşeuri Feţeni şi închiderea depozitului de deşeuri râureni, antreprenor
fiind Hidroconstrucţia SA - sucursala Olt
Superior;
z rampă ecologică de deşeuri în Costineşti, judeţul Constanţa, construită de
Iridex Group - Bucureşti.
La secţiunea «lucrări hidrotehnice» au
fost premiate două obiective, respectiv:
“Punerea în siguranţă a Barajului

Măneciu”, judeţul Prahova, lucrare realizată de Apasco SA - Măneciu şi “Punerea
în siguranţă a Acumulării Cătămărăşti”,
din judeţul Botoşani, antreprenor fiind
compania Construcţii Hidrotehnice SA Iaşi.
La categoria «lucrări de restaurare» a fost
selectat proiectul “Consolidare şi restaurare Biserica „Sfinţii Voievozi” - Mănăstirea Agapia, judeţul Neamţ, realizat de
companii Construcţii Unu, din Iaşi.

veLUX: ConCUrS
de arhiteCtUrĂ Ce vizeazĂ
proieCte de manSardare
La data de 26 mai a.c., compania Velux,
cu sediul central în Braşov, a dat publicităţii un comunicat prin care se anunţă
lansarea concursului de arhitectură intitulat "Înclinaţie spre lumină", care se va
desfăşura în intervalul mai - septembrie
2010. "La competiţie sunt aşteptaţi să se
înscrie arhitecţii care au realizat proiecte

de mansardare în ultimii trei ani, utilizând produse promovate de societatea
noastră. Intenţia declarată este aceea de a
lansa un apel către o viziune atotcuprinzătoare, aflată în strânsă legătură cu principiile de sustenabilitate. Astfel, conceptul
de eficienţă energetică trebuie integrat
cu cel de design, asigurându-se concomitent o exploatare la maximum a resurselor energetice regenerabile (eoliene,
solare etc.). Totodată, încurajăm dezvoltarea de imobile care să asigure în mod
optim îndeplinirea cerinţelor de confort
şi utilizare ale beneficiarilor", a declarat
Alexandra Maier, arhitect în cadrul Velux.
Juriul ce va analiza lucrările propuse va fi
format din specialişti recunoscuţi şi din
reprezentanţi ai Velux, evaluarea proiectelor urmând a avea loc la sfârşitul lunii
septembrie a.c. La data de 1 octombrie,
va fi organizată o ceremonie specială,
în cadrul căreia vor fi acordate premii în
valoare totală de 12.000 de euro.

Asociaţia română a Antreprenorilor în
Construcţii (ArACO) a decernat, recent,
Trofeul Calităţii ArACO, eveniment aflat
la cea de-a XVI-a ediţie. Distincţia profesională acordată anual de patronatul
constructorilor recompensează lucrările
de calitate deosebită, realizate în ţară
sau străinătate. La eveniment au participat antreprenori de construcţii, firme
de consultanţă, proiectare, cercetare,
de producţie şi comercializare a materialelor de construcţii, precum şi personalităţi din domeniu. Lucrările premiate
în acest an au fost de toate tipurile, de
la clădiri de birouri, lucrări de instalaţii şi
automatizări, lucrări de infrastructură şi
protecţia mediului, amenajări hidroenergetice, până la restaurări de monumente
istorice.
Lista construcţiilor civile premiate
La secţiunea “Construcţii civile” au fost
premiate următoarele lucrări:
z clădire de birouri „The Gate”, Bucureşti
– antreprenor fiind societatea Bog’Art;
z imobil de birouri, amplasat pe strada
Nicolae Filipescu, din Capitală, realizat
de Euroconstruct SA Timişoara;
z clădire de birouri „PC Center” - Bucureşti, construită de Iridex Group;
z complex hotelier „Conacul Domnesc”,
judeţul Suceava, executat de firma
Marelvi Construct SA;
z CHE Ipoteşti – Centrul operaţional
de exploatare Slatina, obiectiv al cărui
antreprenor a fost Grup Primacons, din
Slatina;
z terminal de pasageri în Portul Orşova
- Grup Primacons;
z Memorialul Holocaustului, realizat de
ICCO AG, din Braşov.
Lucrări de instalaţii deosebite
La secţiunea de lucrări de instalaţii au
primit distincţii obiectivele:
z CIC Săvineşti - instalaţii electrice şi
AMC – realizată de TIAB SA, sucursala
Piatra Neamţ;
z hală de producţie PAX, instalaţii electrice şi de automatizare, antreprenor
fiind TIAB SA – sucursala INFrA Bucureşti;
z imobil de birouri „Cubic Business
Center” – Bucureşti - IMSAT Muntenia SA;
z conductă de interconectare a sistemului naţional de transport gaze naturale cu sistemul vest-european, lucrare
executată de Amarad SA - Arad.
obiective industriale, lucrări hidrotehnice şi de restaurare
În categoria proiectelor din domeniile industrial şi de infrastructură s-au
premiat trei obiective, astfel:
z CHE râul Alb, antreprenor fiind Hidroconstrucţia – sucursala Bistra - Poiana
Mărului;
z fabrica de profile extrudate din
aluminiu pentru industria aeronautică
- Dumbrăviţa, judeţul Maramureş, realizată de societatea AMI SA Baia Mare;
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Reluarea comenzilor de pe piaţa oţelului,
prognozată pentru anul 2011
Până la sfârşitul anului în curs, se estimează că oţelul se va
scumpi cu 20%-25%, această evoluţie urmând a se reflecta,
conform specialiştilor din domeniu, printr-o majorare de 15% a
costurilor produselor finite. "În primele trei luni din 2010, preţul
oţelului a sporit cu 5%-6%, pentru următoarele două trimestre
estimându-se noi creşteri, de 12%-13%. Există, deja, companii
pe piaţa de sisteme pentru acoperişuri care au luat primele
măsuri de majorare a costurilor produselor sau de diminuare a
beneficiilor acordate distribuitorilor sau clienţilor finali", sunt de
părere oficialii companiei Lindab, unul dintre cei mai importanţi
furnizori de elemente pentru acoperişuri metalice din România. În
acest context, producătorul de oţel ArcelorMittal a anunţat că va
majora preţurile cu 16%. Astfel, furnizorul va practica costuri de
vânzare a foliei rulate la cald de 650 de euro pe tonă (echivalentul
a 825 USD). Scumpirile sunt cauzate, în principal, de creşterea
preţului la materiile prime esenţiale în fabricaţia oţelului.
De asemenea, costurile ar putea fi majorate suplimentar, în
trimestrul al treilea al acestui an, ca urmare a deprecierii monedei
europene. Principalii producători care desfăşoară activităţi de
vânzare pe teritoriul ţării noastre sunt: Mechel, ArcelorMittal
Kryviv Rih şi fabricanţii din Turcia.
Conform unor previziuni ale experţilor
Confederaţiei Europene a Industriilor
Oţelului şi altor Metale (Eurofer), în
2010 s-ar putea consemna o redresare
a majorităţii domeniilor economice
ţintă (care folosesc oţel şi produse
derivate), excepţie făcând industria navala şi sectorul construcţiilor.
Având în vedere faptul că piaţa siderurgică reprezintă un segment globalizat, se poate considera că previziunile Eurofer sunt valabile şi pentru
românia. Stocul existent pe piaţa
autohtonă va încetini revenirea activităţii de producţie pentru domeniul
construcţiilor, a cărui trend rămâne
negativ. În ansamblu, în 2010 va fi
observată o ameliorare a tendinţei de
reducere a consumului, care va înregistra o evoluţie optimă abia în 2011.
"Este important de menţionat faptul
că lichidarea forţată a stocurilor a
avut un efect benefic asupra pieţei:
există o cerere reală mai mare, superioară nivelului producţiei curente din
2009, însă cel puţin egală cu dimensiunea stocurilor consumate forţat anul
trecut", sunt de părere reprezentanţii
Asociaţiei române a Distribuitorilor
de Metal (Ardimet). Astfel, în acest an
va creşte moderat consumul aparent
de laminate cu 5% - 10%, în special
de profile şi ţevi, în timp ce structura
cererii de oţel beton va rămâne, cel
mai probabil, la nivelul din 2009, chiar

dacă producţia internă va înregistra
creşteri (bazate pe volumul mai mare
al exportului decât în anii precedenţi).
În primul trimestru al acestui an s-a
consemnat un volum al producţiei de
oţel beton de 135.000 de tone, în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului
trecut (când s-au înregistrat 103.000
de tone).

prodUCţie SiderUrgiCĂ
de 2,7 miLioane de tone, în 2009
Producţia siderurgică din românia
a însumat, anul trecut, 2,7 milioane
de tone, reprezentând circa 55% din
volumul realizat în 2008 şi cu 44%
mai puţin decât cel din 2007, conform
informaţiilor furnizate de Ardimet.
Cea mai semnificativă reducere a fost
consemnată în cadrul grupului ArcelorMittal, care a înregistrat scăderi ale
productivităţii la toate fabricile, faţă
de anul 2007 (-59% la combinatul de
la Galaţi, -76% la cel din Hunedoara
şi -70% la Călăraşi). Totuşi, perspectivele sunt pozitive, având în vedere
faptul că, în semestrul al doilea din
2009, combinatul ArcelorMittal Galaţi
a consemnat o creştere a producţiei
de oţel de la o medie lunară de circa
117.000 de tone (în primele şase luni
ale anului), la aproximativ 182.000
de tone în perioada iunie - decembrie. "Analiza activităţii furnizorilor

Producţia siderurgică - centralizator
Nr.
crt.

Grupa de produse

1

Producţia de oţel brut

2

3

4

Evoluţia optimă a domeniului din intervalul 2006 - 2008 (în special a pieţei
oţelului beton) a determinat fabricanţii de produse lungi (oţel beton,
profile etc.) să-şi concentreze livrările
pe piaţa internă, fără a se mai preocupa
de exporturi. De aceea, companiile
respective au fost cel mai grav afectate
de reducerea bruscă a cererii de anul
trecut. De exemplu, contracţia consumului intern de oţel beton şi sârmă
laminată la cald a determinat producătorii să caute beneficiari pe pieţele
externe, ceea ce a generat o creştere
aproape triplă a exporturilor acestor
categorii de produse comparativ

Nr. crt.

Anul 2008

Anul 2009

6.136,50

4.920,80

2.700,90

2.1 Laminate la cald

3.661,80

2.862,49

1.635,40

2.2 Laminate la rece

702,02

583,43

379,48

Produse plate din care:

Produse lungi din care:
3.1 Oţel beton

886,05

944,60

476,03

3.2 Sârmă laminată la cald

184,52

133,90

135,70

3.3 Bare şi profile laminate la cald

469,25

312,65

183,97

3.4 Sârme din oţel trase

219,70

244,95

173,03

3.5 Alte produse cu prelucrare avansată

270,95

274,72

231,86

4.1 Ţevi sudate

138,15

122,74

56,78

4.2 Ţevi fără sudură (laminate la cald sau trase la rece)

613,80

563,99

265,19

5.815,42

4.817,63

2.687,29

Ţevi, conducte din care:

Sursa: ARDIMET
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CapaCitĂţiLe de Laminate
din românia nU aCoperĂ
Cererea internĂ

cu nivelul din 2007 şi 2008. Totodată, exportul de produse cu prelucrare avansată (sârme trase neacoperite, sârme zincate, cabluri şi toroane,
plase sudate, lanţuri etc.) s-a menţinut
la un nivel constant faţă de cei doi ani
anteriori. În aceste condiţii, exporturile de produse lungi (în ansamblu)
din 2009 au scăzut cu aproximativ 25%
faţă de 2008, reducere determinată în principal - de diminuarea producţiei
interne de profile. Importurile acestor
materiale s-au depreciat, de asemenea,
cu peste 40% faţă de anul 2008, mai
ales din cauza scăderii consumului de
oţel beton şi profile.
În ceea ce priveşte producţia de materiale plate (table şi benzi laminate la
cald / rece sau zincate), situaţia este
total diferită. Prin strategia de livrări
adoptată la nivelul grupului ArcelorMittal (din care face parte combinatul de la Galaţi), pieţele predilecte
de desfacere au fost cele externe.
Numai 30% din produsele plate laminate la cald şi circa 44% din cele la rece
(inclusiv zincate) au fost distribuite,
anul trecut, în românia. Cu toate că
nivelul cererii interne s-a diminuat
semnificativ anul trecut, exporturile masive ale ArcelorMittal au fost
compensate de importuri semnificative. Mai mult, importul de table
şi benzi laminate la cald din 2009 s-a
situat aproape de nivelul celor doi ani

Consumul aparent de oţel beton
Cantitatea (mii tone )
Anul 2007

"Total produse finite laminate la cald
(2.1 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 4.2)"

evidenţiază dificultatea adoptării de
către aceştia a unui plan de producţie
sigur şi coerent. Fluctuaţiile au fost
cauzate de contextul unei pieţe
interne nesigure şi aflate în contracţie
în ultimele cinci trimestre, precum şi
de diminuarea numărului de consumatori interni şi scăderea exporturilor.
Lipsa programelor noi de investiţii şi
întârzierea reluării lucrului pe şantierele blocate reprezintă alte cauze ale
reducerii activităţii din domeniu", a
declarat Călae Mândru, reprezentant
Ardimet.

1
2
3

Denumire
2007
886,05
22,853
368,745
1.231.942

Producţia internă de oţel beton
Exportul de oţel beton
Importul de oţel beton
Consumul aparent de oţel beton

Cantitatea (tone)
2008
944,6
40,02
491,8
1.396.380

2009
467,03
69,835
253,07
650,265
Sursa: ARDIMET

Principalele domenii consumatoare de metal
"Sector Utilizare"

"Cota Medie
%"
Construcţii
27
Construcţii metalice
11
Construcţia de maşini
14
Auto
16
Bunuri de consum
4
Naval
1
Ţevi
12
Produse din metal
12
Diverse
3
Total
100

"2008/
2007"
-0,8
-1,8
-1,0
-5,9
-4,6
6,2
-1,1
-2,3
2,3
-2,0

Trim. I
-11,0
-16,1
-20,6
-41,2
-15,2
-7,3
-29,2
-27,4
-14,4
-23,0

2009/2008
Trim. II
Trim. III
-5,9
-6,3
-13,1
-15,7
-26,7
-22,4
-36,1
-23,5
-19,3
-12,0
-15,0
-31,4
-34,1
-23,7
-28,4
-20,6
-22,4
-16,9
-22,2
-16,9

Trim. IV
-4,1
-10,3
-17,3
-7,3
-4,5
-36,2
-14,5
-11,8
-12,9
-10,1

2009/
2008
-6,7
-13,9
-21,8
-28,9
-12,8
-22,7
-26,0
-22,6
-16,6
-18,2

2010/
2009 (e)
-0,5
0,4
0,8
1,2
1,2
-10,2
3,6
2,6
1,7
0,9

2011/
2010 (e)
2,8
2,9
4,7
4,5
0,6
2,0
5,8
5,3
4,4
4,0

Sursa: EUROFER
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anteriori, din cauza unei surse interne
nesatisfăcătoare, în ultimul trimestru
al anului trecut fiind remarcată o creştere a importurilor (+20% la fabricatele
laminate la cald şi peste +50% la cele
laminate la rece).

diminUare CU 50%
a ConSUmULUi de oţeL Beton
Consumul aparent de oţel s-a redus, de
asemenea, cu 40% în 2009, fiind observată o evoluţie trimestrială fluctuantă.
Astfel, în primele trei luni ale anului
trecut s-au utilizat aproximativ 450.000
de tone de oţel, înregistrându-se cel
mai scăzut nivel din ultimii ani, în timp
ce în intervalul octombrie - decembrie
volumul consumului intern s-a dublat
în comparaţie cu primul trimestru al
aceluiaşi an, ajungând la 907.000 de
tone. Creşterea din ultimele trei luni
poate fi explicată prin evoluţia sectorului de produse plate - atât producţia
internă, cât şi importurile sporind pe
acest segment. În principal, contracţia
consumului aparent din 2009 a fost
determinată de reducerea activităţii
din domeniul construcţiilor civile şi
de infrastructură, mari consumatoare
de oţel beton şi profile (conform unor
studii europene, aproximativ 27% din
producţia anuală de oţel este destinată pieţei construcţiilor). Astfel,
consumul de oţel beton s-a diminuat,
anul trecut, cu 50% faţă de nivelul din
2008, ajungând la 650.000 de tone,
contracţia fiind superioară celei specifice pieţei de produse siderurgice. În
ceea ce priveşte previziunile pentru
anul curent, lipsa programelor finanţate din fonduri publice va reprezenta
o dificultate în calea creşterii consumului de oţel beton.

în românia domeniul a mai avut un
moment de creştere timp de o lună,
după care corecţiile la nivelul preţurilor au devenit iminente. Explicaţia
este reprezentată de nevoia mare de
lucrări de construcţii şi de investiţii în
infrastructură - majoritatea începute în
2008 - într-un moment în care sectorul
construcţiilor avea un aport de 2,2% la
creşterea economică din românia, cu
un ritm mediu de evoluţie de +30%.

Se CompenSeazĂ, parţiaL,
Cererea redUSĂ din anUmite
pieţe
Creşterea preţurilor a avut un efect
benefic şi asupra pieţelor în care
nivelul cererii a rămas relativ scăzut,
precum domeniul specific din SUA,
unde valoarea tranzacţiilor produselor din oţel comercializate sub
formă de tablă a sporit semnificativ. O

altă tendinţă manifestată în sectorul
respectiv este aceea a majorării termenelor de livrare, coroborate cu întârzieri destul de mari ale comenzilor.
Totodată, distribuitorii ezită să-şi
completeze stocurile, din cauza nivelului diminuat de activitate a principalilor beneficiari. Pe piaţa din China,
producătorii au accelerat procesul de
ajustare pozitivă a preţurilor, pentru
a compensa aceeaşi tendinţă de creştere a costurilor cu materia primă.
Astfel, în pofida existenţei unor stocuri
de dimensiuni considerabile, încrederea companiilor în dezvoltarea
acestui sector este, încă, foarte mare.
În Japonia, livrările pe piaţa internă
s-au revigorat oarecum, deşi situaţia
economică generală rămâne defavorabilă. Un semnal pozitiv este acela al
continuării creşterii comenzilor provenite dinspre exteriorul ţării. Cu toate
că în Polonia preţurile par a confirma

tendinţa de stabilitate, se poate
prevedea o aliniere la trendul internaţional, în pofida faptului că premisele
care să susţină o astfel de evoluţie (din
punct de vedere al cererii) nu sunt suficient de clare. De asemenea, în Cehia şi
Slovacia se manifestă o situaţie asemănătoare, iar în majoritatea sectoarelor
în care sunt folosite acest tip de materiale gradul de utilizare este destul de
mic, fapt ce nu poate susţine o majorare sensibilă a preţului. În statele din
Europa de Vest, cotaţiile la oţel sporesc
într-un ritm alert, deşi nu sunt - în mod
corect - susţinute de cererea formată
în sectorul industrial. Se pare, însă,
că situaţia va fi similară şi în următoarele şase luni, însă producătorii sunt de
acord cu faptul că o continuare a majorării preţurilor, fără o creştere semnificativă a cererii reale, poate duce
la anularea revirimentului care s-a
instalat în acest sector de activitate.

tendinţeLe de majorare
a preţUriLor Se vor menţine
pânĂ La SfârşitUL anULUi
Teoretic, ponderea preţului de achiziţie a principalei materii prime în
producţia de oţel la determinarea
costului de fabricaţie a produselor
laminate la cald (oţel beton) este de
52%-55%, iar impactul indicatorului
respectiv în ceea ce priveşte stabilirea preţului de vânzare, se situează
la maximum 50%. Practic, însă, lucrurile stau puţin altfel. Evoluţia ponderii
costului de achiziţie a principalei
materii prime în preţul de vânzare al
oţelului beton este cuprinsă între 47%
şi 60%. De asemenea, trebuie avut în
vedere faptul că fluctuaţiile costurilor de bază se reflectă în preţuri cu
un decalaj de până la două luni. Astfel,
majorarea costului înregistrată începând din ianuarie 2010 a declanşat
procesul de creştere a preţului la oţel
beton abia din luna martie, tendinţă
ce se va menţine până la sfârşitul
anului. Totodată, preţul final al materialelor analizate depinde şi de evoluţia
cursului de schimb valutar (de la 4,25
lei/euro la sfârşitul anului trecut, la
4,1 lei/euro, în martie 2010), precum
şi de influenţa costurilor suplimentare
impuse de anumite servicii portuare
şi de transport. În concluzie, preţul la
oţel beton îşi continuă cursul ascendent atât în românia, cât şi pe plan
internaţional. Pe o piaţă globalizată
a oţelului, producătorii şi distribuitorii de metal nu pot influenţa această
tendinţă.
Evoluţia preţurilor de pe piaţa oţelului
nu mai este, astfel, determinată majoritar de consum - situaţie întâlnită
până în 2009 - când preţurile la oţel
s-au depreciat cu până la 66% numai în
prima parte a anului (faţă de maximum
înregistrat în iulie 2008). Atunci, însă,
sectorul autohton era atipic: în timp ce
pieţele din Europa începeau să scadă,
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Peste 300.000 de tone de mortare uscate, prin noua unitate BAUMIT
La începutul lunii mai a.c., compania Baumit România - parte a
concernului austriac Schmid Industrie Holding - firmă ce deţine o
experienţă de peste 15 ani în producţia, pe plan local, a unei game
diverse de materiale de construcţii, a inaugurat cea de-a treia
fabrică de mortare uscate amplasată pe teritoriul ţării noastre.
În anul 2008, la nivelul managementului general al companiei în urma unei analize extrem de amănunţite a situaţiei specifice
pieţei de profil - s-a luat decizia extinderii capacităţii de producţie,
prin alocarea unor fonduri în valoare de peste 16 milioane de
euro. Acţiunea poate fi asimilată unui act investiţional fără
precedent în contextul actual, fiind iniţiată şi derulată în 2009 - an
caracterizat de o puternică recesiune economică. Astfel, aplicând
o strategie flexibilă şi dedicată, orientată spre dezvoltare şi
îmbunătăţirea netă a comunicării, Baumit şi-a consolidat puternic
poziţia în această regiune, devenind unul dintre cei mai dinamici
competitori din branşă.
În cadrul unei conferinţe organizate la
sala Grand Ballroom din cadrul complexului hotelier Marriott, din Capitală, oficialii companiei - robert Schmid (director
executiv al holdingului), Alfred Gsandtner (manager al Baumit International)
şi Laurenţiu Lupuşor (director general al
Baumit românia) - au comunicat cele mai
importante aspecte legate de acest eveniment. Din punct de vedere istoric, activitatea Baumit în românia a început în Bucureşti, în anul 1995, prin distribuirea produselor Baumit, Murexin şi Austrotherm,
concomitent cu asigurarea unei asistenţe tehnice competente a partenerilor
autohtoni - servicii acordate atât la nivelul
reţelei de comercializare, cât şi direct pe
şantiere. În anii care au urmat, compania
a evoluat într-un mediu economic aflat în
continuă transformare, fapt care a constituit principala premisă în calea construirii unei reţele proprii stabile şi cuprinzătoare. În acea perioadă, au fost livrate
materiale pentru execuţia unor lucrări de
mare anvergură, cum ar fi Hotelul Hilton Bucureşti, Muzeul Bruckenthal - Sibiu
etc. Expansiunea firească a companiei s-a
materializat printr-o investiţie concretizată prin construirea unei fabricii în cartierul Militari, din Capitală, având o capacitate de producţie de 120.000 tone/an.
Unitatea reprezenta pentru partenerii de
afaceri un element de suport deosebit atât
din punct de vedere logistic şi al preţurilor, cât şi al urmăririi calităţii. Aceasta s-a
dovedit, în timp, a fi o investiţie potrivită,
în mai puţin de 4 luni de la inaugurare
ajungându-se la necesitatea introducerii
unui program de lucru în trei schimburi.
Extinderea către celelalte zone ale ţării s-a
produs prin punerea în funcţiune, în 2005,
a unei alte capacităţi de fabricaţie în localitatea Teiuş (Alba). Aceasta s-a remarcat
printr-o componentă de unicitate, dată de
utilizarea în producţie a pietrei de calcar
concasate. Unitatea are o capacitate de
250.000 tone/an, iar produsele realizate
sunt distribuite în mod eficient pe întregul
teritoriu al Transilvaniei. De asemenea, pe
fondul implementării susţinute în românia

a ideii de sisteme termoizolante, începând
cu intervalul 1995 - 2000, au fost iniţiate
procedurile de izolare a faţadelor clădirilor,
Baumit derulând o activitate de pionierat
şi în acest domeniu.

LanSare în domeniUL
prodUCţiei de agregate
mineraLe
De-a lungul timpului, compania s-a consolidat, consemnând o sporire semnificativă

Robert Schmid, director executiv
al Schmid Industrie Holding: "Prima mea
prezenţă în România s-a consemnat în
urmă cu 5 ani, la deschiderea fabricii de la
Teiuş, iar cu acel prilej am constatat cu satisfacţie că partenerii de atunci au fost foarte
receptivi la mesajul nostru de dezvoltare,
diseminându-l ulterior în teritoriu. În ultima
vreme, am traversat împreună o perioadă
extrem de turbulentă, în care economia
a consemnat o evoluţie explozivă - mai
ales în domeniul construcţiilor - urmată
de o recesiune extrem de dură. Cu toate
acestea, mizăm pe faptul că pieţele în care
am investit vor relua procesul de creştere
în cel mai scurt timp, lucru valabil inclusiv
în România. De altfel, era oarecum normal,
din punct de vedere al ciclicităţii economice,
ca - după o creştere atât de abruptă - să se
înregistreze o anumită diminuare a activităţii. Am observat că previziunile iniţiale
privind duritatea şi durata regresului au fost
supraevaluate, în realitate recuperarea fiind
realizată mult mai rapid. În urmă cu doi ani,
când se punea problema formării deciziei de
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a cantităţilor de materiale livrate pe piaţă,
fapt ce a dus la adoptarea hotărârii de a
înlocui prima unitate cu o nouă fabrică
modernă, amplasată în localitatea Bolintin
Deal. Investiţia a început prin realizarea, în
2007, a unui studiu de fezabilitate, urmat
construcţie a fabricii de la Bolintin Deal, au
fost luate în calcul şi analizate în amănunt
toate argumentele pro şi contra, punând în
balanţă necesitatea aprovizionării corecte
a pieţelor specifice şi restricţiile financiare
impuse de criza ce se manifesta în mod acut.
După ce am propus implementarea proiectului investiţional, lucrurile s-au accelerat,
fiind achiziţionate rapid instalaţiile şi utilajele necesare echipării fabricii. De fapt, totul
se poate explica prin faptul că am mizat
pe România, bazându-ne pe aceea că, în
regiune, cererea actuală şi viitoare se situează la cote ce pot permite o dezvoltare
impetuoasă a afacerii. Trebuie menţionat
că inflaţia preţurilor pe piaţa imobiliară din
România a reprezentat o stare de anormalitate, care a fost depăşită odată cu declanşarea recesiunii. În prezent, considerăm că
lucrurile au intrat pe o traiectorie logică, ce
permite dezvoltarea sustenabilă a afacerilor, pe temen lung. Mai trebuie precizat
că strategia concernului nostru vizează şi o
colaborare strânsă cu autorităţile publice,
având în vedere proiectele guvermanentale referitoare la dezvoltarea infrastructurii
rutiere şi a celei de căi ferate. Nu în ultimul
rând, un domeniu de maxim interes şi pe
care ne vom concentra puternic în viitor va
fi acela al reabilitării termice a imobilelor.
Astfel, prin încurajarea unor lucrări din
această categorie pot fi obţinute rezultate
deosebite nu doar în ceea ce priveşte reducerea consumului, ci şi creşterea gradului de
ocupare a forţei de muncă, exercitând efecte
benefice asupra stării generale a economiei".

în 2009 de execuţia propriu-zisă (care
a durat doar 9 luni). Capacitatea acesteia depăşeşte pragul de 300.000 tone/
an, nivel ce poate fi dublat în cazul în care
cererea justifică această acţiune, întrucât prin construcţie - este posibilă instalarea
celei de-a doua linii de producţie. Fabrica
este, în acest moment, cea mai modernă
unitate de producţie a mortarelor uscate
din Europa. Prin noua investiţie, Baumit
românia şi-a îmbunătăţit posibilităţile
de a asigura partenerilor o serie de avantaje, cum ar fi promptitudinea livrărilor,
eficienţa costurilor etc. Un alt element
de noutate - care este o expresie a strategiei de dezvoltare pe termen mediu şi
lung implementate de Schmid Industrie
Holding - este constituit de achiziţia unei
cariere de piată de calcar (din localitatea
Geomal - Alba), prin preluarea companiei Imcop Calcar SrL, din Cluj-Napoca, ce
deţinea drepturile de exploatare. Acţiunea
a necesitat o investiţie în valoare de 4 milioane de euro. Astfel, se asigură materia
primă pentru o perioadă lungă de timp,
subsidiara autohtonă intrând, totodată,
în grupul producătorilor de agregate
minerale - domeniu foarte important în
românia, având în vedere amploarea
proiectelor de infrastructură ce vor fi derulate în intervalul următor şi pentru care
acest tip de material va fi foarte solicitat.

CâştigĂtorii premiiLor "faţada
anULUi 2009"
După tăierea panglicii şi deschiderea
oficială a noii fabrici, au fost înmânate
premiile concursului naţional "Faţada
Anului". În cadrul competiţiei au fost
înscrise peste 100 de proiecte din întreaga
ţară, pentru analiza şi evaluarea propunerilor fiind desemnată o comisie formată de
cinci arhitecţi, condusă de Sorin Vasilescu,

aCtUaLitatea internĂ

sumar
director al Şcolii de Înalte Studii a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism Ion
Mincu, din Bucureşti. Acesta a declarat
că "firma Baumit a păstrat o bună tradiţie
şi a invitat din nou specialiştii spre a-şi
exprima punctul de vedere cu privire
la nivelul la care materialele proprii au
contribuit la o expresie onorabilă şi satisfăcătoare a arhitecturii contemporane". La
rândul său, Laurenţiu Lupuşor a afirmat că
"acest concurs susţine dezvoltarea peisajului urbanistic românesc. A doua ediţie
coincide cu alte două evenimente importante pentru companie, şi anume inaugurarea noii fabrici şi aniversarea a 15 ani de
prezenţă pe piaţa autohtonă". Proiectele
câştigătoare ale celor trei secţiuni au fost
următoarele:
1. Categoria - locuinţe unifamiliale:
z Imobil situat în strada Medierii nr. 4,
Corbeanca, judeţul Ilfov:
materiale Baumit utilizate: adeziv pentru
şpaclu Klebespachtel/Tencuială Granopor;
proiectant: Arhitect Gabriel Nicoară;
executant: regie proprie;
Lucrare înscrisă de: arh. Gabriel Nicoară;
z Locuinţă amplasată în aleea Primăverii nr.
4, Craiova, judeţul Olt:
materiale Baumit utilizate: sistem termoizolant Baumit/Tencuială decorativă Silikon;
proiectant: Proiect ArHW SrL;
executant: Viocris Construct SrL;
Lucrare înscrisă de: Crinel Marcu;
z Vila Tudor, din localitatea Corbeanca,
judeţul Ilfov:
materiale Baumit utilizate: sistem termoizolant Baumit;
proiectant: Constar 93 - arh. Bogdan
Neagu;
executant: rustel Construct SrL;
Lucrare înscrisă de: arh. Bogdan Neagu;
2. grupa - clădiri rezidenţiale, administrative şi de birouri:
z Bloc de apartamente, situat în strada
Soldat Buciumat, Bucureşti:

materiale Baumit utilizate: tencuială
Granopor;
proiectant: SC Constar 93 SrL - arh.
Bogdan Neagu
executant: European Bussines Com;
Lucrare înscrisă de: arh. Bogdan Neagu;
z Imobil Sedako, amplasat în strada Grigore
Alexandrescu - Timişoara:
materiale Baumit utilizate: sistem termoizolant
Baumit/tencuială
decorativă
Granopor;
proiectant: SC Studio Arca SrL;
executant: SC NGF Construct SrL;
Lucrare înscrisă de: SC NGF Construct
SrL;
z Ansamblu rezidenţial din strada Trifoiului,
Cluj-Napoca:
materiale Baumit utilizate: sistem termoizolant Baumit Open;
proiectant: arh. Bogdan Petrina;
executant: SC Decorint SrL;
Lucrare înscrisă de: SC Decorint SrL;
3. Secţiunea - clădiri reabilitate:
z Teatrul Naţional din Caracal, judeţul Olt:
materiale Baumit utilizate: tencuială
Granopor/tencuială Silikon;
proiectant: SC Ludocris SrL;
executant: SC Bacomet Construct SrL;
Lucrare înscrisă de: SC Bacomet
Construct SrL;
z Complexul Ursulinelor din Oradea, judeţul
Bihor:
materiale Baumit utilizate: sistem
Sanova W/tencuială Granopor;
proiectant: SC Pro-Arh SrL;
executant: SC Sedevi Impex SrL;
Lucrare înscrisă de: SC PrO-Arh SrL;
z Spitalul Clinic C.I. Parhon din Iaşi:
materiale Baumit utilizate: tencuială
Silikon;
proiectant: SC Atelier Mar SrL;
executant: SC Constructii SrL;
Lucrare înscrisă de: SC Atelier Mar SrL.
ovidiu ştefănescu

Laurenţiu Lupuşor, director general al Baumit România: "Conceptul Baumit
se bazează pe câteva aspecte primordiale: design agreabil, creştere a gradului
de confort, respectiv aplicarea exigenţelor
ecologice şi de eficienţă energetică. Un deziderat declarat al companiei noastre este
acela de simplificare a activităţii pe şantier,
concomitent cu sporirea vitezei de execuţie
şi creşterea calităţii lucrărilor. De asemenea,
în prim plan se poziţionează şi sănătatea
utilizatorilor de materiale de construcţii.
Concernul din care face parte şi Baumit
România este prezent în 29 de state din
Europa şi are 2.500 de angajaţi. Producţia la
nivel de grup este de circa 4 milioane de tone
de mortare uscate, nivelul vânzărilor anuale
de termosisteme depăşind pragul de 20 de
milioane mp (poziţia a doua pe plan internaţional). Pe piaţa locală, Schmid Industrie
Holding realizează o cifră anuală de afaceri
în valoare de 100 de milioane de euro pe
cele trei segmente de activitate (deservite
de Baumit, Austrotherm şi Wopfinger Transportbeton Romania) şi sperăm ca acest
nivel să se păstreze şi în 2010. Cota pe piaţa
mortarelor uscate (mai multe grupe de
produse ce includ toate amestecurile uscate
pe bază de ciment, var, ipsos şi lianţi, plus
agregatele şi substanţele chimice având rol
de aditivare a acestora) este de circa 30%.
Acest nivel - de altfel stabil - a înregistrat

o anumită creştere, pe fondul fluctuaţiilor pieţei din ultima perioadă. Referitor
la sistemele de termoizolaţii, introduse de
Baumit pe plan local în anii '95 - '96, în acest
moment există două direcţii de dezvoltare:
cea privată, constând în investiţii ale unor
persoane fizice/juridice pentru realizarea
de izolaţii termice, respectiv cea publică, de
reabilitare energetică a imobilelor multietajate. În ansamblu, cota de piaţă este de
22% - 25%, însă pe al doilea segment poziţia
este uşor nefavorabilă, accentul fiind pus
pe preţ, în detrimentul calităţii, astfel încât
Baumit a livrat circa 15% din totalul sistemelor utilizate în ultimul an (200.000 mp 300.000 mp). Pentru 2010, strategia se
caracterizează printr-un optimism moderat,
sperând ca livările să se poziţioneze cel puţin
la acelaşi nivel ca în 2009, când am comercializat circa 200.000 tone de mortare uscate
(din care 5% este ponderea exportului).
Facem aceste previziuni în pofida temerilor exprimate de managerii unor companii
de construcţii, conform cărora scăderile
pieţei de profil vor continua în acest an.
În ceea ce priveşte perspectiva de utilizare
la maximum a capacităţilor actuale (care
însumează circa 650.000 tone/an) nivelul
respectiv va putea fi atins în următorii trei cinci ani, când investiţiile se vor poziţiona la o cotă normală. Totodată, multe
lucruri depind de viteza cu care economia
autohtonă va reuşi să revină la un ritm de
dezvoltare acceptabil. Referitor la prevederile legate de protecţia mediului, Baumit
România este certificată ISO 18001, aceasta
fiind o preocupare deosebit foarte importantă. Practic, orice investiţie de o asemenea
amploare include toate elementele de siguranţă prin care se asigură sănătatea angajaţilor şi respectarea tuturor angajamentelor ecologice".
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Ce noutăţi au prezentat expozanţii la cel mai mare târg
de materiale şi sisteme pentru construcţii
În intervalul 11-15 mai a.c., sub egida Construct Expo, în complexul Romexpo
- Bucureşti au avut loc târgurile internaţionale specializate Construct Expo
Ambient, Construct Expo Antreprenor, Construct Expo Utilaje şi Romtherm.
Primele două manifestări tematice reprezintă evenimente de referinţă, care
s-au aflat la ediţia a V-a, în timp ce Construct Expo Utilaje (ediţia a IV-a) şi
Romtherm (ediţia a XVII-a) au vizat atragerea a cât mai mulţi specialişti
interesaţi de piaţa utilajelor pentru construcţii şi de sectorul echipamentelor
de încălzire, răcire şi condiţionare a aerului. Pe o suprafaţă de expunere de
peste 29.000 mp au participat 600 de expozanţi români şi străini. De remarcat
numărul aproape egal al companiilor din ţara noastră faţă de cel al oaspeţilor
de peste hotare, gradul ridicat de internaţionalizare al acestor manifestări, de
peste 40%, confirmând interesul firmelor străine pentru piaţa construcţiilor
din România datorită potenţialului ridicat de dezvoltare. Ţările reprezentate
au fost: Austria, Belarus, Belgia, Bulgaria, China, Canada, Croaţia,
Danemarca, Elveţia, Federaţia Rusă, Franţa, Germania, Grecia, Marino,
Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Turcia şi Ungaria. Din România s-au
prezentat 370 de firme din 35 de judeţe. În alocuţiunea susţinută cu ocazia
deschiderii oficiale a târgului, directorul general adjunct al Romexpo, Sorin
Vornicu, a afirmat că "după cum ne-a obişnuit, Construct Expo şi-a păstrat
poziţia de lider naţional în domeniul evenimentelor de profil, suprafaţa
desfăşurată a standurilor totalizând peste 28.000 mp. Cele aproximativ 600
de companii participante prezintă noutăţi din domeniu, precum şi soluţii
tehnice, materiale şi tehnologii inovatoare. Pe parcursul desfăşurării acestui
eveniment, vor avea loc mai multe manifestări conexe - conferinţe şi seminarii
de specialitate - cu o tematică deosebit de diversă, dintre care se deosebesc
subiecte precum: "Lemnul - un produs pentru dezvoltarea durabilă în
construcţii"; "Zilele meseriaşului"; "Consultanţă pentru utilizarea produselor

prodUSeLe dorma
aU foSt diSponiBiLe
La StandUL oroS gLaSS
Compania Dorma românia, unul dintre
cei mai importanţi producători internaţionali de sisteme de feronerie şi
elemente automate de acţionare a
uşilor, a fost prezentă la ediţia din 2010
a târgului de specializate Construct
Expo prin intermediul societăţii Oros
Glass, din Ungaria. "Nu puteam lipsi de
la un astfel de eveniment, deşi la prima
vedere se pare că atât prezenţa companiilor expozante, cât şi numărul vizitatorilor reprezintă coordonate net inferioare celor consemnate în 2009, ca să
nu mai vorbim de situaţia din perioada
premergătoare declanşării crizei economice, faţă de care nici nu poate fi vorba
despre o comparaţie. Se pare că lipsa
proiectelor pe piaţa construcţiilor din
românia şi-a pus puternic amprenta
pe strategiile de promovare adoptate
de companiile autohtone, care au ales
să reducă drastic cheltuielile - mai ales
pe cele legate de participările în cadrul
unor expoziţii. Dacă piaţa construcţiilor
începe să se revigoreze pe parcursul
lui 2010, iar cea a ansamblurilor de
tâmplărie şi faţade cortină în primăvara

anului următor (într-un scenariu optimist), este posibil să asistăm la o relansare a evenimentului Construct Expo
Ambient la cote asemănătoare celor
din perioada de vârf a acestuia peste
cel puţin trei ani. Totuşi, trebuie menţionat faptul că şi într-un asemenea
caz se impun anumite amendamente.
Astfel, amploarea manifestării expoziţionale nu va mai atinge nivelul menţionat anterior, chiar şi atunci când
bunăstarea companiilor va permite
acest lucru, întrucât este de aşteptat
ca procesul de alocare a resurselor să
devină mult mai atent supravegheat",
a declarat Gabriel Gavrilescu, director
general al societăţii.

omega rom trade vizeazĂ
ConSoLidarea
Omega rom Trade – Bucureşti promovează pe piaţă o gamă diversă de
produse, precum: sisteme de feronerie
(importate de la firmele Cisa – Italia,
Nuova Feb – Italia, Dorma - Austria),
sisteme de acţionare automată (Euromatic - Italia şi Telesco -Spania), uşi
antifoc şi multifuncţionale Nintz (Italia),
pe care le-a prezentat şi la ediţia curentă
a Construct Expo Ambient. "Chiar dacă
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de construcţii"; "Solar Day"; "Tehnologii noi în domeniul instalaţiilor
electrice"; "Ziua culorilor" etc. Cu această ocazie, doresc să mulţumesc tuturor
partenerilor noştri şi le urez succes în promovarea produselor proprii, prin
intermediul acestei veritabile porţi pentru exportul românesc".

anul acesta au fost comasate mai
multe târguri de profil, am remarcat că
această metodă nu a dus la majorarea
numărului de vizitatori. Suntem interesaţi în mod direct de acest aspect,
întrucât principalul obiectiv al participării noastre este acela de a stabili
noi parteneriate de afaceri, în condiţiile în care vânzările merg din ce în ce
mai greu în ultima perioadă. Situaţia
este foarte dificilă pentru toate societăţile care activează în domeniu. În ceea
ce ne priveşte, strategia pe care am
abordat-o la nivel intern vizează menţinerea activităţii la nivelul din 2009.
Societatea Omega rom Trade asigură
distribuţia sortimentelor promovate
în mod direct, prin intermediul celor
două magazine din Arad şi Bucureşti", a
declarat Marian Tănase, reprezentantul
firmei la Construct Expo Ambient.

ozeL SteeL profiL prezintĂ
o gamĂ SortimentaLĂ
CompLetĂ
La ediţia curentă a târgului Construct
Expo Ambient, compania Ozel Steel
Profil, din Filipeştii de Pădure (judeţul
Prahova), a prezentat o serie de
elemente utilizate la fabricarea de

ferestre/uşi, respectiv profilele suport
(armătură) pentru tâmplăria din PVC.
"Am decis să ne reluăm participarea la
această expoziţie, odată cu reunirea
târgurilor Construct Expo, care - începând cu 2007 - s-au desfăşurat separat
(Ambient, Antreprenor şi Utilaje). De
asemenea, la această ediţie, evenimentul a fost corelat şi cu expoziţia de
instalaţii romtherm. Dorim să ne facem
simţită prezenţa pe piaţa de profil,
mai ales că, în ultima perioadă, foarte
multe firme producătoare de tâmplărie
din PVC au fost nevoite să-şi restructureze sau chiar să-şi întrerupă activitatea, fenomen pe care considerăm că
îl vom remarca şi în continuare, până
la o stabilizare a domeniului. Managementul deficitar al acestor companii,
lipsa preocupării pentru calitate şi
investiţiile efectuate exclusiv prin
împrumuturi bancare au determinat
apariţia acestei situaţii, care pare să
se perpetueze pe termen scurt şi chiar
mediu. De aceea, cred că şi anul 2010 va
fi la fel de dificil, iar o posibilă revenire
se va înregistra doar începând cu 2011.
În ceea ce ne priveşte, ne confruntăm
şi cu situaţii de concurenţă neloială pe
piaţă, unde sunt promovate armături
neconforme, fără certificate de calitate

aCtUaLitatea internĂ

sumar
şi la preţuri mult mai mici (în condiţiile
în care costul materiei prime se află pe
un trend ascendent). Specialiştii Ozel
Steel Profil sunt preocupaţi, în permanenţă, de nivelul tehnic al sortimentelor promovate şi de menţinerea activităţii la acelaşi nivel. Nu am introdus în
ofertă (şi nici nu am promovat în cadrul
Construct Expo) noi produse, întrucât
avem o gamă sortimentală completă şi
putem realiza orice tip de armătură şi la
orice dimensiune. Pentru viitor, suntem
interesaţi de o extindere a activităţii în
alte sectoare economice, în funcţie de
evoluţia pieţei", a precizat Elena rus,
director comercial al Ozel Steel Profil.

potenţiaLi CLienţi
pentrU «SeCond generation»,
identifiCaţi La târg
Compania Second Generation Trading,
din Bucureşti, este specializată în distribuţia de materiale de construcţii,
fiind unul dintre dealerii importanţi
de ferestre de mansardă marca Velux.
"După participarea în cadrul expoziţiei organizate de romexpo, am
constatat faptul că – fără a se putea
face o departajare clară între beneficiarii finali şi profesionişti – la standul
nostru am purtat discuţii cu multe
persoane interesate în mod direct de
achiziţia de produse. Fluxul de vizitatori a fost destul de scăzut – fapt destul
de greu de anticipat, având în vedere
că au fost comasate cele trei expoziţii
(Ambient, Antreprenor şi Utilaje) – iar
aşteptările noastre erau mult mai mari
de la această participare. De asemenea,
un alt aspect pozitiv este acela că am
purtat câteva discuţii extrem de bine
orientate, astfel încât numai în prima
zi a târgului am selectat opt potenţiali clienţi. În concluzie, considerăm că
prezenţa noastră la acest târg – luând în
considerare atât avantajele, cât şi dezavantajele – este oportună, ajutându-ne
să ne promovăm produsele şi să îmbunătăţim portofoliul de clienţi. Altfel
spus, costul suportat cu participarea
la expoziţie este complet justificat", a
declarat Viorel Vlaicu, reprezentant de
vânzări al societăţii.

a precizat Simona Dumitru, director
adjunct al Intercom Topaz.

idm dinamiC vizeazĂ
majorarea
Cifrei de afaCeri
Compania IDM Dinamic, din Buzău a
înregistrat în 2009 o cifră de afaceri de
11,1 milioane de lei, pentru anul în curs
fiind previzionată o majorare cu 7% a
acesteia. La romtherm 2010, societatea
a prezentat o gamă diversă de produse,
dintre care pot fi amintite: convectoare
cu acumulare de căldura Technotherm,
centrale cu funcţionare pe bază de
material lemnos, pompe submersibile
şi hidrofoare Grundfos, boilere şi aeroterme electrice etc. “În 2009 segmentul
specific de piaţă s-a majorat cu 30%
faţă de anul 2008, iar pentru 2010 ne
aşteptăm la creşteri cuprinse între 10%

şi 15%, ţinând, totuşi, cont de criza
financiară prin care trece românia”,
au declarat reprezentanţii companiei.
Strategia pentru dezvoltarea firmei
în perioada următoare prevede eficientizarea resurselor, atragerea de noi
clienţi şi promovarea unor noi produse
pe piaţa autohtonă. Societatea, înfiinţată în 1995, comercializează materiale
de instalaţii termice, tehnico-sanitare,
de apa şi gaze, echipamente pentru
piscine, aparataj electric şi industrial de
joasă şi medie tensiune, echipamente
pneumatice, scule şi aparate de măsură.

CaSe paSive în SiStem amviC
Unul dintre subiectele de interes abordate în cadrul conferinţei "Solar Business Opportunity", care a avut loc
pe data de 13mai a.c. la Sala Nicolae
Titulescu din Complexul Expoziţional

romexpo, a fost constituit de sistemul
de construcţii Amvic. "O problemă
principală a epocii actuale este aceea
a iminenţei producerii unui seism de
amploare, care va avea loc pe o falie
nou-activată, acţionând pe direcţia
Vidraru - Snagov. Probabilitatea ca
acest cutremur să fie unul de mică
adâncime (la maximum 15 km) este
destul de ridicată, ceea ce va însemna
că pagubele produse vor fi foarte
însemnate, pe fondul unei intensităţi sporite şi a unei durate prelungite
a evenimentului. Faptul că în ultimii
20 de ani în românia s-a construit în
mod haotic, fără a se ţine cont de principii elementare de rezistenţă a clădirilor, constituie o circumstanţă agravantă, ce va duce la majorarea substanţială a numărului victimelor unui eventual seism. În aceste condiţii, oferta
noastră – care propune realizarea

interCom topaz: nUmeroşi
vizitatori La StandUL
propriU
Firma Intercom Topaz – Constanţa
este unic importator şi distribuitor în
românia pentru produsele Windoline,
respectiv profile din PVC (ponderea
acestora în totalul livrărilor este de
50%), feronerie (30% din vânzări) şi
accesorii (paneluri, glafuri, lambriuri
etc.), în proporţie de 20%. Distribuţia se
realizează în mod direct, precum şi prin
intermediul a 14 dealeri şi a circa 120
de firme producătoare de tâmplărie
termoizolantă de pe întreg teritoriul ţării. “Aşteptările noastre pentru
cea de-a şasea participare la expoziţia Construct Expo Ambient a vizat,
în principal, atragerea unui număr mai
mare de vizitatori, ceea ce am observat
că s-a întâmplat şi în străinătate, mai
exact la târgurile de profil din Nurnberg
şi Istanbul. Astfel, am avut posibilitatea să stabilim mai multe contacte de
afaceri decât în 2009 şi, de asemenea,
să le fructificăm. La standul propriu,
am prezentat, în special, profilele din
PVC şi elementele de închidere Windoline. Condiţiile dificile de piaţă din 2009
(materializate prin reorientarea activităţii a numeroase societăţi), precum şi
cele din 2010 (când segmentul nostru
de activitate este caracterizat, în continuare de nesiguranţă) ne determină să
estimăm o menţinere a cifrei de afaceri
pe care am înregistrat-o anul trecut şi
să nu efectuăm momentan investiţii",
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proiectelor folosind cofraje din polistiren expandat – reprezintă o soluţie
optimă pentru cei care vor să se pună
la adăpost de perspectiva unor evenimente necontrolabile, având consecinţe extrem de grave. Avantajele sistemului sunt date de: rezistenţă şi stabilitate mecanică sporite, graţie concepţiei
monolitice; grad mare de termoizolare,
ce induce o creştere substanţială a eficienţei energetice; protecţie fonică ridicată (50 dB); durabilitate; costuri reduse
de întreţinere etc. Calitatea construcţiei este garantată de performanţele deosebite ale materialelor utilizate (polistiren de tip Neopor, fabricat
de BASF). De asemenea, prin montajul
unor ansambluri de tâmplărie termoizolantă având caracteristici ridicate de
termoizolare (cu vitraj triplustratificat),
panouri solare cu tuburi vidate, pompe
de căldură geotermice şi instalaţii fotovoltaice, pot fi obţinute imobile având
caracteristici de case pasive", a declarat
Marin Cruţescu, director general al
grupului de firme.

SoLUţii inovatoare,
prin aLUkÖnigStahL
Cu ocazia conferinţei "romania - Solar
Business Opportunity", organizate în
data de 13 mai a.c. la Sala Nicolae Titulescu, din cadrul Complexului Expoziţional romexpo, directorul de produs
Alukönighstahl GmbH - Alexander
riemer - a susţinut o prelegere legată
de integrarea panourilor fotovoltaice
în cadrul structurilor de anvelopare a
clădirilor. "Compania noastră promovează - la nivelul celor 14 state europene în care ne desfăşurăm activitatea
- o serie de soluţii tehnice inovatoare,
printre care se află şi sistemele ce integrează panouri fotovoltaice. Datele
disponibile în acest moment indică
faptul că rezervele de energie la nivel
global sunt suficiente pentru 40 de ani
(în cazul petrolului), 70 de ani (pentru
gaze naturale), 100 de ani (la uraniu)
şi 200 de ani (la cărbune), în vreme ce
energia solară are un nivel de utilizare
practic nelimitat. În afara energiei generate, un panou fotovoltaic garantează
un aport suplimentar de termoizolare,
protecţie solară, reducere a poluării
acustice, constituind - în acelaşi timp –
o barieră împotriva radiaţiilor electromagnetice şi a smogului. De asemenea,
nu trebuie neglijat efectul arhitectural deosebit pe care îl asigură folosirea unor astfel de sisteme. Din punct
de vedere al amplasamentelor adecvate pentru montajul acestor modele,
românia deţine o poziţie privilegiată,
performanţa energetică solară fiind
de peste 1.500 kWh/mp*an. Luând în
considerare pierderile medii (în valoare
de circa 24%, conform calculelor
specialiştilor), se ajunge la o performanţă energetică efectivă estimată la
nivelul de 1.140 kWh/mp*an. Sistemele

sumar
semitransparente pot fi integrate şi în
cadrul panourilor de geam termoizolant, asigurând o eficienţă energetică
deosebită. În ceea ce priveşte modulele
policristaline, energia maximă produsă
este de 155 kWh/mp. Compania noastră
a realizat, deja, mai multe lucrări ce
includ astfel de soluţii constructive,
dintre acestea putând fi amintite: risk
Engineering - Sofia, centrul de perfecţionare Schuco STC Bielefeld etc.", a
declarat oficialul Alukonigstahl.

ConferinţĂ pe tema
energiiLor regeneraBiLe
Joi, 13 mai a.c., la Sala Nicolae Titulescu din cadrul Complexului Expoziţional romexpo - Bucureşti, s-a desfăşurat conferinţa internaţională cu tema
"romania - Solar Business Opportunity", organizată de Asociaţia Patronală
Surse Noi de Energie (APSNE SUNE).
La eveniment au participat: Nicolae
Olariu - preşedinte APSNE SUNE, Ioan
Andreica - secretar de stat al Ministerului Dezvoltării regionale şi Turismului (MDrT), Sorin Vornicu - director
general adjunct al romexpo SA, Cristian Stamatiade, director general în
cadrul MDrT, precum şi o serie de invitaţi speciali din românia şi străinătate.
"Asociaţia noastră este relativ nouă
pe piaţa construcţiilor din românia,
întrucât şi domeniul de care ne ocupăm
este unul revoluţionar. În prezent, eforturile principale pe plan mondial sunt
orientate în două direcţii: producţia de
energie termică, respectiv microgenerarea (obţinerea de energie electrică
din surse regenerabile). Astfel, APSNE
SUNE încearcă să identifice metodele
optime de colaborare dintre specialiştii acestui segment şi furnizorii de
materiale de construcţii, pentru a detemina cele mai bune căi de integrare a
soluţiilor respective în cadrul clădirilor
viitorului", a declarat Nicolae Olariu. În
continuare, Ioan Andreica a afirmat că
"este oportună participarea ministerului de resort, prin reprezentanţii săi,
la astfel de reuniuni, pentru a putea
elabora, în cunoştinţă de cauză, strategiile proprii de dezvoltare. Domeniul
eficienţei energetice şi cel al surselor
alternative, regenerabile, prezintă un
interes maxim în acest moment, la
nivel guvernamental fiind demarate,
deja, programe de eficientizare clădirilor, din acest punct de vedere. Chiar în
acest moment, la MDrT se află în studiu
o iniţiativă nouă, care vizează implicarea mai puternică a proprietarilor de
imobile în acest tip de proiecte".

CLienţi intereSaţi
de SiSteme pentrU pergoLe,
promovate de «azi»
Compania Azi, din Piatra Neamţ, specializată în fabricaţia de profile din
lemn stratificat destinate execuţiei de
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tâmplărie termoizolantă, a participat
la ediţia din 2010 a târgului internaţional de construcţii Construct Expo
având standul amplasat pe platforma
exterioară din faţa Pavilionului 15.
"Anul acesta, se pare că prezenţa la
acest eveniment este mai puţin numeroasă faţă de cea din 2009, cu toate
că, în acest interval, au fost comasate
toate cele trei expoziţii de specialitate.
Chiar şi în condiţiile menţionate anterior, suprafaţa disponibilă nu a fost
exploatată în totalitate, aspect care
poate fi explicat prin starea actuală a
economiei naţionale. Cu toate acestea,
Construct Expo rămâne cel mai reprezentativ târg din categoria sa, pe plan
naţional. Standul companiei noastre
a fost vizitat, în principal, de specialişti din domeniu, ceea ce reprezintă un
punct câştigat. În urma întrevederilor
de afaceri, am realizat contacte preliminare cu o serie de potenţiali clienţi,
mai ales reprezentanţi ai unor societăţi din zona Capitalei, care s-au arătat
interesaţi de sistemele destinate realizării de pergole, mansarde etc. În ceea
ce priveşte segmentul de ferestre, situaţia firmei este stabilă, parteneriatele actuale fiind extrem de solide.
Acesta este, probabil, unul dintre motivele pentru care colaboratorii tradiţionali de pe plan naţional nu au mai
vizitat standul firmei în acest an", a
declarat Dorin Ifrim, director general al
companiei.

interpLaSt rom diSpUne
de Un noU depozit La CLUj
Compania Interplast rom a participat în cadrul târgului Construct Expo
Ambient 2010 împreună cu firma Imat
Modern Yapi – Turcia, în Pavilionul 15,
la standurile 55 – 57. "reprezentăm
această societate pe piaţa autohtonă în
calitate de distribuitor unic, începând
cu anul 2007 şi promovăm în exclusivitate o gamă diversă de repere de feronerie, cum ar fi mânere destinate echipării tâmplăriei din PVC şi aluminiu.
Prezenţa vizitatorilor la expoziţia din
acest an pare a fi redusă faţă de anii
anteriori, cel mai probabil datorită
faptului că, în prezent, piaţa de profil se
află în scădere şi restructurare. Considerăm că fenomenul se va perpetua,
iar recentele măsuri economico-financiare care vor fi implementate la nivel
naţional urmează să afecteze aproape
instantaneu acest segment de activitate (prin restrângerea masivă a
cererii). La nivel intern, firma noastră
a finalizat recent procesul de relocare
la Cluj-Napoca, unde a fost amenajată o nouă hală pentru depozitare, cu
o suprafaţă de circa 2.000 mp. Considerăm că această investiţie – la fel
ca şi celelalte procedee de redresare
pe care le-am abordat - ne vor ajuta
să obţinem anul acesta o creştere a
cifrei de afaceri, în pofida contextului

general nefavorabil", a declarat Dan
Heleşteanu, director al Interplast rom.

metaLpLaSt ConStrUCt
a prezentat în premierĂ
SiStemUL SoLarLUX
Grupul de firme Metalplast Construct
a participat în calitate de expozant
la târgul Construct Expo Ambient
2010, în Pavilionul 14, standul 15. Cu
prilejul acestui eveniment, holdingul a
promovat - în premieră pe piaţa autohtonă - peretele cortină pliabil, marca
Solarlux – Germania. "Firma GetMetalplast, membră a grupului nostru, a
iniţiat recent parteneriatul cu producătorul german, unul dintre cei mai
importanţi fabricanţi europeni de sortimente de acest tip. De asemenea, prin
intermediul celeilalte societăţi, Metalplast Construct, distribuim elemente
de placare cu paneluri compozite din
aluminiu, realizate de Albond – Turcia.
În 2010, dorim să dezvoltăm capacitatea de producţie pentru casete din
acest material, tâmplărie termoizolantă
şi pereţi cortină, iar în acest sens vom
începe construcţia unui nou spaţiu de
construcţie. De altfel, în prima parte
a lui 2010 ne-am extins domeniul de
activitate şi am inclus în oferta generală, în proporţie de 10%, elemente din
categoria confecţiilor metalice şi debitării, profilării şi ştanţării tablei. Am
luat această decizie pentru a diversifica gama produselor oferite de grupul
nostru de firme, întrucât ne-am propus
depăşirea cifrei de afaceri din 2009, în
pofida recesiunii economice", a declarat
Cristian Florea, director tehnic al Metalplast Construct.

noi SiSteme de izoLaţii
pe BazĂ de CeLULozĂ «fiBratUS»
Firma Fibratus Eco Wool, societate
româno-finlandeză
specializată
în
producţia şi comercializarea sistemelor de izolaţie celulozică Fibratus,
a promovat produsele proprii la
Construct Expo Antreprenor, în Pavilionul Central, la standul B201, la nivelul
3.20. "Am observat că vizitatorii s-au
interesat din ce în ce mai mult de aceste
noi sisteme de izolare. În pofida recesiunii, participarea la expoziţie este la
nivelul aşteptărilor - datorită şi reunirii
a patru târguri care până în acest an se
organizau separat. De asemenea, am
remarcat faptul că se regăsesc la eveniment firme cu tradiţie, care se menţin
pe piaţă, dar şi societăţi noi care oferă
soluţii pentru criză, respectiv produse
inovatoare la preţuri competitive. Ca
expozant, am constatat - în acest an - o
creştere a preocupării consumatorului
final pentru noile tehnologii şi materiale", a declarat Gheorghe Huţanu,
reprezentant al companiei. Sistemele
Fibratus constituie o soluţie alternativă la izolaţiile clasice, o caracteristică
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aparte a acestora fiind faptul că sunt
ecologice. Materialul este compus
din hârtie de ziar reciclată, căreia i se
adaugă un aditiv care îi conferă proprietăţi ignifuge. Conţinutul de materiale reciclate depăşeşte 75%, costurile pentru încălzire putând fi reduse cu
până la 25% în sezonul rece.

noi CoLeCţii de tapet,
La StandUL SiLver deCor
Silver Decor, societate specializată în
comercializarea materialelor pentru
finisaje, a prezentat, la Construct Expo
Ambient, noile colecţii de tapet lansate
în acest an, produse de companiile Arte
International şi Omexco, precum şi cea
mai recentă gamă de decoraţiuni interioare Orac Luxxus, fabricate de Orac
Decor. "La standul firmei am expus
colecţiile Manhattan şi Allure marca
Omexco, care se disting prin straturi
reliefate şi amestecuri de textile, sticlă,
mătase şi metal", a declarat Andrei
Ichim, director general al companiei.
Orac Decor este o corporaţie multinaţională care deţine unităţi de producţie
în America şi Europa, având reprezentanţe în 44 de ţări.

societatea noastră, o marcare a continuităţii pe piaţa internă de profil. Totodată, cu ocazia acestui eveniment,
am lansat, în premieră, un profil nou
din PVC, seria Linex – din clasa A, cu
4 camere, ale cărui caracteristici sunt
reprezentate de designul deosebit. Încă
din prima zi a evenimentului, numărul
vizitatorilor şi, mai ales, al specialiştilor, a crescut progresiv, situaţie care
s-a observat până la finalizarea expoziţiei. În condiţiile date, estimăm că
parteneriatele pe care le-am negociat
în zilele târgului se vor concretiza prin
contracte noi de colaborare. Astfel, în
pofida situaţiei economice actuale,
estimăm că anul în curs va fi benefic
pentru firma noastră. În 2010, planurile
de dezvoltare ale Schönline românia
se vor orienta către extinderea reţelei
de distribuţie, prin crearea unor colaborări cu firme pe care le vom susţine
prin programe de promovare, prin

suport logistic şi consultanţă. Totodată,
avem în vedere adoptarea unei strategii de promovare agresive, prin intermediul televiziunii, a panourilor instalate în zone strategice şi a reclamelor
amplasate pe mijloacele de transport
în comun", a declarat Liviu Preda, reprezentant de vânzări al companiei.

Uşi CU SiStem CULiSant
de feronerie agB,
CU marCaj Ce
Compania Alban Giacomo SpA - Italia,
promotor al mărcii de feronerie AGB,
a participat la ediţia 2010 a târgului
internaţional Construct Expo, prezentând noi sisteme destinate instalării la
ansambluri de tâmplărie din lemn stratificat. "rezultatele prezenţei actuale
în cadrul acestui eveniment s-au situat
sub aşteptări, cu toate că standul AGB
a fost vizitat, în mod permanent, de

partenerii tradiţionali. Este posibil ca
în perioada următoare să reconsiderăm
strategia proprie de promovare, în
sensul organizării unor seminarii tematice la care să invităm colaboratorii
actuali şi potenţiali. În ceea ce priveşte
noutăţile, trebuie amintit sistemul de
acţionare culisantă a uşilor de balcon,
pentru care am realizat testarea ITT
pentru aplicarea marcajului CE. Astfel,
avem posibilitatea transferului rezultatelor raportului de testare către acei
parteneri care îndeplinesc toate condiţiile de fabricaţie necesare pentru a
realiza produse similare celui verificat
de noi. Încercările au fost efectuate
în cadrul unui laborator notificat din
Italia, care - în acelaşi timp - ne-a oferit
tot suportul tehnic necesar pentru
perfecţionarea activităţii în cadrul
laboratorului propriu, ce funcţionează
la sediul nostru central. În ceea ce
priveşte feroneria destinată montajului

SraC SUSţine importanţa
promovĂrii pe timp de CrizĂ
În cadrul ediţiei 2010 a târgului internaţional de specialitate Construct Expo,
institutul de certificare SrAC Cert a
participat cu stand propriu, amplasat în
cadrul Pavilionului Central. "Principalul
motiv pentru care am fost prezenţi la
acest eveniment a fost reprezentat de
intenţia de a populariza oferta noastră
în rândul companiilor din branşă. De
asemenea, ne-am propus o îmbunătăţire a relaţiilor cu partenerii actuali,
precum şi stabilirea de noi relaţii de
afaceri. referitor la aspectul general
al târgului, se poate afirma că expoziţiile reprezintă un barometru fidel al
stării economiei: când lucrurile merg
bine, este multă agitaţie, iar prezenţa
companiilor şi vizitatorilor este pe
măsură, în vreme ce pe timp de criză
toate activităţile se restrâng proporţional. Astfel, dacă în anii trecuţi se
organizau patru manifestări diferite,
în 2010 toate acestea au fost realizate
în aceeaşi perioadă. Cu toate acestea,
noi considerăm că pe timpul recesiunii
companiile ar trebui să investească mai
mult în promovarea imaginii proprii şi
să aloce fonduri suplimentare pentru
activităţile specifice de marketing. Din
păcate, acest lucru nu se întâmplă în
românia, unde mulţi manageri preferă
implementarea unei strategii de
conservare, ce poate avea - din păcate
- ca efect restructurarea societăţii,
întrucât imaginea acesteia şi poziţia pe
piaţă pot fi grav afectate prin absenţă.
După finalizarea târgului, va fi analizat
numărul şi calitatea contactelor realizate şi, în funcţie de acestea, vom lua
o decizie în ceea ce priveşte strategia
viitoare", a declarat Alexandru Stoichiţoiu, director executiv al organismului
de certificare.

SChÖnLine românia
a prezentat o Serie noUĂ
de profiLe
Compania Schönline românia este
specializată în comercializarea sistemelor pentru execuţia de tâmplărie
din PVC, la nivel de grup situându-se
în topul firmelor de profil din Europa
Centrală şi de Est. Subsidiara autohtonă a holdingului se află la cea de-a
VIII-a participare la expoziţia de specialitate organizată în cadrul complexului expoziţional romexpo. "Decizia
prezenţei cu stand propriu la Construct
Expo Ambient 2010 semnifică, pentru
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la ansamblurile din PVC, intenţionăm să
lansăm anul viitor un sistem de acţionare oscilo-batantă, proiectat pentru
utilizarea la profile având caracteristici optime de performanţă şi o calitate
recunoscută pe plan european", a subliniat Dana Comsa, reprezentant tehnic şi
de vânzări al societăţii.

aLUprof SyStem românia,
pentrU prima datĂ La târg
Aflată la prima participare în cadrul
târgului Construct Expo Ambient, în
Pavilionul Central, compania Aluprof
System românia a expus sisteme din
aluminiu (pentru uşi, ferestre, pereţi
cortină), rulouri şi porţi de garaj. "În
principal, încercăm să promovăm sistemele de umbrire, mai ales în condiţiile
în care piaţa construcţiilor a înregistrat
un declin fără precedent, influenţând
negativ şi cererea în acest domeniu.
La expoziţie, am remarcat un interes
crescut din partea vizitatorilor pentru
această categorie de produse, cu precădere din partea persoanelor fizice sau a
celor juridice (mai ales din provincie).
De asemenea, am avut contacte şi cu
firme producătoare care caută colaboratori şi considerăm că principalele
obiective pe care le-am vizat, respectiv
creşterea vânzărilor şi promovarea
imaginii proprii, au fost atinse. În ceea
ce priveşte sortimentele promovate,
nu avem noutăţi absolute, dar trebuie
precizat faptul că, în cadrul firmeimamă din Polonia, procesul de inovaţie
este continuu şi se aduc permanent
îmbunătăţiri tuturor modelelor", a
declarat Alexandru Burcea, administratorul firmei.

firma antaL eS antaL
a prezentat Un noU SiStem
de rULoUri
Compania Antal es Antal KFT, din
Debrecen - Ungaria, este specializată în producţia de rulouri, sisteme
de umbrire pentru interior, plase de
protecţie împotriva insectelor etc.
Administratorul firmei, Antal Janos, a
precizat că principalele obiective vizate
la ediţia 2010 a târgului Construct
Expo au fost constituite de prezentarea modelelor noi şi de consolidarea
relaţiilor de parteneriat existente. "În
românia, produsele noastre sunt disponibile prin intermediul unui dealer din
Cluj-Napoca, dar acestea pot fi achiziţionate şi prin comandă directă (pentru
cantităţi mai mari, asigurăm şi transportul la sediul firmelor contractante).
Activitatea de comercializare are ca
obiect exclusiv relaţiile de tip "business to business", companiile autohtone de tâmplărie realizând măsurătorile şi înaintând comanda către fabrică.
Dintre noutăţile prezentate la această
expoziţie, s-a remarcat sortimentul
de rulou având caseta amplasată la

sumar
interior, precum şi modele speciale de
plase. Ediţia actuală a târgului a fost faţă de cea din 2009 - caracterizată prin
numărul mai mic de companii expozante, precum şi prin impactul destul
de scăzut pe care l-a exercitat asupra
vizitatorilor - atât specialişti, cât şi
beneficiari finali. Cauza principală care
a generat această situaţie este reprezentată de criza economică pe care-o
traversăm în prezent, dar sperăm ca
în cel mai scurt timp efectul să se
atenueze, iar Construct Expo să redevină ceea ce a fost în urmă cu doi-trei
ani", a afirmat Antal Janos.

Big impeX aCCeSeazĂ
domeniUL SiStemeLor
de UmBrire
Firma Big Impex – Baia Mare (specializată, în principal, în distribuţia de
sisteme de acoperire şi elemente
din policarbonat), livrează, totodată,
glafuri, luminatoare, copertine etc.
Lansarea oficială în domeniul sistemelor de umbrire a avut loc în cadrul
Construct Expo Ambient 2010, prin
expunerea la standul propriu a unor
modele de acest tip. Structura elementelor respective se bazează pe materiale
din Turcia (marca Transpa Forza), accesoriile fiind importate din Germania.
Particularitatea sortimentelor constă
în aceea că sunt extrem de uşor de
asamblat, clienţii având posibilitatea să
execute montajul fără a apela la serviciile unui specialist. "La ediţia din acest
an, am remarcat faptul că numărul de
vizitatori a fost mai redus faţă de 2009
(probabil, din cauza crizei economice).
De altfel, activitatea este foarte deficitară în tot segmentul de tâmplărie
termoizolantă, care este foarte afectat
de condiţiile economice dificile. Pe
piaţă au pătruns foarte multe produse
de slabă calitate, cu origine incertă
sau contrafăcute, care au, însă, preţuri
foarte mici. Astfel, nesiguranţa caracteristică acestui segment de activitate ne împiedică să facem orice fel de
previziuni la nivel general pentru intervalul imediat următor. În ceea ce ne
priveşte, încercăm să ne menţinem cifra
de afaceri la nivelul din 2009 (pentru
a nu înregistra noi pierderi) şi să ne
promovăm, în continuare, produsele”, a
declarat Lorant More, reprezentant de
vânzări în cadrul companiei.

BUCin moB va inveSti
3 miLioane de eUro în 2010
Firma Bucin Mob - reghin este specializată în producţia de ferestre din
lemn triplustratificat, executând, totodată, mobilier de grădină şi case din
lemn. Oferta generală a firmei include
ansambluri din molid, stejar sau combinaţii din aceste esenţe, însă pot fi realizate produse din orice tip de lemn, la
solicitarea clienţilor. "Din punct de
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vedere al traficului, expoziţia organizată de romexpo anul acesta a fost
relativ deficitară comparativ cu anii
precedenţi, însă numărul de vizitatori a crescut constant, în fiecare zi din
momentul deschiderii târgului. Societatea noastră s-a aflat la cea de-a X-a
participare la Construct Expo Ambient,
fiind prezentă şi la alte evenimente
specializate, precum BIFE sau expoziţiile din domeniul mobilierului de
grădină şi al caselor din lemn. În ceea
ce priveşte vânzările companiei, putem
considera că anul 2009 a fost benefic
pentru noi, dar şi pentru branşa specifică, Bucin Mob înregistrând o cifră de
afaceri cu 12%-15% mai mare decât în
2008. Totuşi, în primul trimestru din
2010, livrările au stagnat, fiind afectate
de factorul sezonier. Din luna aprilie
a.c., tendinţa de sporire a comenzilor s-a resimţit şi în cadrul companiei noastre. Astfel, anul acesta, Bucin
Mob şi-a propus realizarea unei investiţii de aproximativ 3 milioane de euro
în reghin, constând în inaugurarea
unei unităţi de producţie a caselor din
lemn", a declarat Danilă Bucin, director
general al Bucin Mob.

Linie noUĂ de prodUCţie
pentrU mega ConStrUCt
metaL
Societatea Mega Construct Metal, din
localitatea răcari (judeţul Dâmboviţa),
s-a aflat la prima participare la expoziţia
specializată Construct Expo Ambient.
Firma a promovat o gamă diversă de uşi
metalice de interior/exterior, precum
şi de intrare, prezentând, în exclusivitate, ansamblul de exterior din gama
Prestige - seria 1UV şi uşa de intrare
Prestige 2 - seria B - realizată în fabrica
firmei din Turcia. "Cu toate că aceasta
este prima prezenţă cu stand a Mega
Construct Metal în cadrul Construct
Expo Ambient, suntem mulţumiţi că am
luat decizia de a participa, deoarece am
intrat în contact cu potenţiali parteneri
din domeniul distribuţiei. În prezent,
suntem interesaţi de extinderea ariei
de comercializare în zona Transilvaniei şi considerăm că prezenţa în cadrul
manifestării expoziţionale din Capitală
va servi acestui scop. Totodată, anul
acesta avem în vedere participarea cu
stand la expoziţiile de specialitate din
Belgia şi, dacă va fi posibil, din Grecia.
Strategia de expansiune a companiei
presupune şi instalarea, în luna iulie
a.c., a unei linii complete de producţie
a uşilor la fabrica Mega Door din Turcia.
În ceea ce priveşte volumul vânzărilor,
ne propunem realizarea unei cifre de
afaceri mai mari decât în 2009, cu toate
că această perspectivă depinde şi de
factori externi, precum situaţia economică, mediul politic, influenţa mijloacelor de comunicare în masă etc. Anul
trecut, volumul vânzărilor a scăzut
cu aproximativ 15% faţă de 2008, iar

în primul trimestru din 2010 declinul
s-a situat la aproximativ 20% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2009", a
declarat Alexandru Bejinaru, reprezentant de vânzări al companiei.

parteneriat CU o firmĂ
itaLianĂ, iniţiat
de feroneria Sa
Compania Feroneria SA – Arad, care
activează pe piaţa de profil începând
cu anul 1924, are o experienţă solidă în
ceea ce priveşte participarea la expoziţii internaţionale, aspect devenit
de mult timp tradiţional. Anul acesta,
firma a fost prezentă cu stand propriu
şi la târgul de profil de la Nurnberg.
“Manifestarea din Germania ne-a oferit
posibilitatea să ne întâlnim cu parteneri
externi din numeroase ţări ale lumii,
întrucât Feroneria SA este implicată
în activităţi de export în majoritatea
statelor din Uniunea Europeană şi în
zonele limitrofe. În vederea prezentării
sortimentelor inovatoare din oferta
proprie, am ales să participăm şi la
Construct Expo Ambient, considerând
că expoziţia naţională este importantă
în vederea menţinerea imaginii proprii.
Produsele noi pe care le-am promovat
cu această ocazie sunt constituite de
mânerele cromate din zamac pentru
uşi. De asemenea, în oferta generală,
ca element de noutate, s-au mai regăsit
o serie de feronerie de top, mai exact
încuietorile din aluminiu. Am realizat
această completare a gamei sortimentale recent, prin asocierea cu firma Iseo
– Italia, definitivând cu această societate un parteneriat de distribuţie reciprocă. De asemenea, la nivel intern, am
investit anul acesta într-un program de
producţie automatizat. Situaţia generală a pieţei autohtone de profil este
mult mai dificilă decât a celor similare din Europa, măsurile luate la nivel
guvernamental nu vin în sprijinul societăţilor din branşă, iar o stabilizare a
acestui segment de activitate poate fi
estimată doar peste 2-3 ani”, a precizat
Dionisie Domjan, director comercial al
Feroneria SA.

gLaSS rom impeX a LanSat
pe piaţĂ Un noU prodUS
Firma Glass rom Impex, din Bucureşti, şi-a prezentat produsele proprii
în cadrul expoziţiei internaţionale
Construct Expo Ambient 2010. Ca
noutate absolută s-a remarcat sistemul
din aluminiu pentru faţade ventilate
(incombustibil şi cu posibilitatea de a
fi personalizat în orice nuanţă). Faţă de
materialele compozite, acesta cântăreşte mult mai puţin şi, de asemenea, se
montează extrem de uşor. Împreună cu
acest model, în oferta generală a companiei se regăsesc panourile Naturalbond,
care pot fi utilizate la mai multe tipuri
de clădiri atât pentru placarea pereţilor
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interiori, cât şi a celor exteriori, având
rol de protecţie şi fiind utilizat inclusiv
în scopuri decorative. "La începutul lui
2010 am consemnat un nivel optim
al vânzărilor, cu precădere în partea
de sud-vest a ţării, ceea ce ne face să
sperăm că vom reuşi să depăşim cifra
de afaceri obţinută în 2009, chiar dacă
ne confruntăm cu problemele specifice
pieţei de profil în acest moment. Dintre
acestea, am putea menţiona dificultăţile
în ceea ce priveşte încasarea creanţelor,
majorarea nejustificată a preţurilor
la materiile prime, creşterea taxelor,
lipsa lucrărilor specifice (în prezent, se
încearcă finalizarea celor existente) etc.
Deocamdată, nu am aplicat măsuri drastice la nivel intern, însă am încercat să
ne renegociem contractele. Sperăm că
situaţia generală se va îmbunătăţi în cel
mai scurt timp”, a declarat Alina Popa,
director adjunct al Glass rom Impex.

hoCo BaUeLemente
a inaUgUrat SiStemeLe hoCo
proof şi UșiLe hoCo iLLUminUS

astfel încât instalarea se realizează în
condiţii similare celor practicate în
Austria şi Germania, ceea ce constituie
o condiţie esenţială pentru acordarea
garanţiei. Trebuie precizat faptul că
profilele din care sunt executate ferestrele se extrudează în regie proprie, în
acest moment fiind disponibile 14 serii.
În ceea ce priveşte rezultatele participării la târg, putem afirma că acestea
sunt complet satisfăcătoare, deşi marca
nu este foarte cunoscută în rândul
beneficiarilor finali, ci, mai degrabă, în
cel al specialiştilor", a declarat Dan Păcurariu, director Damar Construct.

petrea agentUrĂ tehniCĂ
a prezentat UtiLajUL
BtS 02 Beta
Compania Petrea Agentura Tehnică
a expus în cadrul Construct Expo
Ambient, în Pavilionul 14, la standul 40,

împreună cu partenerul Sulak (Cehia)
- important furnizor de utilaje pentru
prelucrarea sticlei în ateliere mici şi
mijlocii. Firma cehă este prezentă pe
piaţă de 20 de ani, iar în românia de
12 ani, societatea din ţara noastră fiind
reprezentantul său unic pe piaţa autohtonă. "Am decis să participăm la această
ediţie întrucât în domeniul echipamentelor este foarte important ca utilajele
comercializate să fie expuse şi prezentate. De asemenea, în condiţiile în care
situaţia în acest domeniu se schimbă
permanent (estimări de redresare sunt
abia peste doi ani), se impun investiţiile în imagine", a precizat Vitezslav
Sulak, reprezentantul holdingului din
Cehia. Directorul societăţii române,
Ioan Petrea, a adăugat: "Produsul pe
care l-am prezentat la această ediţie
reprezintă un model economic. BTS
02 Beta este o maşină verticală pentru
prelucrarea sticlei şi constituie un

echipament accesibil, disponibil în
oferta Sulak începând cu 2009, ca
măsură de adaptare la noile condiţii
de piaţă. Sunt de acord cu partenerul
extern asupra faptului că, în domeniul
nostru de activitate, expunerea modelelor este foarte importantă, dovadă
că suntem prezenţi la Construct Expo
începând cu ediţia din 1995".

Wippro a promovat
SiStemUL inovator WinfLip
Anul acesta, societatea Wippro –
Austria, prezentă pe piaţa autohtonă din 1997, s-a aflat la cea de-a
patra prezenţă ca expozant în cadrul
Construct Expo Ambient. La ediţia
curentă, standul companiei a fost
amplasat în Pavilionul 15. "rezultatele
bune pe care le-am obţinut cu ocazia
participărilor precedente ne-au determinat să închiriem spaţii de expunere

Compania Hoco Bauelemente, din
localitatea Sânpaul (judeţul Mureş),
este reprezentanţa autohtonă a firmei
omonime din Germania, membră a
grupului Haas. Prin intermediul unei
reţele de dealeri dezvoltate la nivel
naţional şi coordonate de echipa
proprie de vânzări, sunt promovate
toate produsele prezente în oferta societăţii germane, respectiv ferestre/uşi
din PVC, lemn, lemn-aluminiu, rulouri,
obloane, copertine, raffstore-uri etc.
De asemenea, în românia funcţionează şi o unitate proprie de producţie
pentru ansamblurile din PVC. "La ediţia
curentă a Construct Expo Ambient am
prezentat sortimentele tradiţionale
şi, în acelaşi timp, am lansat sistemele
speciale Hoco Proof (cu protecţie antifurt) şi modelul de uşă de interior Illuminus (cu elemente specifice de iluminare artificială şi cu posibilitatea de a
fi utilizată în birouri, cabinete, cluburi
etc.). Suntem prezenţi pe piaţa autohtonă de aproximativ doi ani şi principalul motiv pentru care am decis să
participăm, din nou, la acest târg este
acela de a ne face şi mai bine cunoscuţi în branşă. Totodată, dorim să
punem bazele unor parteneriate noi
întrucât intenţionăm să ne extindem
activitatea pe segmentul sistemelor
de umbrire, chiar dacă la nivel naţional
piaţa s-a restrâns, iar stabilizarea livrărilor nu va avea loc mai devreme de
2011", a precizat Vlad Cristea, director
de vânzări al firmei.

a doUa partiCipare La târg
a firmei internorm
Compania Internorm, din Austria - unul
dintre cei mai mari producători europeni de tâmplărie termoizolantă din
PVC şi modele compozite (lemn-poliuretan-aluminiu) - a participat pentru a
doua oară la manifestarea expoziţională
Construct Expo, organizată în Bucureşti, în intervalul 11 - 15 mai a.c. "În
prezent, produsele societăţii austriece
sunt disponibile prin intermediul a
trei dealeri locali, respectiv Construct
Damar - Arad, Kult Premium Design Ploieşti şi Ferestre Decor - Oradea. În
românia, se promovează toate sortimentele fabricate, cele mai multe dintre
acestea fiind dedicate utilizării la echiparea caselor pasive. Comenzile sunt
realizate pe baza măsurătorilor luate în
românia şi transmise prin intermediul
unui sistem software dedicat, ansamblurile fiind transportate din Austria
în containere speciale (în care produsele sunt bine izolate şi protejate).
Un amănunt care trebuie menţionat
este acela că echipele de montaj sunt
instruite la sediul central al societăţii,
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şi în 2010. Am fost preocupaţi de atragerea de noi clienţi şi de realizarea unor
noi contracte, cu atât mai mult cu cât
strategia firmei noastre se axează pe
vânzările directe. Această metodă este
preferată, întrucât produsele pe care le
promovăm sunt destinate, în principal,
segmentului de lux. Astfel, în oferta
generală se regăsesc preponderent uşi
de interior-exterior (cu o pondere de
80% din total), precum şi scări pentru
mansardă. realizate exclusiv în Austria,
acestea beneficiază de distribuţie internaţională în ţări precum Statele Unite
ale Americii, Germania, Federaţia rusă,
Ucraina, Italia etc. La nivel internaţional,
vânzările pe segmentul de lux au fost
optime, chiar dacă beneficiarii sunt, în
ultima perioadă, mai reţinuţi, segmentele de piaţă cele mai afectate fiind cele
medium şi low – cost. În cadrul evenimentului Construct Expo Ambient, am
expus în premieră încă un produs din
categoria premium, respectiv sistemul
WinFlip. Acesta funcţionează fără surse
tradiţionale de curent electric (acumulatori sau reţea) şi este destinat închiderii automate a ferestrei după stabilirea unui interval cuprins între 5
minute şi 5 ore. Astfel, locuinţa beneficiază de un plus de siguranţă/control
şi se economiseşte activ energie, modul
de alimentare fiind atipic", a declarat
Alexandru rica, director pentru
românia al firmei Wippro.

zamak metaL a inCLUS
noi prodUSe în ofertĂ
Prezentă în cadrul târgului Construct
Expo Ambient 2010, compania Zamak
Metal a expus o gamă diversă de accesorii pentru echiparea tâmplăriei
termoizolante. Ca elemente de noutate,
au fost promovate diverse componente, cum ar fi un nou model de
balama, precum şi mai multe tipuri de
şuruburi destinate construcţiilor metalice. "Extinderea domeniului de activitate cu această categorie inovatoare
de produse a intervenit pe fondul dificultăţilor economico-financiare care
au afectat toate societăţile din branşă.
Odată cu această măsură pe care am
adoptat-o (respectiv, promovarea de
produse adaptate cerinţelor actuale
ale clienţilor), am decis să facem livrări
exclusiv cu plata pe loc, întrucât, în
ultima perioadă, ne-am confruntat cu
imposibilitatea de a ne mai recupera
creanţele de la anumiţi beneficiari. De
asemenea, în primul trimestru din 2010,
am reuşit foarte greu să ne efectuăm
livrările, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile şi a sezonului rece
prelungit, aspecte care vor afecta cu
siguranţă rezultatele financiare proprii
de la sfârşitul anului. Estimăm că revenirea segmentului specific de activitate se va realiza foarte greu şi va fi un
proces de durată, noile măsuri preconizate a fi adoptate la nivel naţional
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influenţând direct şi acest segment
de activitate (cel puţin prin scăderea
cererii)", a precizat Daniel Calistru,
reprezentantul Zamak Metal.

ama SerCom – noi Linii
de prodUSe de energie
aLternativĂ
Firma Ama Sercom, din Bucureşti, a
prezentat la târgul romtherm 2010
două linii de produse din domeniul
energiei alternative, respectiv al sectorului sistemelor de încălzire în infraroşu (care este reprezentată de panourile radiante industriale cu tehnologie
infraroşie şi de plasmele termice). De
asemenea, au fost promovate caracteristicile turbinelor eoliene cu ax vertical
Envergate (ce pornesc la o viteză a
vântului foarte redusă, de doar 1,5 m/s).
“Pentru segmentul de panouri radiante, 2009 a fost un an de început (deşi
sistemul a apărut de 4-5 ani), iar anul în
curs, cel puţin teoretic, în pofida crizei
economice actuale, ar trebui să reprezinte o perioadă favorabilă în direcţia
creşterii vânzărilor. Pe partea de
turbine eoliene, rezultatele au fost mult
mai modeste. Nici 2010 nu va aduce
modificări spectaculoase decât dacă
ar fi schimbată legislaţia. Problemele
sunt legate, în principal, de întârzierile
legislative din domeniu (în principal
promulgarea normativului referitor la
Casa Verde) şi a regulamentelor legate
de furnizarea curentului produs de
energiile alternative în reţeaua naţională de electricitate. În ceea ce priveşte
cifra de afaceri, având în vedere că activitatea noastră a debutat către sfârşitul
lui 2009, pentru anul curent estimăm o
creştere de 150% a afacerii”, a declarat
Andrei Alcea, Director General al
companiei.

redUCeri de preţUri,
oferite de amiSa prodUCt
Societatea Amisa Product, din Baia
Mare, a prezentat la manifestarea expoziţională romtherm 2010 întreaga
gamă proprie de produse. Aceasta
cuprinde cazane de apă caldă, cu funcţionare pe bază de combustibil solid,
disponibilă în trei game constructive,
respectiv: fără gazeificare (cu putere
termică utilă de la 30 Kw la 50 Kw), cu
gazeificare prin introducere de aer (de
la 31 Kw la 102 Kw) şi prin absorţie de
aer(de la 115 KW la 163 KW). Pe viitor
societatea are în vedere producţia
de cazane ce funcţionează pe bază
pe lemn (cu gazeificare), de capacităţi mari, respectiv 130 Kw – 240 Kw.
“Segmentul de piaţă specific activităţii
noastre se află, în continuare, sub influenţa crizei economice. Totodată, potenţialii clienţi nu sunt destul de informaţi cu privire la caracteristicile produselor şi modalităţile de folosire a acestora. Strategia de dezvoltare a firmei
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prevede o reducere a preţurilor, pentru
a realiza un volum mai mare de vânzări”,
a declarat ing. Vasile Gelu Bodocean,
director general al companiei. În 2008
societatea a înregistrat o cifră de afaceri
de 8,1 milioane de lei, anul trecut înregistrându-se o scădere de 15%. Pentru
2010 se estimează menţinerea volumului de livrări şi creşterea competitivităţii. Societatea prestează şi servicii de
taiere tablă cu laser, lucrări de izolare
de ţevi; acoperiri metalice, producţie
de confecţii metalice diverse etc.

sectorul specific de activitate este
reprezentată de lipsa de personal calificat”, a declarat Viorel Hanu, director
executiv al societăţii.

eChipamente honeyWeLL
pentrU ControLUL mediULUi
amBientaL

Societatea BSH Climatice românia,
parte a grupului de firme BSH Austria,
activează în sectoarele tehnicii de ventilaţie, climatizare şi protecţie împotriva
incendiului. La romtherm 2010, firma
a participat în premieră şi a prezentat
întreaga gamă de produse, ce cuprinde:
sisteme de ventilaţie pentru tunele,
încălzire şi climatizare industrială;
centrale de tratare a aerului, sisteme de
perdele de aer etc. “Începutul activităţii
comerciale este promiţător, în perioada
următoare urmând a efectua livrări de
produse specializate. Ne bazăm pe calitatea ridicată a instalaţiilor şi serviciilor
conexe, pe paleta extinsă de produse
şi accesorii, pe renumele partenerilor
noştri şi, nu în ultimul rând, pe raportul
foarte bun calitate-pret. Pentru acest
an ne-am propus vânzări de 2,8 milioane de lei. Obiectivul nostru principal este reprezentat de îmbunătăţirea
şi diversificarea a serviciilor oferite.
Considerăm că ne vom atinge acest
ţel printr-o bună colaborare cu clienţii,
specializarea angajaţilor şi preţuri
adaptate la piaţa concurenţială. Problemele cu care ne confruntăm sunt cele
ce decurg din criza economică. În plus,
lipsa fondurilor determină stoparea sau
încetinirea multor proiecte”, a declarat
Dana Duţescu, director comercial al
companiei.

În cadrul târgului romtherm 2010,
compania Honeywell a promovat
echipamente destinate controlului
mediului ambiental şi reducerii pierderilor de apă/energie. Ca produs nou
a fost prezentat sistemul “Evo Home”
- un echipament de control zonal al
temperaturilor, cu comunicaţie wirlles
(fără fir) şi programare “touch panel”.
Totodată, va fi promovată şi varianta
electronică a robineţilor termostatici
pentru radiatoare, recomandaţi pentru
montarea în combinaţie cu repartitoare
de costuri, pentru controlul eficient al
temperaturii. “Anul 2009 a fost diferit
pentru operatorii de pe piaţa echipamentelor hidrotermice şi de automatizări, când s-a înregistrat o scădere
considerabilă a vânzărilor. Una dintre
problemele cu care ne confruntăm este
aceea că proprietarii de locuinţe nu au
în vedere realizarea de investiţii pentru
reducerea consumului de energie.
Sistemele noastre asigură economii de
minimum 30%. Pentru anul în curs nu
sunt semne clare de revigorare a activităţii specifice, însă, sperăm la o revenire uşoară din luna septembrie, datorită aproprierii sezonului rece. Ne-am
propus o majorare de 10% a cifrei de
afaceri, comparativ cu anul trecut,
chiar în condiţiile dificile existente pe
piaţă. Totodată, suntem atenţi la reducerea costurilor şi creşterea eficienţei”,
a declarat Gelu Olteanu, director de
vânzări al Departamentului Environmental Control Products, din cadrul
companiei Honeywell. Strategia de
dezvoltare a firmei prevede derularea
unor campanii de promovare a produselor şi soluţiilor oferite.

rezervoare enSyCo
de eXpanSiUne
pentrU preSiUni mari

meLinda inStaL mizeazĂ
pe o Creştere de 10%
a vânzĂriLor

Ensyco românia, ce importă / comercializează echipamente specifice instalaţiilor hidro, termo-sanitare, a prezentat
ca noutate, la romtherm 2010, rezervoarele de expansiune pentru presiuni
mari (respectiv de 16 bari şi 25 bari). “În
ceea ce priveşte evoluţia segmentului
specific, dacă în 2009 acesta a înregistrat o contracţie puternică, pentru 2010
considerăm că evoluţia va fi una pozitivă. În aceste condiţii, ne propunem
o creştere cu 10% a cifrei de afaceri,
comparativ cu anul trecut. Strategia de
dezvoltare a firmei prevede adaptarea
permanentă la cerinţele pieţei. Considerăm că una dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă

Societatea Melinda Instal a fost
prezentă la manifestarea romtherm
2010 prin intermediul unui showroom
mobil, denumit Melinda Expo-Therm. În
cadrul acestuia a fost realizat un sistem
de încălzire cu cazane pe combustibil
solid (trei pe lemn şi unul pe peleţi) şi
o instalaţie solară cu tuburi vidate (pe
toată durata expoziţiei sistemul fiind
operaţional). “Segmentul nostru de
piaţă a avut, în 2009, o cădere de 30%,
vânzările noastre diminuându-se cu
numai 15% faţă de 2008. Astfel, anul
trecut am înregistrat o cifră de afaceri
de 122 milioane de lei, iar pentru 2010
preconizăm o majorare cu 10% a acesteia. Strategia de dezvoltare a firmei

BSh CLimatiCe a prezentat
toatĂ gamĂ de prodUSe

aCtUaLitatea internĂ
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prevede continuarea extinderii teritoriale. Ne confruntăm cu problemele
generate de blocajul financiar din
economie şi impedimentele legate de
lipsa finanţării proiectelor de dezvoltare imobiliară”, a declarat Andras
Lehel, director general al firmei.

ConCept inovator pentrU
proieCtarea inStaLaţiiLor
Compania Norchem, din Piatra Neamţ,
a promovat, în cadrul manifestării
expoziţionale romtherm 2010, un nou
concept în proiectarea şi tehnica instalaţiilor. Acesta se bazează pe analiza
chimică şi biologică a surselor de apă şi
– în funcţie de încărcarea cu contaminanţi şi de cerinţele de utilizare (debit,
consumuri / utilizator, punct de folosire etc.) - se dimensionează / proiectează sistemul de tratare a apei. În
2009 societatea a înregistrat o cifră de
afaceri de aproximativ 1,4 milioane de
lei. “Preocuparea noastră pentru soluţii
de filtrare a apei s-a concretizat prin
concepera şi înregistrarea brandului
Norchem Aqua, special pentru produse
şi servicii de purificare a apei. Având în
vedere discrepanţa dintre preocupările şi standardele europene şi realităţile locale, încercăm să venim în sprijinul partenerilor noştri prin oferirea
de soluţii inovatoare. De asemenea,
asigurăm consultanţă în domeniu,
oferind expertiză pe parcursul deciziilor de creare, adaptare sau modificare a unor sisteme de filtrare, precum
şi servicii de analize în laborator”, a
declarat David Mihai, director executiv
al firmei.

Totodată, am expus şi echipamente
care utilizează energii regenerabile,
precum sistemul solar cu tuburi vidate
şi pompa de căldură", a declarat Florin
Petrea, director de vânzări al societăţii. În contextul unei contracţii puternice a segmentului instalaţiilor termice
din românia, afacerile companiei s-au
diminuat, anul trecut, cu 33% faţă de
2008, când veniturile firmei au însumat
1,2 milioane de lei (potrivit datelor
publicate de Ministerul Finanţelor).
Principalele dificultăţi din domeniu
sunt reprezentate de lipsa fondurilor de
investiţii şi scăderea puterii de cumpărare a populaţiei.

maXXXComfort a LanSat
o noUĂ Linie de aSpiratoare
CentraLe
Maxxxcomfort Oradea, importator şi
distribuitor de sisteme centrale de

aspirat praf, Husky, Duo Vac, Centraction se află la a patra prezenţă consecutivă la Expoziţia internaţională pentru
echipamente de încălzire, răcire şi de
condiţionare a aerului - romtherm.
"În cadrul evenimentului, compania
a lansat o nouă serie de produse,
numită Gama de lux, de la Aeg-Electrolux, precum şi aspiratoarele centrale
Seria A, produse de Beam-Electrolux.
Acestea au putut fi cumpărate la preţ
de achiţie de la standul 18, din Pavilionul 17. Scopul promoţiei noastre a fost
de a susţine beneficiarii de construcţii
noi să depăşească problemele legate
de aspirarea locuinţelor, contribuind la
menţinerea unor încăperi vitale curate
şi sănătoase", a declarat Dorel Lăzurean
Sălăgean, director general al companiei. Expoziţia romtherm a reprezentat
o platformă de lansare pentru Maxxxcomfort încă din anul 2007, pentru
produsele marca Husky. "Intenţia

noastră a fost de a găsi noi parteneri
pentru procesele de distribuţie, montaj
şi service, în special din domeniile de
construcţii şi instalaţii sanitare, de
climatizare, termice etc.", a menţionat
oficialul firmei.

daemmteChnik vizeazĂ
eXtinderea pe piaţa
româneaSCĂ
Compania Isolier und Daemmtechnik
românia, specializată în importul şi
distribuţia de sisteme izolatoare fabricate de grupuri internaţionale precum
Kaimann Germania, Knauf Insulation, rockwool etc., se afla la a doua
prezenţă consecutivă la expozitia
romtherm. Firma este reprezentanţa
autohtonă a distribuitorului multinaţional Dammtechnik, cu sediul central
în Viena (Austria), desfăşurând operaţiuni la nivel naţional din mai 2008.

SoLdeC a prezentat SiSteme
de ControL aL UmiditĂţii
Wd aUStria
Compania Soldec, cu sediul în ClujNapoca, este distribuitor unic în
românia al echipamentelor de umidificare şi dezumidificare profesionale
furnizate de grupul WD Austria. Cel
mai nou produs din portofoliul firmei
este sistemul de umidificare WDB
600, prevăzut cu lampă UV pentru
eliminarea bacteriilor şi virusurilor
care se pot răspândi în aer prin acest
procedeu. "Un nivel optim de umiditate este necesar atât pentru finisajele
unei construcţii dar şi pentru sănătatea
beneficiarilor. În timpul realizării finisajelor, trebuie avut în vedere faptul că pe
parcursul procedeelor tehnologice, în
elementele componente ale construcţiei intră cantităţi mari de apă (în şape,
tencuieli, glet, plăci etc.), excesul de
umiditate afectând finisajele. Astfel,
utilizarea sistemelor pentru dezumidificare este esenţială", a declarat Mădălina
Ciotlăuş, director thenic al companiei.
Societatea a deschis, recent, un punct
de lucru în Capitală, în viitor fiind vizată
extinderea şi în alte oraşe ale ţării.

Lpv proieCt a iniţiat Un
parteneriat CU vieSSmann
Plastic Artanova, firmă specializată
în distribuţia de instalaţii termice şi
membră a grupului LPV Proiect Consult
Bucureşti, a putut fi vizitată în cadrul
expoziţiei romtherm, la standul 112 din
Pavilionul 17. "La târg am făcut anunţul
oficial despre noua relaţie de parteneriat iniţiată cu producătorul german
Viessmann, unul dintre liderii mondiali
pe piaţa echipamentelor pentru
instalaţii termice. De asemenea, am
prezentat principalele produse comercializate, respectiv cazanele pe lemn
cu gazeificare Vitoligno 100-S (disponibile într-o gamă extinsă, cu putere
până la 80kW), precum şi microcentralele murale pe combustibil gazos
(convenţionale şi în condensaţie).
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"Alături de comercializarea produselor
din portofoliu, am oferit şi asistenţă
tehnică pentru constructori sau montatori în vederea alegerii celei mai potrivite soluţii pentru un proiect sau a ofertelor adecvate pentru licitaţii. Sistemele furnizate dispun de toate accesoriile necesare (benzi, adezivi speciali
etc.)", a declarat Alina Stan, dierctor
de marketing al firmei. reprezentanţii
companiei au în vedere extinderea pe
piaţa locală prin deschiderea unei filiale
în regiunea de vest a ţării (Transilvania),
urmărind, pe termen mediu, creşterea
cotei de piaţă şi situarea între primii
trei distribuitori naţionali de sisteme
de izolare.

freSh air importĂ o noUĂ
gamĂ de prodUSe din itaLia
Societatea Fresh Air - Bucureşti
a prezentat, în cadrul expoziţiei
romtherm, o nouă gamă de produse
fabricate de compania P3, din Italia,
destinate utilizării pentru industria
farmaceutică. "În scopul de a garanta
o bună calitate a aerului, soluţia adoptată de P3 consta în adăugarea pe folia
de aluminiu care protejează nucleul
termoizolaţiei, a unui lac protector antibacterian. Specialiştii italieni au îmbunătăţit sistemul tradiţional de confecţionare a conductelor din tabla galvanizată, dezvoltând sistemul P3ductal,
o tehnologie ce utilizează panourile termoizolante, accesoriile, sculele
şi utilajele destinate confecţionării şi
instalării sistemului de canale preizolate pentru distribuţia aerului", a
declarat Mircea Vasiliu, director general
al Fresh Air, importator şi distribuitor al
sistemelor P3. De asemenea, la standul
firmei numărul 49 din Pavilionul 17 au
fost expuse echipamente de aer condiţionat realizate de concernul american
Emerson – Liebert, centrale Wolf şi
grile Fitoteknik, importate din Turcia,
precum şi fabricate din gama Unitare,
a concernului York International (SUA).
Fresh Air a realizat, anul trecut, o cifră
de afaceri de 6 milioane de euro, pentru
acest an având ca obiectiv o creştere a
acesteia cu până la 15%.

thermoStahL a eXpUS
Cazane de oţeL
pentrU înCĂLzirea apei
Compania Thermostahl românia a
prezentat, la standul 110 din Pavilionul
17 (în cadrul expozitiei romtherm),
cazanele din oţel pentru încălzirea
apei pe bază de lemn sau paleţi de
lemn. "Avantajul acestor instalaţii este
consumul redus, costurile cu energia
fiind diminuate la jumătate prin utilizarea lemnului în calitate de combustibil, iar investiţia putând fi recuperată în maximum doi ani de la achiziţionare. Cazanele sunt recomandate, în
special, în zonele unde nu este posibilă

sumar
alimentarea cu gaze", a declarat Florin
Ianchis, director adjunct al societăţii.
Firma este subsidiara grupului Thermostahl AEBE, din Grecia, fiind prezentă
în românia din 1996 şi deţine un spaţiu
industrial cu o suprafaţă de 3.000 mp, în
Bucureşti. La nivel naţional, compania a
vândut, anul trecut, aproximativ 150
de cazane, volumele scăzând din cauza
situaţiei dificile de pe piaţa construcţiilor şi instalaţiilor. "O uşoară revenire a comenzilor a fost consemnată
la sfârşitul anului trecut, însă livrările
din 2009 au fost mult sub cele din anii
anteriori, când am comercializat între
400 şi 700 de cazane", a precizat reprezentantul firmei. Produsele Thermostahl sunt distribuite, de asemenea, pe
pieţele din Spania, Israel, Polonia, Cipru
şi Ucraina.

aLgeCo a prezentat game
de ConStrUCţii modULare
Compania Algeco românia a înregistrat, anul trecut, o creştere a cifrei de
afaceri cu peste 35%, iar pentru anul
în curs se previzionează o majorare a
acesteia cuprinsă între 5% şi 10%. Societatea a participat la târgul Construct
Expo, unde a prezentat, în premieră,
conceptul Progress – vârful de gamă în
Europa în ceea ce priveşte construcţiile
modulare. “Acesta a fost creat împreună
cu Asociaţia Arhitecţilor din Franţa şi
reprezintă cel mai nou şi mai sofisticat
produs de pe continent. De asemenea,
am promovat conceptul Eco – eficient
din punct de vedere al raportului preţ/
calitate. Un modul de 2,8 m înălţime,
izolat optim şi prevăzut cu tâmplărie
PVC are un preţ promoţional de 2.690
euro. În cadrul târgului am expus şi
gama Advance – destinată construcţiilor modulare cu pretenţii de calitate, la care structura metalică special
întărită şi izolaţiile din elemente fac
ca un modul, de 2,8 m înălţime, 6 m
lungime şi 2,5 m lăţime, să cântărească
între 2.600 kg şi 4.000 kg. Conceptul
Origin, lansat anul trecut, este inclus în
oferta specială pentru luna mai : preţ
de închiriere de numai 1,9 euro/ zi.
În ceea ce priveşte evoluţia segmentului specific, datele oficiale au arătat
o scădere de 15,7% pe segmentul
construcţiilor nerezidenţiale şi o diminuare mult mai dramatică în sectorul
rezidenţial. Dat fiind că au existat
încă anumite contracte în derulare şi
stocuri achiziţionate din 2008, deprecierea cifrelor de afaceri pe sectoare
a fost cuprinsă între 10% şi 60%. Activitatea în sectorul închirierii de spaţii
locative pentru organizare de şantier
a scăzut cu 15%-30%”, a declarat ing.
Florin Ianul, director executiv al Algeco
românia. Strategia de dezvoltare a
companiei prevede continuarea investiţiilor în soluţii tehnice variate, care să
îndeplinească solicitările şi aşteptările
beneficiarilor.
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CLientii eLpreCo aU
BenefiCiat de o promoţie
La
Construct
Expo
Antreprenor,
compania Elpreco a prezentat o gamă
diversă de produse, ce răspunde atât
solicitărilor actuale ale pieţei materialelor de construcţii, cât, mai ales, cerinţelor consumatorilor. Astfel, oferta sistemului de canalizare din beton Elpreco
este completată cu cea a sistemului
hidraulic de căptuşeli pentru bazele
căminelor de vizitare. “Acest element
este o oportunitate pentru îndeplinirea oricăror cerinţe de proiectare
şi adaptare la diversele geometrii ale
solului destinat lucrărilor de canalizare.
Am participat la toate ediţiile târgului,
în cadrul căruia am avut ocazia de a
promova produsele, a ne face cunoscuţi şi a încheia numeroase contracte”,
a declarat Dan Căprioară, director
general al Elpreco. În timpul expozitiei, clienţii-vizitatori au beneficiat de
“Oferta la Fix”, ce a constat în acordarea
gratuită a unui sac de mortar Elpreco
Fix, pentru sistemul de zidărie cu rosturi
subţiri, la achiziţionarea fiecărui palet
de BCA (2,34 mc). Oferta este valabilă
la nivel naţional, prin reţeaua proprie
de parteneri distribuitori. Compania
Elpreco a înregistrat, în 2009, o cifră de
afaceri în scădere cu 30% comparativ
cu anul precedent. Contribuţia produselor în cifra de afaceri nu s-a modificat faţă de anii precedenţi. Pe primul
loc în clasament se situează sistemul de
zidărie BCA cu rosturi subţiri, urmat de
elementele pentru acoperişuri, cu cele
două profile de ţiglă: Skandia şi Arcadia,
alături de sistemul de pavaj şi cel de
canalizare.

grUpUL Coifer mizeazĂ
pe noi parteneriate în 2010
Compania Coifer, membră a grupului
polonez Polimex-Mostostal cu afaceri de
1,2 miliarde euro în 2009, a prezentat la
Construct Expo noile soluţii tehnice în
domeniul producţiei şi montajului de
structuri metalice în cadrul standului
C21-22 din Pavilionul Central. "Sperăm
ca participarea la târg să ne aducă posibile contracte, având în vedere faptul că
numărul lucrărilor noi a scăzut foarte mult
în 2009, lucru care va afecta activitatea
Coifer în acest an. Nu ne putem baza pe
proiectele finanţate din fonduri publice,
astfel încât ne îndreptăm toată atenţia
spre mediul privat", au precizat reprezentanţii firmei. Printre produsele promovate anul acesta la târg se află structurile
metalice fabricate în cadrul unităţilor de
la Vălenii de Munte (judeţul Prahova) şi
Mârşa (judeţul Sibiu), cu o capacitate de
producţie cumulată de 25.000 – 30.000
de tone pe an, precum şi sistemele de
garduri şi grătarele pentru platforme. O
lucrare de referinţă definitivată recent
de Coifer a fost montarea pe şantierul
pasajului Basarab din Capitală a arcelor

metalice cu care este prevăzut podul de la
Grozăveşti. Acestea au fost prefabricate în
atelierele societăţii şi transportate pentru
montaj. Grupul Coifer (ce include companiile Coifer Impex, Coifer Arh, Coifer Cons
şi Grande Meccanica Est) a fost achiziţionată, în 2008, de grupul PolimexMostostal, în urma unei tranzacţii ce a
însumat peste 20 milioane de euro.

SiSteme pentrU izoLarea
termiCĂ a CLĂdiriLor,
de La romatermit
romatermit Construct a promovat, la
Construct Expo Antreprenor, noi sisteme
de izolare termică a clădirilor de locuinţe.
"Polistirenul expandat ignifugat eco-wall
utilizează perle de Styropor F, material
ce se caracterizează printr-un grad sporit
de izloare termică, rezistenţă la compresiune, capacitate mare de amortizare a
şocurilor mecanice şi greutate scăzută.
Am inclus în ofertă aceste sisteme îmbunătăţite având în vedere noile cerinţe în
domeniul termoizolării blocurilor de locuinţe", au declarat reprezentanţii societăţii.
De asemenea, la standul firmei (D12) din
Pavilionul Central, au putut fi obţinute
informaţii despre panourile sandwich şi
tablele tip ţiglă produse de romatermit.
Compania deţine două linii de producţie
a panourilor termoizolante şi a tablei
cutate, precum şi trei pentru tabla tip
ţiglă, pe o suprafaţă totală de 8.000 mp.
Totodată, societatea importă şi distribuie
în românia sisteme de colectare / drenaj
a apelor pluviale marca raiko şi de îmbinare/corecţie a straturilor de protecţie
furnizate de producătorul Gunnebo.

Creştere de 15%
a ComenziLor pentrU
tivierre CoStrUzioni
Tivierre Costruzioni, din Bucureşti,
companie specializată în producţia de
elemente prefabricate din beton precomprimat şi cu activităţi de antrepriză generală, estimează că volumul cererii de pe
piaţa specifică a sporit, în acest an, cu
până la 15% faţă de nivelul din 2009. "Cu
toate că a fost observată o uşoară revenire
a comenzilor, volumul acestora este situat
la aproximativ 25% din perioada de vârf
din 2007-2008. Cert este faptul că o redresare susţinută a pietei va fi posibilă numai
când vor redeveni accesibile sursele de
finanţare", a declarat Catalin Anastasiu,
inginer în cadrul companiei. La ediţia
din 2010 a Construct Expo Antreprenor,
la standul firmei au fost promovate, pe
lângă produsele şi serviciile tradiţionale
ale societăţii, scule profesionale marca
Sveden (Italia), Tivierre fiind unic distribuitor al acestora pe piaţa din românia. "Am
participat la expoziţie pentru a încheia
noi parteneriate. Cu toate că reunirea mai
multor evenimente similare la romexpo
a fost una inspirata, rezultate nu sunt
cele aşteptate", a precizat reprezentantul
firmei.
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Cererea de locuinţe noi, infrastructura şi sectorul industrial oportunităţi pentru furnizorii de materiale de construcţii
Operatorii de pe piaţa construcţiilor din România nu au realizat în
primele trei luni din acest an creşterile preconizate ale activităţii.
Dimpotrivă, companiile din anumite segmente s-au confruntat
cu noi diminuări ale afacerilor în perioada ianuarie - martie 2010,
faţă de acelaşi interval de anul trecut. Tocmai de aceea, spre
exemplu, managerii firmelor de materiale de construcţii sunt
rezervaţi atunci când vine vorba de previziuni optimiste privind
reluarea creşterii. Astfel, aceştia apreciază că, cel puţin pe termen
scurt, nu se întrevăd şanse de revenire a pieţei. Cu toate acestea,
majoritatea liderilor de opinie din domeniul construcţiilor spun
că în România sunt vizibile numeroase oportunităţi, datorate
cererii de locuinţe noi, de dezvoltarea infrastructurii şi a sectorului
industrial.
hoLCim: Se aşteaptĂ o revenire
a pieţei aUtohtone de Ciment
Markus Wirth, director general al Holcim
românia, estimează că, din semestrul al
doilea al acestui an, compania va înregistra
o creştere moderată, prima după 18 luni
consecutive de recesiune. Totodată, reprezentantul firmei susţine că pe piaţa autohtonă sunt vizibile numeroase oportunităţi, datorate cererii de locuinţe noi şi de
dezvoltare infrastructurii. “În conformitate
cu tendinţele pieţei, în 2009 am înregistrat

o cifră de afaceri de 250 milioane de euro,
rămânând cea mai importantă companie
din Europa de Est a grupului. Estimăm că
din semestrul al doilea al acestui an vom
înregistra o creştere moderată, prima
după 18 luni consecutive de recesiune.
Criza economică şi scăderea cererii au avut
un impact puternic asupra activităţii din
construcţii. Anul trecut piaţa a fost direct
influenţată de anularea sau amânarea
proiectelor, de schimbarea condiţiilor de
creditare, precum şi de lipsa de fonduri
pentru a începe proiecte de infrastructură de amploare. Anul 2010 a început în
condiţii de stabilitate politică şi acest lucru
ar putea avea un impact pozitiv asupra
începerii investiţiilor în infrastructură. Este
importantă atragerea de investiţii străine,
mai ales pe termen lung, pentru a beneficia de o redresare economică susţinută.
Anul trecut, am adaptat portofoliul de
produse, concentrându-se asupra cimenturilor compozite (Structo şi Tenco), realizând, totodată, investiţii strategice pentru
viitor. Mai mult, am continuat să oferim
servicii tehnice şi de specialitate, susţinute de menţinerea unui contact permanent cu partenerii noştri. În prezent, sunt
vizibile numeroase oportunităţi pe piaţa
din românia, datorate nevoii imense de
locuinţe noi şi lucrări de infrastructură. În
ceea ce priveşte firma Holcim, starea generală este caracterizată de consolidarea relaţiei cu clienţii şi creşterea eficienţei la toate
nivelurile. Suntem pregătiţi să răspundem
unei creşteri a cererii de produse şi servicii.
Strategia adoptată la nivel de grup îndeplineşte în totalitate nevoile de dezvoltare
ale Holcim românia. Chiar dacă ne-am
confruntat cu o depreciere a mediului
economic am continuat programele de
investiţii, având în vedere obţinerea de
rezultate pe termen lung. De aceea, în perioada dificilă de intensă recesiune, ne-am
concentrat exclusiv asupra investiţiilor în

capacităţile existente, amânând temporar
planurile de extindere”, a precizat Markus
Wirth, director general al Holcim românia.

daW Benţa: Creştere
importantĂ a vânzĂriLor
pe SegmentUL de retaiL
remus Aurel Benţa, director general al
firmei Daw Benţa, apreciază că, ţinând
cont de contextul economic, aşteptările în
ceea ce priveşte piaţa de lacuri şi vopsele
rămăn rezervate. Pentru 2010, într-o variantă optimistă se preconizează o majorare
a vânzărilor firmei cu până la 10% faţă de
2009. Totodată, nu este exclusă nici varianta stagnării afacerilor la nivelul anului
trecut. “Piaţa materialelor de construcţii
este în continuare afectată de criza financiară, astfel că planurile noastre de dezvoltare nu pot fi foarte optimiste pe termen
scurt. La această situaţie contribuie, din
păcate, şi Guvernul, prin blocarea plăţilor
restante pentru lucrările realizate anul
trecut, aspect care influenţează negativ
activitatea producătorilor, comercianţilor, dar mai ales a constructorilor. Ţinând
cont de contextul economic din românia,
aşteptările noastre în ceea ce priveşte
piaţa de lacuri şi vopsele rămân în continuare rezervate. În 2009 am înregistrat o
cifră de afaceri de 79 milioane de lei (circa
18,8 milioane de euro), în scădere cu peste
14% faţă de anul precedent. Pentru 2010,
într-o variantă optimistă preconizăm o
majorare a vânzărilor cu până la 10% faţă
de 2009, însă nu excludem nici varianta
stagnării afacerilor la nivelul anului trecut.
În 2009 o creştere importantă a vânzărilor
a fost înregistrată pe segmentul magazinelor tip «do-it-yourself», unde suntem

prezenţi cu brandul Alpina, retailul fiind în
anul 2009 mai puţin afectat de criză, decât
segmentul construcţiilor de diverse tipuri”,
a menţionat remus Aurel Benţa, director
general al firmei Daw Benţa.

nationaL paintS: majorare
CU 40% a vânzĂriLor
în domeniUL indUStriaL
Fares Sayegh, director general al firmei
National Paints, susţine că, pe fondul crizei
economice, tendinţa pieţei de lacuri şi
vopsele a fost spre o reorientare a clientului final către produsele economice, în
defavoarea segmentului premium. Pentru
acest an, se estimează o revigorare a pieţei

22 info-şantiere Nr. 5 - MAI 2010

specifice. “Pentru 2009, toate studiile arată
o scădere a acestui segment de piaţă cu
20%-30%, prin urmare trebuie să admitem
că nu a fost un an uşor. românia este
încă pe harta Europei o zonă cu potenţial ridicat, aşadar, în pofida tuturor factorilor negativi, tendinţa indică o redresare.
Deşi piaţa construcţiilor nu va ajunge la
nivelul anului 2008, în pofida eforturilor
statului de sprijinire a acesteia, trendul
crescător va fi susţinut de segmentul „Do
It Yourself” şi de proiectele mici şi mijlocii

finanţate prin programe guvernamentale.
Investiţiile efectuate în anii precedenţi, pe
fondul creşterii pieţei de lacuri şi vopsele,
nu au depăşit pragul de rentabilitate în
acest an, în care s-a ajuns ca în românia
capacitatea de producţie instalată să fie de
aproximativ 710.000 tone, iar potenţialul
maxim de consum de numai 420.000 de
tone. Pe fondul crizei economice, tendinţa
pieţei a fost spre o reorientare a clientului
final către produsele „low cost”, în defavoarea segmentului „premium”. În aceste
condiţii am încercat să ne adaptăm cerinţelor actuale, prin diversificarea gamei de
produse, dezvoltarea de materiale personalizate pentru nişe de piaţă şi consumatori industriali şi furnizarea gratuită a serviciilor de consultanţă privind tehnica de
aplicare a vopselelor. Întrucât nu putem
face rabat de la calitate, în ciuda cerinţelor
pieţei pentru segmentul de produse din
gama economică, sperăm în revigorarea
segmentului premium. Deşi anul trecut s-a
înregistrat o diminuare puternică a cererii
pentru produse industriale, am reuşit să
atingem un volum al vânzărilor în creştere cu 40%, lucru care ne bucură, având
în vedere specificitatea şi cerinţele ridicate de calitate impuse de acest segment.
Ca şi areal al vânzărilor noastre, judeţul Iaşi
înregistrează cifre considerabil superioare,
tendinţă susţinută de o reţea de distribuţie
extinsă şi de un showroom de prezentare
modern al diviziei de lux ”Emotion Trend”.
Pentru acest an, sperăm în revigorarea
pieţei, luând în considerare majorarea de
peste 39%, înregistrată în primul trimestru
al acestui an. Strategia pentru dezvoltare a
companiei în intervalul următor prevede

îmbunătăţirea continuă şi diversificarea
portofoliului de produse (cu precădere,
cele Eco), dezvoltarea reţelei de distribuţie
şi creşterea numărului centrelor dotate cu
maşini pentru colorare computerizată”, a
declarat Fares Sayegh, director general al
firmei National Paints.

SiCeram: pentrU 2010
nU Se întrevĂd şanSe
de revenire a pieţei
Nicolae Neag, director comercial al firmei
Siceram, a apreciat ca anul trecut s-a înregistrat o diminuare a segmentului de materiale pentru zidărie de circa 35% (din punct
de vedere cantitativ) şi 45% (valoric) faţă de
anul anterior, iar pentru anul curent se anticipează o altă scădere cantitativă de circa
15%, respectiv de 20% ca valoare, faţă de
2009. Totodată, oficialul companiei apreciază că, cel puţin pe termen scurt, nu se
întrevăd şanse de revenire a pieţei. “În 2009
ne-am confruntat cu efectele recesiunii ca
urmare a scăderii drastice a cererii, precum
şi a situaţiilor limită în care au ajuns unii
dintre clienţii noştri. În aceste condiţii, am
luat măsuri cu privire la : scăderea costurilor,
acordarea de promoţii pentru a menţine
vânzările cantitative, acordarea de bonusuri suplimentare la plăţile efectuate în
momentul livrării pentru a elimina riscurile
etc. Totodată, am renunţat la unele produse
care aveau rentabilitate scăzută. În prezent
persistă problemele generate de diminu-

area cererii şi, implicit, de scăderea preţului
de vânzare. Cel puţin pe termen scurt, nu se
întrevăd şanse de revenire a pieţei. În ceea
ce priveşte evoluţia segmentului specific,
nu avem suficiente date pentru a face o estimare exactă, dar apreciem că anul trecut s-a
înregistrat o diminuare de circa 35% (din
punct de vedere cantitativ) şi 45% (valoric)
faţă de anul anterior, iar pentru anul acesta
anticipăm o altă scădere cantitativă de circa
15%, respectiv de 20% ca valoare, faţă de
2009. Structura cererii nu s-a schimbat foate
mult faţă de anii anteriori, dar se observă o
tendinţă de a creşte vânzările la produsele
economice. Furnizorul nostru principal este
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Petrom Gaz, iar dintre cei mai mari distribuitori pot fi amintiţi: Ambient-Sibiu, ComkimOdorhei, Unimat-Sibiu, recobol-Braşov etc.
În 2009 am realizat o cifră de afaceri de 54
milioane de lei, iar pentru anul acesta anticipăm o scădere cuprinsă între 10% şi 15%.
Cel mai vândut produs de zidărie din oferta
proprie, este reprezentat de Termobloc T30,
care are o pondere de circa 60% în totalul
livrărilor. Strategia de dezvoltare a companiei pe termen scurt prevede, începerea
producţiei la cărămida pentru pereţi (de
19 cm), iar pe segmentul de învelitori vom
lansa primele variante de ţigle glazurate.
În prezent se află în curs de achiziţie instalaţia de glazurare a ţiglelor, iar pentru viitor
ne gândim serios la o altă gamă dimensională de cărămizi. Deoarece tehnologia este
relativ nouă, nu se întrevăd, deocamdată,
investiţii majore”, a precizat Nicolae Neag,
director comercial al firmei Siceram.

eLpreCo: piaţa materiaLeLor
de zidĂrie Se va diminUa
în aCeSt an CU 10%
Dan Căprioară, director general al Elpreco,
apreciază că prognozele pentru anul curent
indică o diminuare a pieţei materialelor
pentru zidărie cu circa 5%-10%. Totodată,
pentru acest an, tendinţele sunt dictate de
competiţia strânsă între producători, ceea
ce se traduce prin menţinerea preţurilor
la un nivel, în continuare, scăzut. “Sectorul
construcţiilor este unul dintre cele mai afectate de blocajul financiar actual. Măsurile

adoptate pentru contracararea dificultăţilor
întâmpinate vizează eficientizarea proceselor de producţie, alături de o mai bună
orientare către clientul final şi consolidarea
relaţiilor cu partenerii de afaceri ai companiei. Principalele neajunsuri ale perioadei
sunt datorate nivelului scăzut al segmentului rezidenţial şi al fondurilor alocate
pentru infrastructură, în pofida climatului
propice dezvoltării de noi proiecte: preţuri
foarte bune ale materialelor de construcţii,
forţa de muncă accesibilă etc. Piaţa materialelor de construcţii a înregistrat în 2009, în
medie, o scădere de aproximativ 30% faţă
de anul precedent, iar segmentul materialelor pentru zidărie a urmat acelaşi curs
descendent. Pentru anul 2010, tendinţele
pe piaţa materialelor pentru zidărie sunt
dictate de competiţia strânsă între producători, ceea ce se traduce prin menţinerea
preţurilor la un nivel, în continuare scăzut.
De asemenea, trebuie luată în calcul şi reducerea nivelului investiţiilor pe segmentul
rezidenţial. Prognozele pentru anul curent
indică o diminuare a pieţei materialelor
pentru zidărie cu circa 5%-10%. Structura
actuală a cererii este determinată, în mare
parte, de segmentul rezidenţial şi de lucrările de infrastructură. Compania susţine
permanent crearea şi menţinerea de parteneriate cu furnizorii şi partenerii săi, în
vederea oferirii către consumatori a unor
pachete cât mai atractive, referindu-ne
atât la produsele prezente în depozite, cât
şi la serviciile suport oferite. Cifra de afaceri
aferentă anului 2009 se situează la un nivel
cu circa 30% mai scăzut faţă de cea înregistrată în 2008. Pentru anul în curs se estimează o cifră de afaceri comparativă cu
cea a celor mai importante companii de pe
piaţa materialelor de construcţii şi menţinerea cotelor de piaţă câştigate pe cele mai
importante linii de business. Contribuţia
produselor în cifra de afaceri nu şi-a modificat structura faţă de anii precedenţi. Pe
primul loc în clasament se situează sistemul

de zidărie BCA cu rosturi subţiri, urmat de
cel al sistemului de învelitoare, cu cele două
profile de ţigla: Skandia şi Arcadia, alături
de sistemul de pavaj şi cel de canalizare.
Compania îşi menţine în acest an direcţiile
de business dezvoltate şi oferă partenerilor susţinere pentru realizarea proiectelor
propuse. Echipa de specialişti Elpreco este
pregătită să ofere consultanţă avizată în
domeniul construcţiilor, astfel încât şi cele
mai îndrăzneţe deziderate să poată deveni
realitate. Strategia de afaceri urmează
trei componente extrem de importante
în desfăşurarea unei activităţi sustenabile. Bazându-se pe o echipă de profesionişti dedicaţi şi cu înclinaţii către rezultate, compania se preocupă în permanenţă
de calitatea materialelor produse şi urmăreşte menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de
colaborare cu partenerii săi, pentru a oferi
clienţilor soluţii optime, în concordanţă cu
nevoile şi aşteptările acestora”, a declarat
Dan Căprioară, director general al Elpreco.

king StUrge: Semne
de revigorare a pieţei
indUStriaLe şi LogiStiCe
reprezentaţii companiei de consultanţă
imobiliară King Sturge sunt de părere că
pe piaţa industrială preţurile de vânzare
şi nivelul chiriilor au scăzut faţă de anul
trecut, raportat la aceeaşi perioadă. Majoritatea tranzacţiilor constituie relocări ale
societăţilor care optează pentru clădiri
moderne, pe amplasamente mai bune,
cu facilităţi şi un nivel superior al serviciilor. “Pe piaţa industrială şi logistică din
Bucureşti se consemnează semne de revigorare, comparativ cu aceeaşi perioadă a
anului trecut. În primul trimestru din 2009
s-au încheiat puţine tranzacţii, dar în acest
an constatăm că se semnează mai multe
contracte. În privinţa pieţei industriale, este
o realitate faptul că preţurile de vânzare
şi nivelul chiriilor au mai scăzut faţă de
anul trecut, raportat la aceeaşi perioadă.
Chiriile pentru locaţii bune sunt cuprinse
între 4 euro şi 4,5 euro / mp, o scădere
de 15%-20%, faţă de nivelul înregistrat în
primele trei luni din 2009. În prezent, majoritatea tranzacţiilor constituie relocări ale
companiilor care optează pentru clădiri
moderne, în locaţii mai bune, cu facilităţi
şi un nivel superior al serviciilor, la o chirie
similară cu cea plătită la vechiul amplasament sau relocări cauzate de restrângerea
activităţii. Înregistrăm, de asemenea, cereri

de tip “build-to-suit” (construcţie la cerere),
venite din partea firmelor de distribuţie şi
prelucrătoare, cu sediul în Europa de Vest
sau Statele Unite. recent, am intermediat
închirierea, de către societatea Decomar
Logistic, a unui spaţiu logistic de 1.800 mp
în cadrul A1 Business Park, care este situat
13 km vest de centrul capitalei, pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti”, a declarat Irina
Iliescu, industrial consultant pentru King
Sturge.

LCB: ConStrUCtorii
SUnt oBLigaţi SĂ verifiCe
CaLitatea materiaLeLor
Laboratoarele de construcţii trebuie să fie
independente de activitatea de producţie
a materialelor ce se utilizează la execuţia
unei construcţii, cât şi de realizarea efectivă a lucrărilor, consideră Andrei Sachelarescu, director general al Laboratorului
de Construcţii Bucureşti (LCB). Prin nerespectarea acestei imparţialităţi se pot crea
premise nefavorabile, cu privire la obiectivitatea asigurării calităţii în momentul
desfăşurării lucrărilor de construcţii. “Cu
toate că, prin lege, constructorii şi beneficiarii sunt obligaţi să facă teste de verificare a calităţii materialelor la momentul
începerii lucrării, cât şi pe parcursul derulării construcţiei, unii «uită» acest aspect,
bazându-se pe certificatul primit de la
producător/furnizor. Nu de puţine ori
s-a demonstrat, în urma testelor distructive şi nedistructive, că materialele nu au
calitatea solicitată prin proiect. Motivul
principal pentru care se renunţă la verificarea materialelor este economia de bani,
însă costurile sunt sub 1% din valoarea
investiţiei - o sumă infimă, care poate
salva pierderile materiale şi chiar de vieţi
omeneşti atât în cazul execuţiilor defectuoase, cât şi al unor catastrofe naturale,
al unui cutremur, de exemplu. Scopul
nostru este tocmai acela de a stabili pe
tot parcursul lucrărilor calitatea reală a

materialelor utilizate, precum şi ulterior,
după punerea în operă, în baza standardelor, normativelor şi a instrucţiunilor
tehnice în domeniul construcţiilor. Laboratorul de Construcţii Bucureşti oferă, de
45 de ani, servicii specifice, utilizând echipamente profesionale şi metode standardizate, beneficiind de un personal autorizat, pregătit profesional, fiind printre
puţinii prestatori independenţi autorizaţi
şi acreditaţi pentru asemenea operaţiuni.
Este recomandat ca analiza construcţiilor
să se efectueze în orice moment al duratei
de exploatare. Buletinele de analiza, determinările şi rapoartele tehnice realizate
de către un laborator de construcţii se
bazează pe legislaţia în vigoare şi oferă
date precise cu privire la materialele puse
în opera în construcţia respectivă, precum
şi determinarea rezistenţei reale a elementelor de construcţie a imobilelor. Cu toate
acestea, în românia puţini constructori şi investitori apelează la serviciile
unui astfel de laborator autorizat şi acreditat. Din nefericire, priorităţile sunt întotdeauna altele - şi anume cele care ţin strict
de zona esteticului. Casele trebuie testate
în orice moment, cu atât mai mult cu cât

au trecut prin diverse evenimente care, în
timp, le-au afectat structura de rezistenţă.
Îmi permit să fac o recomandare cu privire
la lucrările de instalaţii sanitare, termice,
electrice, goluri hote, precum şi la cele
de recompartimentări: acestea trebuie să
fie executate de firme specializate şi cu
echipamente adecvate (carotiere, maşini
de tăiat cu disc / lanţ) care să nu producă
vibraţii, şocuri sau fisuri ce pot afecta în
timp rezistenţa clădirii. Prin serviciile Laboratorului de Construcţii Bucureşti se poate
afla calitatea reală a construcţiilor. Nu
trebuie uitat că viaţa şi investiţiile noastre
depind de aceste verificări ale materialelor şi lucrărilor de construcţii”, a menţionat Andrei Sachelarescu, director general
al Laboratorului de Construcţii Bucureşti.
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Piaţa de tâmplărie termoizolantă se restructurează
în conformitate cu puterea economică a clienţilor
Din toamna anului 2008, odată cu instalarea crizei economice,
fiecare companie din domeniul tâmplăriei termoizolante încearcă
să-şi optimizeze costurile şi să identifice metode pentru a
supravieţui. Opiniile managerilor firmelor de profil indică o viziune
nu foarte optimistă asupra viitorului, care sugerează faptul că
punctul maxim al declinului economic nu a fost incă atins. Unii
spun chiar că situaţia va fi deosebit de grea şi în 2010, având în
vedere activitatea din primele trei luni ale anului, când s-a putut
observa o scădere dramatică a proiectelor imobiliare, la diminuarea
numărului de contracte cu persoane fizice sau la dificultatea livrării
de produse specifice pentru lucrări publice. Practic, piaţa a început
să se restructureze în conformitate cu puterea economică reală
din ţară. Nici furnizorii de utilaje pentru segmentul de tâmplărie
termoizolantă nu o duc mai bine, întrucât este un subdomeniu al
pieţei construcţiilor extrem de destabilizat în ultima perioadă. Se
estimează că această stare se va perpetua şi în 2010, precum şi la
începutul lui 2011, principala problemă pe care o întâmpină firmele
de profil fiind constituită de blocajul financiar. În continuare, sunt
prezentate câteva puncte de vedere referitoare la acest subiect,
exprimate de Robert Jug, director general al Imroglass-Imsa, Marian
Comănici, director Arcade Trading, Cristina Arad, director general al
firmei Alumni, Cristian Zamfir, director general al Far Est Windows,
Francesco Curcio, director comercial al Pinum Doors & Windows,
Tamaş Csaba, director economic al companiei Bradul Ezüstfenyö şi
Petre Ghiţă, director general al firmei Triton.
imrogLaSS-imSa: oBieCtiv
de menţinere a Cifrei
de afaCeri din 2009
robert jug, director general al imroglass-imsa: “Piaţa furnizorilor de utilaje
pentru segmentul de tâmplărie termoizolantă a fost afectată direct începând cu 2009, întrucât este un subdomeniu al pieţei construcţiilor, extrem de
destabilizat în ultima perioadă. Estimăm
că această stare se va perpetua şi în
2010, precum şi la începutul lui 2011,
principala problemă pe care o întâmpină firmele de profil fiind constituită
de blocajul financiar. Dintre măsurile
pe care le-am aplicat la nivel intern în
ultima perioadă, menţionăm introducerea în ofertă a noi utilaje de şlefuire
şi laminare, precum şi preocuparea
specială pentru asigurarea, în continuare, a unor servicii de calitate. Dintre
acestea, am putea menţiona transportul
asigurat prin mijloace proprii sau prin
intermediul colaboratorilor din Bucureşti, Iaşi şi Brăila. Momentan, strategia
pentru dezvoltare nu presupune realizarea de investiţii, ci doar păstrarea
nivelului cifrei de afaceri de aproximativ
doua milioane de euro obţinute în 2009.

s-a realizat rapid întrucât, în trecut, am
mai executat sporadic modele de acest
tip. O altă schimbare în cererile beneficiarilor a constat în orientarea către
esenţe de lemn mai puţin preţioase. În
aceste condiţii, am menţinut producţia
tradiţională din lemn exotic, dar ne-am
îndreptat atenţia şi către alte tipuri de
materiale, fără să facem rabat de la calitate. Totodată, nu am scăzut volumul
producţiei dar am extins piaţa de desfacere şi am reuşit să obţinem o cifră de
afaceri de aproximativ 1,3 milioane de
euro (în uşoară scădere faţă de 2008).
Estimăm că în 2010 nu vom fi nevoiţi să
apelăm la reduceri ale producţiei sau la
disponibilizări, dar trendul ascendent
se va înregistra abia în 2011. Strategia
de dezvoltare pe termen scurt şi mediu
va fi dictata de piaţă şi suntem pregătiţi
să răspundem prompt semnalelor pozitive şi să majorăm rapid volumul fabricaţiei folosind dotarea tehnică actuală. De
asemenea, suntem pregătiţi să adoptăm

«««

Imroglass-Imsa, din Alba Iulia, înfiinţată în
anul 2003, este filiala autohtonă a companiei Imsa (Italia), specializată în comercializarea de utilaje pentru prelucrarea
sticlei şi execuţia de geam termoizolant.
Printre furnizorii tradiţionali de echipamente destinate procesării, securizării,
laminării, vopsirii, serigrafierii vitrajelor
se află companii precum: Forel, Schiatti,
Pezza, Macotec, Tornati etc. De asemenea,
compania furnizează şi consumabile/piese
de schimb pentru echipamentele respective, precum şi o gamă completă de accesorii pentru industria sticlei.

dova: SUntem pregĂtiţi
pentrU perioada de Creştere
eConomiCĂ din 2011
Cristian văduva, director al societăţii dova: “Asimilarea de noi produse
s-a realizat în cadrul ofertei noastre în
cursul lui 2009 când cererea şi implicit
fabricaţia de elemente de tâmplărie din
lemn a scăzut cu aproximativ 30% faţă
de 2008, crescând semnificativ solicitările pentru alte sortimente din domeniul prelucrării lemnului. Adaptarea

şi alte măsuri, precum: diversificarea
gamei de produse, îmbunătăţirea calităţii forţei de muncă, eficientizarea
procesului de producţie, optimizarea/
reducerea costurilor, gestiunea resurselor financiare etc.”.
«««

Compania Dova şi-a început activitatea
în 1992 ca societate comercială românogermană iar la inceputul anului 2008,
asociaţii români au preluat toate acţiunile. Tot în 2008 societatea s-a confruntat
cu un incendiu devastator care a distrus
principala secţie de producţie, dar în mai
puţin de două luni s-a reluat fabricaţia la
întreaga capacitate într-o secţie nouă şi
cu utilaje noi, acest moment dificil fiind în
mare parte depăşit. În privinţa ofertei sortimentale, în prezent, ponderea este deţinută cu 70% de realizarea tâmplăriei din
lemn stratificat şi a celei din lemn stratificat placat cu aluminiu, restul fiind reprezentat de şarpante şi mobilier de grădină.
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arCade trading: deCLin pe piaţa
de tâmpLĂrie termoizoLantĂ
marian Comănici, director arcade
trading: “În 2009, chiar dacă la nivel intern
am înregistrat o creştere a veniturilor de
circa 20% în raport cu 2008, am constatat
că situaţia pieţei de tâmplărie termoizo-

lantă s-a înrăutăţit vizibil. Estimăm că situaţia va fi deosebit de grea şi în 2010, de
vreme ce, în primele trei luni, am asistat
la o scădere dramatică a proiectelor
imobiliare, la diminuarea numărului de
contracte cu persoane fizice sau la dificultatea livrării de produse specifice pentru
lucrări publice. În astfel de condiţii, rezistă
doar firmele serioase, dar şi cele care practică preţuri competitive. În ceea ce ne
priveşte, colaborăm cu furnizori recunoscuţi la nivel internaţional şi preocupaţi
de inovaţii, ceea ce ne permite, la rândul
nostru, să aducem permanent noi sortimente în oferta proprie. Un alt punct al
strategiei pentru extindere pe termen
scurt constă în dezvoltarea segmentului
de service”.
«««

Firma Arcade Trading, din Bucureşti, a fost
înfiinţată în 1998 şi activează în domeniul
tâmplăriei termoizolante începând cu anul
1999. În oferta societăţii se regăsesc sortimente precum: uşi automate Geze, amortizoare pentru uşi, motoare electrice de
acţionare a ferestrelor, sisteme pentru
elemente de închidere glisante, accesorii
etc.

aLUmni: SCĂdere de 60%
a vânzĂriLor de eChipamente
Cristina arad, director general al firmei
alumni: "Din punct de vedere al cifrei de
afaceri, am constatat o scădere cu aproximativ 60% în 2009 în comparaţie cu anul
anterior, în timp ce pe parcursul primului
trimestru al anului în curs s-a înregistrat
o uşoară creştere a vânzărilor. Situaţia a

fost generată de diminuarea comenzilor
de echipamente/utilaje noi - care aveau
o pondere însemnată în volumul livrărilor totale – cauza principală fiind constituită de scăderea vânzărilor efectuate
de parteneri şi stoparea investiţiilor în
sporirea capacităţii de producţie a tâmplăriei termoizolante. Cu toate acestea, anul
trecut am reuşit să ne menţinem contractele la produsele consumabile (piese de
schimb şi accesorii) şi chiar să încheiem
noi colaborări pe acest segment. În perioada următoare ne propunem majorarea
cotei de piaţă prin strategii de preţ, distribuţie, promovare şi flexibilitate, încercând să tratăm fiecare client în mod particular, tratând cu atenţie reclamaţiile şi fiind
deschişi la un sistem de returnare a produselor. Comenzile de tâmplărie termoizolantă nu pot fi stimulate de comercianţii
de astfel de produse, prin faptul că nu
poate fi creată nevoia de achiziţie a unor
astfel de sisteme, produsele de folosinţă
îndelungată nefăcând parte din cerinţele
primare ale indivizilor. Situaţia din 2009 a

evidenţiat diferenţa dintre calitatea producătorilor autohtoni de tâmplărie termoizolantă, prin faptul că firmele puternice
au reuşit să-şi menţină poziţia şi chiar
să câştige procente din cota de piaţă, în
timp ce societăţile din categoria IMM au
dispărut sau şi-au micşorat vânzările. După
cum a fost prevăzut, piaţa a început să se
restructureze în conformitate cu puterea
economică reală din ţară. Cu toate acestea,
consider că pe plan intern nu s-a atins încă
punctul maxim al declinului economic".
«««

Societatea Alumni - Braşov distribuie pe
piaţa autohtonă diverse echipamente
şi accesorii utilizate la prelucrarea sistemelor din PVC/aluminiu şi a vitrajelor
termoizolante, precum şi o gamă diversă
de elemente complementare şi piese de
schimb, compatibile cu utilajele respective. Firma reprezintă în românia importanţi furnizori europeni, precum Bottero
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BradUL ezüStfenyÖ:
piaţa tâmpLariei din Lemn
Se reStrUCtUreazĂ

S.p.A., I.Tech, rjukan Metall AS, T-S-I.de
GmbH, Construzioni Meccaniche Battelino, Optima, Wemaro Tools GmbH, Techflon Foil GmbH, Cork2000 etc.

far eSt WindoWS: oBieCtivUL
prinCipaL rĂmâne pĂStrarea
CompetitivitĂţii
Cristian zamfir, director general al
far est Windows: "Perioada pe care o
traversăm în acest moment poate fi caracterizată prin încercarea de a ne realiza
acel nivel al producţiei şi livrărilor care să
asigure menţinerea peste pragul de rentabilitate. Un lucru îmbucurător este acela
că, în ceea ce priveşte costurile cu materialele, acestea nu s-au majorat în ultima

vreme, fapt ce ne ajută destul de mult în
demersul nostru de păstrare a competitivităţii. Evident, nu putem şti dacă
această stabilitate se va păstra pe termen
lung, dar, deocamdată, ne păstrăm optimismul. Singura excepţie este înregistrată
pe segmentul armăturii, unde preţurile
au crescut ca urmare a sporirii cotaţiei la
materia primă. În ceea ce priveşte comenzile din primele luni ale anului în curs, din
păcate s-au situat la un nivel similar celui
consemnat în 2009, contrazicând, astfel,
previziunile unor specialişti, conform
cărora situaţia s-ar fi putut redresa după
finalizarea sezonului rece. La nivelul
companiei noastre, nu se poate afirma
că mai putem aplica măsuri de corecţie,
toate ajustările fiind realizate încă din
primăvara trecută. Nu ne rămâne decât să
aşteptăm să treacă recesiunea economică
şi să sperăm că aceasta nu va afecta cota
de piaţă pe care o deţinem în prezent. Un
element ce ne favorizează este constituit şi
de faptul că gradul de îndatorare a companiei este acceptabil, astfel încât nu exercită o presiune foarte mare asupra bugetului propriu. De altfel, a trecut mai mult
de un an de când am finalizat ultima investiţie, ce a avut ca obiect construcţia unei
fabrici de vitraje termoizolante. În prezent,
noua unitate lucrează în parametrii proiectaţi, realizând circa 600 de unităţi/zi, destinate exclusiv montajului la ansamblurile
de tâmplărie fabricate în cadrul societăţii".

recesiunii economice. Situaţia internaţională a fost oarecum diferită, de vreme ce
declinul înregistrat a fost de 10%. Cifra de
afaceri pe care am consemnat-o în 2009 a
urmat aceste tendinţe generale, iar exporturile s-au diminuat cu 10%. Pentru acest
an, estimăm o revenire a cererii cu până la
15% faţă de 2009, în special în a doua jumătate a lui 2010. Strategia pentru dezvoltare
pe care o avem în vedere presupune optimizarea gradului de productivitate şi a termenelor de execuţie, prin investiţii în retehnologizare de aproximativ 0,5 milioane de euro,
care să ne permită să practicăm o politică
de preţuri competitive, abordată împreună
cu partenerii noştri strategici. Totodată,
este analizată şi posibilitatea de a demara
producţia de semifabricate de lemn stratificat, în vederea îmbunătăţirii calităţii oferite
(în condiţiile în care deţinem deja marcajul
CE), printr-un control eficient al materiei
prime. De asemenea, dorim să insistăm pe
calitatea serviciilor oferite beneficiarilor.
Mai exact, pentru 2010 am dezvoltat o strategie de business care să includă şi prestarea
directă de servicii către clienţi, urmărind, pe
de o parte, creşterea veniturilor realizate,
iar pe de altă parte, asigurarea unei calităţi
superioare. În acelaşi timp, Pinum Doors &
Windows dezvoltă în permanenţă produse
noi, care să se preteze inclusiv la restaurarea
clădirilor de patrimoniu naţional din centrele
istorice. În 2010 am lansat noile ferestre din
gama Cosmo, din esenţă de molid lamelar,
cu un raport optim calitate-preţ şi pe care
ne bazăm pentru atingerea volumului de
producţie propus pentru acest an".
«««

Compania Pinum Doors & Windows este
prezentă pe piaţa din românia din anul
1992, iar în 2008 a trecut printr-un amplu
proces de reorganizare. În oferta de
produse se regăsesc ferestre (proporţia
acestora în totalul vânzărilor este de 40%)
şi uşi. Din totalul sortimentelor oferite, o
pondere de 50% este deţinută de cele stratificate din lemn.

tamaş Csaba, director economic
al companiei Bradul ezüstfenyö:
“Conform analizei evoluţiei activităţii
companiei noastre, în primul trimestru
din 2010 s-a constatat o diminuare cu
10% a cifrei de afaceri, comparativ cu
aceeaşi perioadă a anului precedent.
O scădere mai accentuată a vânzărilor
s-a raportat în 2009, când am înregistrat un regres de aproximativ 35% al
cifrei de afaceri faţă de anul anterior.
Aceasta s-a datorat, în special, fluctuaţiei cursului valutar, ca o consecinţă a
activităţii de export. Am fost nevoiţi să
reducem cu aproximativ 50% capacitatea de producţie a tâmplăriei din lemn
şi să aplicăm măsuri de disponibilizare
a personalului, pentru a evita confruntarea cu situaţii de incapacitate de plată.
În ceea ce priveşte consumul, am sesizat
că modul în care se solicită o anumită
esenţă a rămas neschimbat, cele mai
bine comercializate ansambluri fiind în
continuare cele din lemn de molid sau
de pin. Din punctul nostru de vedere,
cele mai multe livrări au fost efectuate
către persoane fizice, contractele cu
firmele fiind mai anevoiose, iar cele cu
instituţii publice excluse. Pe plan local,
odată cu instalarea crizei economice,
fiecare companie încearcă să-şi optimizeze costurile şi să identifice metode
pentru a supravieţui, însă perspectivele
nu sunt foarte optimiste. Consider că în
viitor, piaţa specifică – fiind încă una de
nişă în românia – se va restructura, în
sensul că se va păstra volumul comenzilor, însă pentru mai puţini competitori”.
«««

În vederea realizării tâmplăriei din lemn
stratificat, compania Bradul Ezüstfenyö s-a
asociat, încă de la înfiinţare, cu un producător local specializat în exploatarea
lemnului şi fabricarea cherestelei. Astfel, în
prezent, firma execută ansambluri din lemn
pentru export, realizate din profile proprii.

triton: preoCUpare pentrU
menţinerea CaLitĂţii ServiCiiLor
petre ghiţă, director general al firmei
triton: “În oferta proprie de produse se
regăsesc sisteme de feronerie Winkhaus,
roto şi G-U Eurojet, inclusiv ultimele

noutăţi din domeniu pentru fiecare gamă
în parte. Am încercat să ne menţinem
standardele de calitate şi paleta sortimentală diversificată, în ciuda avalanşei de
produse ieftine care au pătruns în ultima
perioadă pe piaţă, precum şi a reorientării
publicului către produse economice, dar,
în acelaşi timp, mai puţin fiabile, fenomen
datorat scăderii puterii de cumpărare.
În cursul lui 2009, acestor aspecte negative li s-au mai adăugat blocarea pieţei
imobiliare (cu efecte directe în sistarea
lucrărilor la clădiri aflate în diverse faze
de execuţie şi blocarea fondurilor pentru
demararea celor noi) şi limitarea creditării pentru persoanele fizice care nu s-au
mai putut implica, astfel, în proiecte de
renovare/amenajare. Toate acestea au

contribuit la scăderea evidentă a vânză
vânzărilor de sisteme de feronerie/accesorii
pentru tâmplăria termoizolantă din PVC,
aluminiu sau lemn stratificat. Pe fondul
acestor modificări, compania noastră a
înregistrat un regres de 50% al veniturilor faţă de 2008, în cadrul diviziei PVC
reuşind, totuşi, să ne menţinem portofoliul de clienţi. Totodată, pentru 2010, ne
aşteptăm la un regres de 30% al cifrei de
afaceri. De asemenea, strategia pentru
dezvoltare în intervalul imediat următor
presupune sistarea proiectelor de investiţii, concomitent cu dezvoltarea achiziţiilor directe de la furnizorii externi, ceea
ce ne va permite să obţinem preţuri mai
bune pentru beneficiarii noştri sau menţinerea calităţii serviciilor oferite gratuit,
cum ar fi livrarea la termen şi asistenţa
tehnică”.
«««

Firma Triton activează în domeniul tâmplăriei termoizolante începând cu anul 1995,
oferta sortimentală incluzând, în prezent,
sisteme de feronerie pentru realizarea
ansamblurilor din PVC, scule/utilaje pentru
construcţii şi accesorii folosite în industria mobilei. reţeaua de distribuţie este
dezvoltată la nivel naţional.

«««

Compania Far Est Windows, cu sediul
central în localitatea Domneşti (judetul
Ilfov) este specializată în producţia de
tâmplărie termoizolantă din PVC, utilizând
profile furnizate de Profine românia (Trocal
şi KBE). Societatea reprezintă unul dintre
principalii furnizori de ferestre din zona
Capitalei, poziţionându-se printre primii
producători care au promovat conceptul
de emisivitate scăzută a geamului.

pinUm: perSpeCtive optimiSte
pentrU SegmentUL tâmpLĂriei
din Lemn
francesco Curcio, director comercial
al pinum doors & Windows: "Gradul de
absorbţie al pieţei interne de tâmplărie din
lemn este de 35% – 40% şi totul se concentrează în jurul vânzărilor constante pe categorii de produse. Clienţii optează, în principal, pentru sortimente economice (esenţe
de răşinoase), dar în proporţie de 30% solicită, în continuare, modele performante
(esenţe tari, placate cu aluminiu). La nivel
naţional, segmentul intern de tâmplărie
termoizolantă a urmat un trend descendent în 2009, înregistrând o scădere de
aproximativ 40%, ca urmare a influenţei

Nr. 5 - MAI 2010 info-şantiere 25

inveStiţii

sumar

Investiţii pentru construcţia de centre comerciale,
imobile de birouri şi parcuri industriale
Chiar dacă recesiunea a afectat substanţial puterea de cumpărare
a românilor, centrele comerciale şi mall-urile continuă să-şi facă
loc pe lista de priorităţi a unor investitori. Interesant este faptul că
asemenea obiective continuă să atragă fonduri de ordinul a sute
de milioane de euro. Nici segmentul imobilelor de birouri nu pare
a fi suprasaturat, multe asemenea clădiri fiind în stadiu de proiect
sau de execuţie. Pe de altă parte, se poate observa şi demararea a
numeroase lucrări de anvergură pentru construcţia de unităţi de
producţie, hale şi parcuri industriale.
Se LUCreazĂ La ULtimeLe doUĂ
CLĂdiri dintr-Un CompLeX
de BiroUri
În prezent, se execută structura de rezistenţă a ultimelor două imobile din cadrul
unui complex de birouri din sectorul 1 al
Capitalei. Obiectivul va avea în componenţă cinci clădiri de birouri (P+5E; P+6E;
P+12E), cu o suprafaţă construită de aproximativ 50.000 mp. Planurile tehnice au
fost elaborate de firma Studio 10 M, din
Bucureşti. Beneficiar este compania Swan
Property (din Capitală), dezvoltator fiind
societatea Lane Development Managers, din Voluntari (judeţul Ilfov). Sistemul
constructiv presupune structură din beton
armat. Acoperişul va fi tip terasă «verde»,
în sistem ecologic. Finisajele exterioare şi
faţadele se vor realiza cu panouri compozite. Tâmplăria va fi din aluminiu, cu barieră
termică şi geam termoizolant. La parter vor
fi amenajate spaţii de retail/divertisment.
Ansamblul va beneficia de o parcare subterană structurată pe trei niveluri, care va
totaliza aproximativ 1.000 de locuri. Lucrările de construcţie au fost începute în 2008,
termenul de finalizare fiind stabilit pentru
luna decembrie a anului curent. Pentru
date de contact proiect accesaţi cod unic
B1862, disponibil la http://infosantiere.ro/
proiecte/previzualizare/id/1862 .

CentrU ComerCiaL
de 140 miLioane de eUro
În prezent, se execută structura de rezistenţă a unui centru comercial (S+P+3E) din
municipiul Constanţa. Obiectivul va avea o
suprafaţă construită de 105.000 mp. Planurile tehnice au fost elaborate de firma Assix
Creations (din Cluj Napoca), beneficiar fiind
compania Immoeast AG, din Austria. Obiectivul va include 170 de spaţii comerciale,
dintre care un hypermarket, restaurante,
săli de cinema şi magazine (cu suprafeţe
cuprinse între 35 mp şi 3.500 mp). Sistemul
constructiv prevede fundaţie cu piloni
tubulari din beton armat (BA), cu adâncime
medie de 15 metri, grinzi şi pavaj din BA.
Acoperişul va fi din oţel/sticlă şi va dispune
de sisteme termo-hidroizolatoare. Pereţii
exteriori vor fi realizaţi din panouri tip
sandwich (finisate în funcţie de destinaţia
spaţiului disponibil), iar cei de rezistenţă din blocuri de beton. Izolaţiile termice vor fi
create din vată minerală. Faţada principală
va include perete-cortină din aluminiu (cu

geam termoizolant) şi va fi placată cu piatră
naturală. Complexul va beneficia de 1.200
de locuri de parcare. Lucrările de construcţie
au fost începute în 2009, termenul de finalizare fiind stabilit pentru luna decembrie
din 2010. Valoarea totală a investiţiei este
de 140 milioane de euro. Pentru date de
contact proiect accesaţi cod unic CT3489,
disponibil la http://infosantiere.ro/proiecte/
previzualizare/id/3489 .

proieCte eLaBorate de firma
oBk arChiteCtS
Compania OBK Architects, din Irlanda, a
elaborat planurile tehnice pentru două
obiective, amplasate în Bucureşti. Astfel,
pe un teren cu o suprafaţă de aproximativ
250.000 mp, din sectorul 1, va fi realizat
un ansamblu care va avea în componenţă
clădiri rezidenţiale şi spaţii comerciale
(P+5E). Totodată, în sectorul 4 va fi edificat
un imobil mixt (P+14E), ce va include
spaţii de birouri şi zone comerciale. Aria
construită va fi de circa 4.000 mp. Pentru
ambele obiective, nu au fost desemnate,
deocamdată, societăţile care se vor ocupa
de serviciile de antreprenoriat. Lucrările
de construcţie sunt preconizate a fi începute în 2010, termenele de finalizare fiind
stabilite pentru perioada anilor 2012-2013.
Pentru date de contact proiect accesaţi cod
unic B3509, disponibil la http://infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/id/3509 .

deLhaize: eSte vizatĂ
deSChiderea a 13 magazine
noi în 2010
Grupul Delhaize, beneficiarul lanţului
de magazine Mega Image, are în vedere
deschiderea a 13 noi magazine în 2010,
dintre care cinci vor fi operate sub brandul
red Market, potrivit raportului anual al
companiei. Oraşele vizate sunt Bucureşti,
Constanţa, Slobozia, Târgovişte şi Braşov.
reţeaua Mega Image s-a extins, în 2009,
cu 11 unităţi, în prezent însumând - la nivel
naţional - 51 de magazine. Pentru acest an,
pe plan internaţional, grupul va investi 800
milioane de euro în vederea extinderii, cu
35% mai mult decât în 2009, când a alocat
520 milioane de euro pentru inaugurarea
a 59 unităţi comerciale noi. În prezent,
Delhaize beneficiază de o reţea internaţională de 2.732 de magazine, anul trecut
realizând o cifră de afaceri de 19,9 miliarde euro.
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CLĂdire de BiroUri
de 2,5 miLioane de eUro
în SeCtorUL 6
În sectorul 6 al Capitalei se organizează
şantierul în vederea construirii unui imobil
de birouri (D+P+5E). Planurile tehnice
au fost elaborate de firma Tehnoproiect
Comtrans, din Bucureşti. Pentru execuţia
acestui obiectiv, beneficiarul solicită oferte
de achiziţionare a următoarelor materiale
şi sisteme constructive: beton, oţel-beton,
cărămidă, adeziv, tâmplărie şi produse
pentru realizarea finisajelor. Lucrările de
construcţie au fost începute luna aceasta,
termenul de finalizare fiind stabilit pentru
anul 2012. Valoarea totală a investiţiei este
de 2,5 milioane de euro.
Compania Tehnoproiect Comtrans a
întocmit proiectele unui ansamblu rezidenţial din judeţul Cluj şi ale unui bloc
de locuinţe (2S+P+10E), situat în zona
Ghencea (din sectorul 6). Complexul din
Cluj Napoca va avea o suprafaţă construită
de 43.500 mp şi va avea în componenţă
patru clădiri (P+Mz+15E) cu 350 de unităţi
locative, urmând a fi definitivat în luna
martie 2013. În ceea ce priveşte imobilul
din Capitală, acesta va include 28 de apartamente şi duplexuri (cu arii cuprinse între
50 mp şi 281 mp). Lucrările de construcţie
au fost începute în 2009, inaugurarea
blocului fiind programată pentru sfârşitul anului curent. Pentru date de contact
proiect accesaţi cod unic B3499, disponibil
la http://infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/id/3499 .

a doUa haLĂ
dintr-Un CompLeX miXt
Se afLĂ în ConStrUCţie
În comuna Topa Mică (din judeţul Cluj), se află
în execuţie un complex, care include trei hale
pentru depozitare (P) şi o clădire de birouri
(D+P+1E). În prezent, se efectuează lucrări de

construcţie la cel de-al doilea modul de hală.
Antreprenor este societatea rohe românia,
din Bucureşti. Obiectivul are o suprafaţă
totală de aproximativ 37.000 mp. Sistemul
constructiv al spaţiilor pentru depozitare
prevede structură de rezistenţă alcătuită
din fundaţii şi stâlpi de beton. Închiderile se
vor realiza cu panouri termoizolante, izolate
cu vată minerală (de 10 cm grosime). Pardoseala va fi din beton elicopterizat, iar învelitoarea - din tablă cutată. În vederea execuţiei acestui complex, beneficiarul solicită
oferte pentru achiziţionarea următoarelor
materiale şi sisteme constructive: beton/
beton elicopterizat, panouri termoizolante,
profile metalice şi tablă cutată. Lucrările au
fost începute în anul 2009, termenul de finalizare fiind stabilit pentru luna august 2011.
Pentru date de contact proiect accesaţi cod
unic CJ3479, disponibil la http://infosantiere.
ro/proiecte/previzualizare/id/3479 .

La SfârşitUL LUi 2010
Se va inaUgUra CompLeXUL
de La titU
Pe un teren de aproximativ 500.000 mp
din localitatea Titu (judeţul Dâmboviţa),
compania renault Technologie roumanie
(cu sediul în oraşul Voluntari, din judeţul
Ilfov) construieşte un complex industrial. Obiectivul va avea în componenţă
14 hale (P+2E) şi anexe, care vor include
spaţii pentru birouri, centre de afaceri de
proximitate, ateliere de cercetare/proiectare, galerii şi alte clădiri conexe. Suprafaţa construită va fi de 68.616 mp. Planurile
tehnice au fost elaborate de firma Consolid
SA, din Voluntari. Lucrările de construcţie
au fost începute în anul 2008, termenul de
finalizare fiind stabilit pentru sfârşitul lui
2010. În prezent, 60% din întregul complex
este definitivat. Pentru date de contact
proiect accesaţi cod unic DB0094, disponibil la http://infosantiere.ro/proiecte/
previzualizare/id/94 .

inveStiţii

sumar
oBieCtive eLaBorate de firma
arhivent proieCt
Compania Arhivent Proiect, din Bucureşti,
a elaborat planurile tehnice pentru două
obiective, care vor fi amplasate în sectorul
1 al Capitalei. Astfel, pe un teren cu o suprafaţă de aproximativ 12.000 mp, va fi realizat
un complex mixt, care va avea în componenţă clădiri rezidenţiale şi de birouri
(P+6E). Totodată, se va edifica şi un imobil
mixt (2S+P+6E), ce va include locuinţe şi
spaţii pentru birouri. Aria construită va fi de
circa 5.000 mp. Pentru ambele obiective, nu
au fost desemnate, deocamdată, societăţile
care se vor ocupa de serviciile de antreprenoriat. Lucrările de construcţie sunt preconizate a fi începute în 2010, termenele de
finalizare fiind stabilite pentru a doua parte
a anului 2011. Beneficiar este o persoană
fizică. Pentru date de contact proiect accesaţi cod unic B3521, disponibil la http://
infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/
id/3521 .

Planurile tehnice au fost elaborate de firma
Adest Arhitecture, beneficiar şi dezvoltator fiind compania Cefin real Estate,
ambele din Bucureşti. Deocamdată, nu a
fost desemnată societatea care se va ocupa
de serviciile de antreprenoriat. Imobilul va
fi realizat pe structură metalică, iar faţada
va include componente vitrate. Finisajele
interioare presupun utilizarea de: parchet,
gresie, faianţă şi vopsele lavabile. Definitivarea construcţiei este preconizată în
termen de trei ani de la începerea lucrărilor.
Pentru date de contact proiect accesaţi cod
unic B2829, disponibil la http://infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/id/2829 .

mai mULte oBieCtive miXte
aU foSt aUtorizate
A fost eliberată, recent, în municipiul
Satu Mare, autorizaţia de construcţie a
unui complex mixt. Ansamblul va avea în
componenţă spaţii comerciale (2S+P+1E),

o clădire de birouri (2S+P+4E) şi un bloc
(2S+P+10E) cu 69 de unităţi locative. Planurile tehnice au fost elaborate de firma Arhi
Dinamic, din localitate. Deocamdată, nu a
fost desemnată societatea care se va ocupa
de serviciile de antreprenoriat. Lucrările de
construcţie sunt preconizate a fi începute
în 2010, termenul de finalizare fiind stabilit
pentru o perioadă de maximum doi ani de
la demararea acestora. În vederea dezvoltării complexului, beneficiarul are în vedere
şi încheierea de parteneriate.
Compania Arhi Dinamic a realizat proiectele pentru alte două obiective care vor
fi construite în Satu Mare, şi anume: un
ansamblu rezidenţial (care va include
imobile individuale, locuinţe înşiruite/
colective) şi o clădire mixtă (2S+P+3E), cu
funcţiuni de birouri şi spaţii comerciale.
Ambele obiective au depăşit faza obţinerii
autorizaţiei de construire, definitivarea
acestora fiind programată pentru perioada
2011-2012. Pentru date de contact proiect

accesaţi cod unic SM3523, disponibil la
http://infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/id/3523 .

CentrU LogiStiC
CU o arie de 15.000 mp în oradea
În municipiul Oradea (judeţul Bihor), va
fi realizat un centru logistic, care va avea
în componenţă o hală pentru depozitare/
producţie şi o clădire de birouri (P+2E).
Obiectivul va avea o suprafaţă desfăşurată de peste 15.000 mp. Beneficiar este
compania Proges, din Oradea. În vederea
execuţiei complexului, antreprenorul
doreşte primirea unor oferte pentru următoarele materiale: porţi secţionale, diverse
clase de betoane, tâmplărie din PVC, rafturi
pentru utilarea depozitelor, adezivi pentru
pardoseală din PVC şi mochetă, instalaţii
electrice, sanitare, menajere şi pluviale.
Lucrările de construcţie sunt preconizate pentru definitivare în luna iunie 2011.

CompLeX miXt ConStrUit
în zona aUtoStrĂzii a1
În prezent, se execută structura de rezistenţă a etajului al patrulea pentru un
imobil de birouri (S+P+4E) ce aparţine unui
complex situat în proximitatea Autostrăzii
Bucureşti-Piteşti. De asemenea, ansamblul va avea în componenţă hale pentru
depozitare, un magazin de prezentare/
desfacere şi un service. Planurile tehnice
au fost elaborate de firma Arhipas Design
(din Bucureşti), antreprenor fiind societatea
General Trust Argeş, cu sediul în municipiul
Piteşti. Soluţia tehnică presupune structură
din beton şi zidărie din cărămidă. Tâmplăria
exterioară va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ: parchet
laminat, gresie, faianţă şi vopsele lavabile.
În vederea execuţiei acestui obiectiv, beneficiarul solicită oferte pentru următoarele
materiale şi sisteme constructive: oţelbeton, cărămidă, gleturi, vopsele lavabile,
gresie, faianţă, parchet laminat, tâmplărie
din PVC cu geam termoizolant. Lucrările de
construcţie au fost începute în anul 2008,
termenul de finalizare fiind stabilit pentru
luna martie 2011. Pentru date de contact
proiect accesaţi cod unic AG1859, disponibil la http://infosantiere.ro/proiecte/
previzualizare/id/1859 .

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

BarBU vĂCĂreSCU toWer:
imoBiL miXt CU o SUprafaţĂ
de 127.000 mp
În sectorul 2 al Capitalei va fi realizat un
imobil mixt (S+P+37E). Obiectivul va avea
în componenţă spaţii de birouri/comerciale, un hotel de patru stele, o zonă
comercială şi de recreere. Clădirea va avea
o suprafaţă construită de 127.000 mp.
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Pentru date de contact proiect accesaţi cod
unic BH2998, disponibil la http://infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/id/2998 .

pe Un teren de 25.000 mp
va fi reaLizatĂ o CLĂdire
de BiroUri
În comuna Albota (judeţul Argeş), a fost
aprobată execuţia unui clădiri de birouri
(P+2E) şi a unei hale pentru depozitare.
Obiectivul va fi amplasat pe un teren cu o
suprafaţă de aproximativ 25.000 mp. Antreprenor este Trustul de Construcţii Civile
şi Industriale Argeş, din Piteşti. Sistemul
constructiv prevede structură din beton
şi zidărie din cărămidă. Tâmplăria va fi
din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele
interioare includ: parchet, gresie, faianţă
şi vopseluri lavabile. În vederea realizării
obiectivului, beneficiarul solicită oferte
pentru următoarele materiale: oţel-beton,
cărămidă, ciment, vopseluri şi tâmplărie
din PVC cu geam termoizolant. Lucrările
de construcţie sunt preconizate pentru
a fi începute în luna iunie a.c., termenul
de finalizare fiind stabilit pentru sfârşitul
anului 2011. Pentru date de contact proiect
accesaţi cod unic AG3087, disponibil la
http://infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/id/3087 .

peSte 100 miLioane de eUro
inveStiţi în SeCtoareLe
rezidenţiaL şi de BiroUri
În sectorul 1 al Capitalei se are în vedere
realizarea, pe un teren cu o suprafaţă de
aproximativ 17.000 mp, a unui ansamblu
rezidenţial (P+5E; P+6E+E7-retras). Planurile tehnice au fost elaborate de firma
Westfourth Architecture SA, din Bucureşti.
Deocamdată, nu a fost desemnată societatea care se va ocupa de serviciile de
antreprenoriat. Lucrările de construcţie
sunt preconizate a fi începute în 2010,
termenul de finalizare fiind stabilit pentru
anul 2013. De asemenea, compania Westfourth Architecture a întocmit proiectele în
vederea construcţiei unor complexuri rezidenţiale (amplasate în municipiul Bucureşti şi în staţiunea Poiana Braşov) şi a unor
clădiri de birouri (P+20E; S+P+28E) din
sectorul 1, totalizând arii de circa 100.000
mp şi presupunând investiţii de 95 milioane
de euro. Pentru aceste obiective, termenul
de definitivare este prevăzut pentru perioada 2010-2012. Pentru date de contact
proiect accesaţi cod unic B3591, disponibil
la http://infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/id/3591 .

parC LogiStiC de 10 miLioane
de eUro
În localitatea Petreşti (din judeţul Dâmboviţa), se execută săpăturile pentru realizarea fundaţiei unui parc logistic. Obiectivul va avea în componenţă trei clădiri,
suprafaţa construită fiind de aproximativ
20.000 mp. Planurile tehnice au fost elaborate de firma Subcontrol, din Timişoara.
Serviciile de antreprenoriat sunt asigurate
de două companii aflate în asociere. Lucrările de construcţie au fost începute recent,
termenul de finalizare fiind stabilit pentru
luna septembrie 2011. Valoarea totală a
investiţiei este de 10 milioane de euro.

sumar
De asemenea, societatea Subcontrol a
întocmit proiectul în vederea execuţiei
unui centru comercial (P), în Timişoara.
Hala comercială va avea o arie construită
de circa 1.500 mp, iar definitivarea acesteia se va realiza la sfârşitul lui 2010. Pentru
date de contact proiect accesaţi cod unic
DB3600, disponibil la http://infosantiere.
ro/proiecte/previzualizare/id/3600 .

oBi: inveStiţii în magazine
noi, în pLoieşti şi SiBiU
Lanţul de magazine cu activităţi pe piaţa
de bricolaj OBI, parte a concernului
german Tengelmann, are în vedere extinderea pe segmentul specific din românia
prin deschiderea a două noi centre comerciale, în Ploieşti şi Sibiu. În urma investiţiilor,
ce vor însuma 10 milioane de euro, OBI va
deţine, la nivel naţional, şase unităţi comerciale. Proiectele celor două magazine sunt
similare, fiecare urmând a avea câte o
suprafaţa totală de 10.000 mp. Aria utilă
va fi de 8.500 mp, iar centrele vor dispune
de peste 35.000 de produse listate. Lucrările de construcţie a unităţii din Ploieşti au
fost începute la jumătatea lunii septembrie
2009, urmând a fi definitivate la sfârşitul
lui februarie 2010, iar cele pentru execuţia
magazinului din Sibiu au fost demarate în
august 2009, termenul de finalizare fiind
stabilit pentru luna mai 2010. Antreprenorii lucrărilor sunt societăţile real-Design
Trust (din Bucureşti), respectiv Habau
Hungaria (din Ungaria). La nivel internaţional, reţeaua OBI este prezentă în alte 12
ţări europene şi în Federaţia rusă, beneficiind, în prezent, de 537 de magazine.
Grupul Tengelmann deţine pe piaţa autohtonă şi lanţul de magazine Plus Discount,
care dispune de 96 de centre comerciale în
ţara noastră.
Tengelmann Group a înregistrat, în 2008,
venituri totale de 12,36 miliarde euro.
Concernul este prezent în 14 ţări şi controlează, de asemenea, activitatea unităţilor de tip supermarket Kaiser's Tengelmann AG, reţeaua de distribuţie a materialelor textile şi non-alimentare Kik Textilien
& Non-Food GmbH şi centrele comerciale
Great Atlantic şi Pacific Tea Company (P&A),
din America de Nord.

pLaza CenterS: amânare
a pLanUriLor de inveStiţii
pentrU 2011
În intervalul anilor 2011-2012, dezvoltatorul Plaza Centers - Israel estimează că va
începe lucrările de construcţie la centrele
comerciale a căror execuţie a fost amânată
în mai multe rânduri din cauza recesiunii economice. Conform celui mai recent
raport financiar emis de companie, mallurile vor fi amplasate în Timişoara (cu o
arie închiriabilă de 43.000 mp şi având
o valoare estimată la 95,6 milioane de
euro), Iaşi (62.000 mp; 113,8 milioane de
euro); Slatina (17.000 mp; 32,5 milioane
de euro); Hunedoara (13.000 mp; 26 milioane de euro) şi Târgu Mureş (30.000 mp;
55,9 milioane de euro). Acestea vor definitivate până la sfârşitul anului 2013, în
prezent aflându-se în diverse stadii de
proiectare şi avizare. În ceea ce priveşte
cea mai importantă investiţie a societăţii
în românia, respectiv proiectul Dâmboviţa
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Center, lucrările de execuţie stagnează
momentan, însă termenul de finalizare a
primei etape nu a fost devansat, aceasta
urmând a se finaliza, potrivit documentului citat, în 2013. Valoarea de piaţă a terenului şi construcţiilor aferente obiectivului
a crescut, anul trecut, cu 14,4% faţă de
nivelul din 2008, la 181,6 milioane de euro,
însă cea a complexului după definitivare a
fost evaluată în scădere cu 25%, până la 693
milioane de euro. Un alt proiect dezvoltat
de companie, Miercurea Ciuc Plaza, a
fost suspendat într-o etapă avansată de
execuţie, din cauza lipsei soluţiilor de finanţare. Începută în 2008, construcţia mall-ului
a fost oprită la sfârşitul anului trecut, în faza
de realizare a instalaţiilor.
În 2009 Plaza Centers a achiziţionat un lot
de teren în Constanţa, având în vedere
construcţia unui centru comercial cu o
arie închiriabilă de 18.000 mp. Lucrările de
execuţie sunt planificate a fi începute în
2011, termenul de finalizare fiind stabilit
în 2012. Valoarea de piaţă a proiectului a
fost evaluată la aproximativ 20 milioane
de euro.
La nivel de grup, veniturile companiei
din 2009 au însumat 16 milioane de euro,
în scădere cu 83,8% faţă de cele 99 milioane de euro raportate în 2008, din cauza
faptului că societatea nu a vândut nicio
proprietate în cele 12 luni anterioare. Plaza
Center face parte din grupul Elbit Medical
Imaging, din Israel şi deţine active în
românia, Ungaria, Polonia, Cehia, Letonia,
Grecia, India, Bulgaria şi Serbia.

imoBiLe miXte, proieCtate
de dd deSign StUdio
Compania DD Design Studio (din Bucureşti)
a elaborat planurile tehnice în vederea
construirii a patru imobile mixte în sectorul
1 al Capitalei. Pe Şoseaua Bucureşti-Ploieşti,
vor fi realizate două clădiri cu destinaţie
mixtă (P+7E+E8-E10-retrase şi S+P+6E),
prima cu destinaţie de spaţii de birouri/
servicii (având ca beneficiar o persoană
fizică), iar cea de-a doua - de birouri şi
showroom (imobil aflat în proprietatea
firmei Sity International, din localitatea
Voluntari - judeţul Ilfov). De asemenea, tot
pe Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, va fi realizat
un ansamblu mixt, format din trei imobile
(P+6E) cu destinaţia de birouri, locuinţe
colective, comerţ şi servicii, beneficiar
fiind o persoană fizică. Totodată, societatea
Global Manager (din Bucureşti) va executa,
în sectorul 1, o clădire de servicii medicale
(P+6E). Pentru toate obiectivele, începerea
lucrărilor de construcţie este preconizată
în al doilea semestru al anului curent, finalizarea acestora fiind stabilită pe o perioadă cuprinsă între 12 luni şi 24 luni. Pentru
date de contact proiect accesaţi cod unic
B3188, disponibil la http://infosantiere.ro/
proiecte/previzualizare/id/3188 .

CompLeX miXt CU o SUprafaţĂ
de 3.000 mp
În comuna Nicolae Bălcescu (judeţul
Bacău) va fi realizat un complex mixt,
având în componenţă un depozit logistic
şi un sediu administrativ (P+1E). Obiectivul va avea o suprafaţă construită totală
de 3.000 mp. Antreprenor este societatea
Splendid Service, din Bacău. În vederea

execuţiei complexului, beneficiarul solicită
oferte pentru următoarele materiale: oţelbeton, profile metalice, panouri sandwich,
materiale pentru izolare, finisaje şi instalaţii
(de toate tipurile). Lucrările de construcţie
sunt preconizate a fi începute în luna iunie
a.c., termenul de finalizare fiind stabilit
pentru aceeaşi lună a anului 2011. Pentru
date de contact proiect accesaţi cod unic
BC2924, disponibil la http://infosantiere.ro/
proiecte/previzualizare/id/2924 .

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

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

inveStiţii

sumar
noastră reprezintă principala ţintă a investiţiilor holdingului din regiunea sud-est
europeană.

monaLiSa BUSineSS park:
inveStiţie de 70 miLioane de eUro
Pe un teren cu o arie de 17.500 mp de pe
DN 1 (în apropierea Aeroportului Internaţional Henri Coandă) va fi construit
complexul Monalisa Business Park. Obiectivul va avea în componenţă două imobile
de birouri clasa A (S+P+10E; cu o suprafaţă
construită de 9.000 mp) şi un hotel de 4
stele (având o arie construită de 1.000 mp).
Unitatea hotelieră (2S+P+9E) va dispunde
de 85 de camere (cu suprafeţe cuprinse
între 24 mp şi 34 mp), un restaurant, o
sală de conferinţe etc. Planurile tehnice
au fost elaborate de firma Van Project &
Design, din Bucureşti. Până în prezent, societatea care se va ocupa de realizarea lucrărilor de construcţie nu a fost desemnată.
Complexul va beneficia de peste 1.000 de
locuri de parcare. Execuţia obiectivului este
preconizată a fi începută în luna iunie a.c.,
termenul de finalizare fiind stabilit pentru
aceeaşi lună a anului 2011. Valoarea totală
a investiţiei este de 70 milioane de euro.
Pentru date de contact proiect accesaţi cod
unic IF2640, disponibil la http://infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/id/2640 .

CamBridge BUSineSS park:
a foSt oBţinUtĂ aUtorizaţia
de ConStrUire
Complexul de birouri clasa A Cambridge
Business Park, din Cluj-Napoca, a obţinut
autorizaţia de construire. Obiectivul va
avea în componenţă patru imobile (P+6E;
P+9E; P+13E; P+4E) şi va fi desfăşurat
pe o arie totală de 56.500 mp (din care
spaţiul destinat birourilor va fi de 34.000).
De asemenea, centru de afaceri va beneficia de o suprafaţă de 8.000 mp spaţii de

facilităţi şi retail (precum: showroom auto,
sediu bancar, restaurant, cafenea, bar,
centre de fitness/spa, farmacie, minimarket
etc.). Planurile tehnice au fost elaborate de compania Arhimar Serv (din ClujNapoca), beneficiar fiind societatea Adama
Holding, din Pipera (judeţul Ilfov). Dezvoltator este firma Letterstone românia, din
Cluj-Napoca. Complexul va beneficia de
sistemul BMS, prin intermediul căruia se
va permite optimizarea performanţelor
energetice ale clădirilor şi minimalizarea
consumului de energie. Faţada va fi executată din sticlă, iar finisajele interioare vor
include: parchet, gresie, faianţă şi vopsele
lavabile. Obiectivul va include 34 de locuri
de parcare la exterior, 400 - structurate pe
două niveluri subterane şi 4.000 mp de
spaţii verzi. Lucrările de construcţie vor
fi începute în luna iunie 2010, centrul de
afaceri urmând a se finaliza în termen 24
de luni. Valoarea totală a investiţiei este de
61,5 milioane de lei. Pentru date de contact
proiect accesaţi cod unic CJ2659, disponibil
la http://infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/id/2659 .

imoBiLe miXte,
reaLizate în SeCtorUL 1
Societatea Aviz Sprint, din Bucureşti, a
elaborat planurile tehnice în vederea
construirii unui complex mixt şi a unui
ansamblu rezidenţial. Astfel, în sectorul
1 al Capitalei va fi realizat, pe un teren cu
o suprafaţă de aproximativ 16.000 mp,
un obiectiv care va avea în componenţă
imobile de locuinţe şi spaţii pentru servicii.
De asemenea, tot în sectorul 1, se va
construi un ansamblu format din imobile
rezidenţiale individuale/colective şi spaţii
de birouri. Complexul va fi situat pe un
teren de 4 hectare. Pentru ambele obiective nu au fost desemnate, deocamdată,
societăţile care se vor ocupa de serviciile de
antreprenoriat. Lucrările sunt preconizate a

fi începute în 2010, termenul de finalizare
fiind stabilit pentru sfârşitul lui 2012. Totodată, firma Aviz Sprint a întocmit proiectele în vederea execuţiei unor blocuri de
locuinţe, amplasate în sectorul 1, care vor
totaliza aproximativ 200 de unităţi locative.
Definitivarea acestor obiective este stabilită pentru perioada 2011-2012. Pentru
date de contact proiect accesaţi cod unic
B3608, disponibil la http://infosantiere.ro/
proiecte/previzualizare/id/3608 .

economice, fiind realizate numai fundaţiile, de către societatea Soil Tech Drilling.
Manager de proiect este compania portugheză Engexpor. Conceptul de arhitectură a fost creat de Burrows Cave International (din Marea Britanie), de implementare
ocupându-se firma locală Arhimar.

akademia Center: peSte
30 miLioane de eUro
pentrU aL treiLea maLL
din CLUj-napoCa

Compania Crişan & Crişan Architecture
Urban Planning & Design, din Bucureşti,
a elaborat planurile tehnice în vederea
construirii unui centru comercial (S+P+2E).
Obiectivul, amplasat în comuna Corbeanca
(din judeţul Ilfov), va fi situat pe un teren cu
o suprafaţă de peste 6.000 mp. Societatea
a întocmit şi proiectul pentru execuţia
unui ansamblu de locuinţe colective, care
va fi amplasat pe un teren de 10 hectare,
în aceeaşi localitate. Totodată, a elaborat
proiectele unei hale de depozitare şi spaţii
pentru birouri (în localitatea Afumaţi), a
unui complex mixt (în satul Şindriliţa) şi
a unui ansamblu rezidenţial (în comuna
Dascălu). Aceste obiective vor fi situate pe
terenuri cu arii totale de circa 50.000 mp.
Începerea lucrărilor de construcţie este
preconizată pentru anul curent, definitivarea imobilelor fiind stabilită pentru perioada 2011-2013. Pentru date de contact
proiect accesaţi cod unic IF3586, disponibil
la http://infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/id/3586 .

Lucrările de construcţie a celui de-al treilea
centru comercial de tip mall din ClujNapoca, Akademia Center, trebuie reîncepute până în martie 2011. Într-un interval
de zece luni, dezvoltatorul - compania
Nisco Invest va lua în posesie terenul din
incinta Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie «Leon Danielo», de pe strada B.P.
Haşdeu (concesionat pe 49 de ani printrun act adiţional semnat - recent - de autorităţile locale), urmând să asigure integral
finanţarea de 30 milioane de euro, necesară
construcţiei complexului. De asemenea,
documentul condiţionează investitorul să
definitiveze lucrările în maximum 30 de
luni. "Semnarea actului adiţional reprezintă
o încercare de clarifica situaţia unei investiţii amânate de trei ori până în prezent",
a precizat Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj. Akademia Center va
avea o suprafaţă de 41.000 mp, din care
18.000 mp vor fi închiriabili. Deşi funcţiunea principală a obiectivului o constituie spaţiile comerciale şi pentru servicii,
centrul va include şi birouri de clasa A, cabinete medicale amplasate la nivelurile superioare, respectiv o parcare cu 322 de locuri.
Lucrările de execuţie a obiectivului au
fost oprite anul trecut din cauza recesiunii

LUCrĂriLe La mai mULte
CompLeXUri vor fi înCepUte
anUL aCeSta

ContinUĂ ConStrUCţia
parCULUi indUStriaL
de 750 miLioane de eUro
Alinso Group, dezvoltatorul parcului industrial Ploieşti West Park, continuă lucrările
la cea de-a doua clădire din cadrul proiectului în valoare totală de 750 milioane
de euro. Hala va fi destinată activităţilor
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inveStiţii
logistice, urmând a avea o suprafaţă de
20.000 mp. "Pentru a face faţă cererii în
creştere de spaţii medii destinate producţiei, vom începe, până la sfârşitul acestei
veri, execuţia primei clădirii tip SME
(pentru întreprinderi mici şi mijlocii), ce va
avea o arie de 15.000 mp. Am ales oraşul
Ploieşti pentru edificarea celui mai mare
parc industrial din Europa de Est, deoarece este situat într-o poziţie strategică
pentru companiile logistice: va avea acces
la viitoarea autostradă, beneficiază de o
staţie de cale ferată pentru containere şi se
află în apropierea Capitalei", a declarat Ivan
Lokere, preşedinte al Alinso Group. Societatea a inaugurat, recent, prima clădire
destinată operaţiunilor logistice din cadrul
ansamblului, închiriată de firma Unilever.
Construcţia are o suprafaţă de 30.000 mp
şi o înălţime de 11 metri, având structură
din beton.

pLaza deveLopment:
inveStiţie de 35 miLioane
de eUro, în CapitaLĂ
Construcţia clădirii de birouri Crystal Tower,
în valoare de 35 milioane de euro va fi
definitivată până la sfârşitul acestui an. În
prezent, structura de rezistenţă a imobilului este aproape finalizată, fiind începute operaţiunile de montare a ferestrelor.
Obiectivul (4S+P+14E+E15 tehnic) este
amplasat în centrul Capitalei, în apropiere
Pieţei Victoriei (B-dul Iancu de Hunedoara
nr. 48) şi dispune de o suprafaţă construită
de 23.000 mp şi utilă de 19.908 mp. Planurile tehnice au fost realizate de compania
Urbaline, antreprenor fiind societatea Amv
Group, ambele din Bucureşti. Pentru realizarea faţadelor se vor monta pereţi cortină
cu sistem «double skin», clădirea urmând a
fi echipată, totdată, cu sistem BMS şi o platformă heliport. Dezvoltator este firma Plaza
Development, deţinută de Search Corporation (87%) şi Ecoterra (13%). Lucrările de
execuţie au fost începute în luna martie
2008.

pireLLi: LUCrĂri în vaLoare
de 9 miLioane de eUro,
SCoaSe La LiCitaţie
Producătorul de anvelope Pirelli Tyres
românia a început procedurile de contractare a lucrărilor aferente proiectului de
extindere a fabricii de la Slatina. Pentru
finanţarea investiţiei, compania a obţinut
un credit în valoare de 50 milioane de euro
de la Banca Europeană de Investiţii (BEI).
Lucrările ce vor fi atribuite vizează echiparea
staţiei de înaltă tensiune, alimentarea cu
energie electrică de joasă / medie tensiune,
construirea unei staţii de înaltă tensiune şi
a unei hale. De asemenea, se organizează
licitaţii pentru conectarea la utilităţi: apă,
aer, abur nitrogen, ventilaţie, climatizare şi
sanitare. Cele şapte contracte însumează
o valoare totală de 8,63 milioane de euro.
Proiectul face parte dintr-un program de
investiţii în valoare de 250 milioane de euro
ce va fi implementat în românia în intervalul 2009-2011. Astfel, în apropierea actualei unităţi deţinute de Pirelli (din 2006), pe
amplasamentul din strada Drăgăşani nr. 35,
din localitate, va mai fi construită o unitate
identică, care, conform planurilor tehnice,
va fi realizată "în oglinda" celei existente.

sumar
Lucrările se vor desfăşura pe o perioadă de
trei ani. Compania va beneficia, totodată, de
un ajutor în valoare de 28 milioane de euro
din partea statului român.

pne Wind: inveStiţii
de 622 miLioane de eUro
în parCUri eoLiene
Compania germană PNE Wind are în
vedere investiţii de 622 milioane de euro
în execuţia de parcuri eoliene în românia,
regiunile vizate fiind Moldova, Dobrogea,
Banat şi Transilvania. Cele patru proiecte
vor fi realizate pe o suprafaţă totală de
326 de hectare (terenurile fiind deja achiziţionate), turbinele urmând să dezvolte
o putere instalată de 366 MW. Obiectivele
vor fi edificate de investitor, urmând a fi
vândute, ulterior. De asemenea, planurile
grupului includ achiziţia unor terenuri şi
în Bucureşti, Constanţa, Galaţi şi Mangalia,
pentru construcţia unor obiective similare. La nivel naţional, concernul este reprezentat de PNE Wind românia. Grupul
german are în vedere investiţii de peste 7,5
miliarde euro în parcuri eoliene, în Ungaria
(ce vor însuma o arie de 438 de hectare şi
investiţii de 146 milioane de euro), Turcia
(430 milioane de euro), Bulgaria (951 ha,
680 milioane de euro), Franţa (36 milioane
de euro), SUA (1.200 ha, 4 miliarde euro),
Marea Britanie / Irlanda (2.038 ha, 1,34 miliarde euro) şi Canada (4.263 ha, 528 milioane de euro). Cele peste 50 de complexuri
se vor desfăşura pe terenuri ce vor însuma
peste 9.000 de hectare.

piStĂ de Carting şi CentrU
de reCreere, în prejmer
Compania International Motorsport Activities (IMA), din Braşov, a început lucrările la fundaţia complexului mixt de clădiri
şi zone de recreere pe care îl realizează
în comuna Prejmer (judeţul Braşov), în
parteneriat cu autorităţile locale. Având
o valoare de 2 milioane de euro, proiectul
va fi executat pe un teren cu o suprafaţă de
15 hectare şi va include două clădiri (P+1E)
şi o pistă de carting cu o lungime de 1.250
de metri. Antreprenorul general al lucrărilor, firma Eren Cons, din Braşov, a demarat
execuţia obiectivului în luna martie 2010.
"Prima clădire, cu o suprafaţă construită
de 1.250 mp, va fi definitivată peste aproximativ două luni, aceasta urmând a beneficia de funcţiuni diverse, precum: recepţie,
showroom, diverse centre comerciale şi
sanitare, sală de conferinţe (la parter) şi
spaţii pentru birouri şi restaurant la primul
nivel. Totodată, deasupra etajului întâi va
fi construit şi un turn de control de unde
va fi monitorizată activitatea întregului
ansamblu", a declarat ing. Lucian Dima, dirigintele de şantier.

peSte 11 miLioane de eUro
pentrU ConStrUCţia
a doUĂ parCUri indUStriaLe
Autorităţile locale din judeţul Cluj au în
vedere investiţii de 11 milioane de euro
pentru construcţia a două parcuri industriale, Tetarom IV şi Tetarom V. În acest
sens, forul judeţean şi Consiliul Local al
comunei Feleacu au încheiat un parteneriat al cărui obiect îl reprezintă două loturi
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de teren cu o suprafaţă totală de 185 de
hectare. "Amplasamentul vizat este localizat în proximitatea centurii de ocolire
a municipiului Cluj-Napoca şi a traseului
Autostrăzii Transilvania şi reprezintă cea
mai bună soluţie luată în calcul", a precizat
Alin Tişe, preşedinte al Consiliului Judeţean
Cluj. Ansamblurile vor dispune de centre
logistice şi spaţii pentru birouri, în incinte
urmând a funcţiona, de asemenea, unităţi
de producţie a energiei electrice generate din resurse alternative (parc solar).
Pentru finanţare se are în vedere atragerea
a 50% din fonduri prin Programul Operaţional regional (POr), diferenţa urmând
a fi asigurată din bugetul local. "Costurile realizării parcului de producţie a energiei electrice cu ajutorul panourilor solare
pot ajunge până la 100 milioane de euro
pentru o suprafaţă de aproximativ 100 de
hectare, având o putere instalată de circa
30 MW/h. Aceasta va fi suficientă pentru
alimentarea parcurilor industriale Tetarom,
surplusul de producţie urmând a fi transferat în reţeaua naţională. Pentru realizarea
acestui obiectiv vom lua în considerare
încheierea unui parteneriat public-privat,
prin atragerea unui investitor", se arată
într-un comunicat al autorităţilor judeţene.

Cartiere rezidenţiaLe
CU 56 de imoBiLe
Compania C&C Construct Polivalent, din
Bucureşti, va dezvolta trei ansambluri rezidenţiale, în localităţile Domneşti, Tunari
şi Corbeanca (din judeţul Ilfov). Astfel,
complexul din Domneşti se află în faza de
execuţie a ultimelor trei imobile, dintr-un
total de 34 de vile unifamiliale de tip duplex
(P+1E). Lucrările au fost începute în anul
2009, termenul de finalizare fiind stabilit
pentru luna octombrie a.c. În localitatea
Tunari, societatea a obţinut autorizaţia de
construire a unui ansamblu format din 12
case individuale (P+M). Obiectivul va avea
o suprafaţă construită de aproximativ 1.500
mp. De asemenea, în Corbeanca, firma are
în vedere realizarea unui cartier rezidenţial format din 10 clădiri (P+M), cu o arie
construită totală de circa 5.000 mp. Începerea lucrărilor de construcţie la complexurile rezidenţiale din Tunari şi Corbeanca
sunt preconizate a fi începute anul acestea,
termenul de finalizare fiind stabilit pentru
2011. Pentru date de contact proiect accesaţi cod unic IF3436, disponibil la http://
infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/
id/3436 .

proLemn: faBriCĂ de paL
de 50 miLioane de eUro,
La reghin
Compania Prolemn, din reghin (judeţul
Mureş) va investi fonduri de 50 milioane
de euro pentru construcţia unei noi fabrici
de PAL (plăci aglomerate din lemn) în
localitate. Unitatea va avea capacitate de
producţie de 1.500 mc pe zi şi va fi inaugurată în 2011. "Anul trecut, compania
noastră a realizat o cifră de afaceri în
valoare de circa 37 de milioane de euro,
iar pentru 2010 ne propunem o creştere
a vânzărilor cu 20%. rezultatele bune şi
previziunile optimiste se bazează pe faptul
că, în prezent, aproape 90% din produsele realizate sunt destinate exportului. În

2009, am comercializat peste 15 milioane
de feţe (fronturi) de uşi realizate din HDF
(fibră presată la densitate mare), destinate
execuţiei de Uşi celulare. De asemenea, am
livrat către partenerii noştri circa 120.000
de unităţi de Foi presate de uşi şi Usi celulare cu toc. Cu toate că situaţia economică
a fost destul de nefavorabilă în ultima perioadă - şi se pare că aceasta se va răsfrange
şi asupra activităţii din 2010 - nu intenţionăm să schimbăm furnizorii de materii
prime şi materiale, considerând că relaţiile
de afaceri cu aceştia au decurs în limitele
stabilite", a declarat Mehmet Ilhan, director
de vânzări al Prolemn. Unul dintre obiectivele prioritare pe termen scurt / mediu al
companiei este reprezentat de menţinerea
profitabilităţii la un nivel constant, principala măsură adoptată în această direcţie
fiind constituită de stabilizarea costurilor actuale şi majorarea semnificativă a
producţiei. Prolemn românia este cea mai
importantă subsidiară a grupului Kastamonu Entegre, din afara Turciei. Societatea
dispune de un centru logistic / industrial cu
o suprafaţă de 40 de hectare, în reghin.

fondUri de peSte 60 miLioane
de eUro pentrU eXeCUţia
Unor imoBiLe
Pe un teren cu o suprafaţă de aproximativ
25.000 mp, din oraşul Pantelimon (judeţul
Ilfov), se va construi un ansamblu rezidenţial (P+1E; P+2E; S+P+3E). Planurile tehnice
au fost elaborate de firma Tehnoproiect
Comtrans, din Bucureşti. De asemenea,
societatea a întocmit proiectele în vederea
construirii unui bloc de locuinţe (2S+P+10E)
în sectorul 5 al Capitalei şi a unui complex
rezidenţial, situat în Cluj Napoca. Primul
imobil va avea în componenţă 88 de apartamente/duplexuri, presupunând o investiţie de 10 milioane de euro. Pentru ansamblul rezidenţial din Cluj Napoca se vor aloca
fonduri de 50 milioane de euro. Acesta va
include patru blocuri (P+Mz+15E), totalizând 350 de unităţi locative. Toate obiectivele se vor finaliza în perioada 2010-2013.
Pentru date de contact proiect accesaţi cod
unic IF3592, disponibil la http://infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/id/3592 .

a foSt aUtorizatĂ
ConStrUirea UnUi anSamBLU
CU 6 BLoCUri
A fost obţinută autorizaţia în vederea
construirii unui ansamblu rezidenţial în
municipiul Sibiu. Obiectivul, cu o suprafaţă desfăşurată de aproximativ 9.000 mp,
va avea în componenţă şase imobile, totalizând circa 300 de apartamente. Planurile tehnice au fost elaborate de Biroul
Individual de Arhitectură ramona CotişelNegreanu, din localitate. În vederea execuţiei acestui complex, dezvoltatorul solicită oferte pentru a achiziţiona următoarele materiale şi sisteme constructive: oţelbeton, materiale lemnoase, cărămidă,
instalaţii electrice, obiecte sanitare, tubulatură din PVC, PP şi PPr. Lucrările sunt preconizate a fi iniţiate anul acesta, ansamblul
urmând a fi definitivat în termen de doi ani
de la începerea construcţiei. Pentru date de
contact proiect accesaţi cod unic SB3268,
disponibil la http://infosantiere.ro/proiecte/
previzualizare/id/3268

sumar

inveStiţii
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Rezultatele financiare ale companiilor pe primul trimestru 2010,
influenţate de instabilitatea pieţelor
Pentru unele firme din domeniul construcţiilor la nivel mondial,
reducerile din 2009 consemnate de afacerile proprii au fost
înlocuite cu cifre pozitive în primul trimestru din acest an, tendinţă
ce dă încredere formatorilor de opinie din sectorul de profil.
Rezultatele financiare realizate de companii internaţionale în
perioada ianuarie - martie 2010 relevă o tendinţă de stabilizare
a situaţiei. Semnele îmbunătăţirii mediului economic devin tot
mai vizibile, apărând evoluţii de creştere pe mai multe sectoare
de activitate. Practic, se poate observa o atenuare drastică a
trendului descrescător înregistrat pe palierul vânzărilor. În acelaşi
timp, nu este de neglijat faptul că majoritatea operatorilor de pe
piaţa construcţiilor s-au confruntat în continuare cu reduceri ale
veniturilor, dictate, în principal, de potenţialul zonelor geografice
în care își desfăşoară activitatea. Însă, chiar şi în aceste cazuri,
managerii se arată optimişti în ceea ce priveşte evoluţia afacerilor
în lunile care urmează şi, mai ales, în 2011. De asemenea, este de
menţionat faptul că majoritatea firmelor se aşteaptă ca în 2010 să
realizeze cel puţin aceleaşi rezultate ca şi anul trecut.
heideLBergCement:
redUCere a vânzĂriLor
în eUropa de eSt
Producătorul de ciment HeidelbergCement (Germania) a realizat, în primele
trei luni din 2009, o cifră de afaceri de
2,18 miliarde euro, în scădere cu 7,6%
faţă de aceeaşi perioadă din 2009 (când
s-au înregistrat venituri de 2,36 miliarde euro). "Economia mondială evoluează mai bine decât ne-am aşteptat,
însă procesul de redresare post-criză
este destul de lent. În timp ce pe pieţele
aflate în curs de dezvoltare din Asia (în
special, China şi India) am raportat rate
de creştere constante, activitatea din
ţările puternic industrializate, mai ales
sectorul construcţiilor, a rămas la un
nivel scăzut", se arată în raportul financiar al societăţii. Veniturile din Europa
de Est s-au diminuat cu 32,1%, până la
139 milioane de euro, peste 77% din
produsele livrate în regiune fiind reprezentate de ciment, 7% de agregate şi
15% de alte materiale. Astfel, consumul
de ciment din regiune s-a redus cu
35,4% în primele trei luni ale acestui
an, subsidiarele grupului realizând
livrări de 167 milioane de euro în statele
din zonă. Cele mai mari deprecieri ale
afacerii au fost raportate în românia şi
Cehia, previziunile fiind, în continuare,
negative. Conform reprezentanţilor
grupului, operaţiunile din aceste state
au fost afectate - pe lângă recesiunea
economică din regiune - şi de un sezon
rece prelungit, care a amânat începerea
de lucrări noi.

henkeL: Creştere de 12,5%
a vânzĂriLor de adezivi
În trimestru întâi al acestui an, Henkel
(Germania), producător internaţional
de adezivi pentru construcţii, a înregistrat, în cadrul diviziei specializate,
vânzări de 1,65 miliarde euro, în creştere
cu 12,5% faţă de intervalul similar din
2009. rezultatele financiare aferente
acestei perioade de raportare reliefează
o evoluţie optimă a afacerilor la nivel
de grup, veniturile totale consemnând
o majorare de 7,8%, până la 3,5 miliarde euro. "Divizia de adezivi a revenit
la rate de creştere susţinută. Mărcile pe
care le comercializăm au avut o contribuţie semnificativă la rezultatele pozitive ale companiei Henkel din intervalul ianuarie - martie 2010. Totodată,
această performanţă se datorează eforturilor de adaptare a structurilor şi
reducere a costurilor, precum şi progresului realizat ca urmare a implementării

priorităţilor strategice. Aşteptăm - în
continuare - o creştere de peste 15%
a vânzărilor pentru întregul an fiscal
2010, faţă de 2009", a declarat Kasper
rorsted, preşedinte al Henkel. Din punct
de vedere al pieţelor 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 au început un proces de revenire
treptată. Profitul operaţional al segmentului a cunoscut o redresare consistentă
faţă de primul trimestru al anului trecut,
crescând de patru ori, până la valoarea
de 185 milioane de euro. Conform
estimărilor Henkel, condiţiile economice 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%, 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 judetul Cluj (la Câmpia Turzii), având
o capacitate totală de peste 400.000 de
tone pe an.

eaton Corporation:
evoLUţie optimĂ
a afaCeriLor La înCepUt de an
Eaton Corporation (SUA), unul dintre
liderii mondiali ai pieţei de instalaţii
şi componente electrice, a realizat, în
primul trimestru al acestui an, vânzari
de 3,1 miliarde USD, în creştere cu aproximativ 10% faţă de aceeaşi perioadă a
anului trecut. Venitul net al grupului a
fost de 187 milioane USD, de trei ori
mai mare decât cel consemnat în perioada ianuarie - martie 2009. "rezultatele pozitive din primul trimestru
s-au datorat îmbunătăţirii contextului
economic de pe pieţele unde ne desfăşurăm activitatea. Pentru anul 2010
estimăm o creştere a veniturilor de 6%,
cele mai semnificative evoluţii urmând
a fi consemnate în statele din Asia şi în
Brazilia, în timp ce în Europa şi America
de Nord redresarea va fi mai lentă", a
declarat Alexander M. Cutler, preşedinte al corporaţiei. Divizia de instalaţii
şi echipamente electrice reprezintă
aproape 50% din afacerile companiei, fiind cel mai important sector de
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activitate al Eaton (vânzări de 1,41 miliarde USD în trimestrul întâi). Totuşi, în
America - principala piaţă de desfacere a grupului - livrările de echipamente electrice au scăzut cu 6,63%,
până la 802 milioane de USD, în timp
ce în Europa şi Asia compania a realizat
livrări în valoare de 608 milioane de
USD, reprezentând o creştere de 11,8%
comparativ cu perioada similară a
anului trecut. Eaton Corporation, unul
dintre cei mai importanţi producători de echipamente electrice de joasă
tensiune şi de soluţii de automatizare
la nivel mondial, desfăşoară activităţi
în peste 150 de ţări, având aproximativ
70.000 de angajaţi. În romania corporaţia este prezentă prin compania
Eaton Electric, cu afaceri de 130 milioane de lei, în 2009.

CaterpiLLar: atenUare
draStiCĂ a trendULUi
deSCreSCĂtor
Concernul
nord-american
Caterpillar, unul dintre principalii furnizori mondiali de maşini şi utilaje folosite într-un spectru larg de industrii, a
dat publicităţii rezultatele financiare
corespunzătoare primului trimestru
din 2010. raportul oficial indică faptul
că nivelul cifrei de afaceri a fost de 8,24
miliarde USD, în scădere cu 10% faţă de
valoarea înregistrată în perioada similară din 2009. reprezentanţii concernului consideră că îmbunătăţirea condiţiilor generale de piaţă este evidentă, în
special în acele state ale căror economii
se află în curs de dezvoltare. Activitatea
industrială şi, implicit, comenzile s-au
majorat semnificativ, fapt ce s-a repercutat pozitiv asupra producţiei Caterpillar. De asemenea, chiar şi în perioadele în care scăderile au fost foarte
pronunţate, managementul companiei nu a stopat programele de investiţii, continuând să dezvolte capacităţi
de producţie în diverse zone ale lumii.
Această politică va avea cu siguranţă în opinia oficialilor holdingului - efecte
pozitive pe termen lung, contribuind
la consolidarea poziţiei pe piaţă, după
finalizarea actualei crize economice. În
ceea ce priveşte eficienţa de ansamblu
- care a sporit simţitor - aceasta s-a
datorat măsurilor ferme luate în următoarele direcţii: limitarea cheltuielilor de fabricaţie; eliminarea costurilor
redundante; formarea în mod realist a
preţurilor de livrare. În românia, echipamentele companiei sunt distribuite

de Bergerat Monnoyeur, din localitatea
Mogoşoaia.

LindaB: SCĂdere CU 30%
a vânzĂriLor
Vânzările nete înregistrate de compania
Lindab (Suedia) în primele trei luni
din 2010 au scăzut cu 30% comparativ
cu aceeaşi perioadă din 2009, până
la valoarea de 1,23 miliarde coroane
suedeze (SEK). Afacerile din regiunea
nordică, principala piaţă de operaţiuni a
concernului, au consemnat o depreciere
de 26%. În Europa Centrală şi de Est
livrările s-au diminuat cu 31%, în timp
ce în Occident a fost înregistrat cel mai
semnificativ declin (-36%). "Veniturile
din primul trimestru au fost afectate de
prelungirea sezonului rece, ţinând cont
de faptul că operaţiunile din aproape
toate ţările au fost îngreunate de
ninsori. Nu putem face, încă, previziuni
certe pentru intervalul următor, având
în vedere incertitudinile de pe piaţă.
Mediul economic se menţine nefavorabil, cu toate că au început să apară
semnale de redresare a nivelului cererii",
a declarat David Brodetsky, preşedintele
grupului. În ceea ce priveşte structura
vânzărilor, în cadrul diviziei de ventilaţie
a fost realizată o cifră de afaceri de 827
milioane SEK, în scădere cu 23% faţă de
primele trei luni ale anului trecut. Declinuri mai mari - de 55% şi 31% - au fost
raportate pe segmentele de sisteme
pentru clădiri (până la 129 milioane
SEK), respectiv componente pentru
construcţii (la 278 milioane SEK). Pe
plan autohton, concernul este prezent
prin filiala Lindab românia.

Saint-goBain: Cifra de
afaCeri de 8,7 miLiarde eUro
Saint-Gobain (Franţa), lider pe piaţă
europeană a materialelor de construcţii,
a raportat, pentru primul trimestru din
2010, o cifră de afaceri de 8,73 miliarde
euro, în uşoară scădere faţă de perioada similiară din 2009 (-0,5%), când
valoarea acesteia a fost de 8,78 miliarde euro. "Afacerile companiei au fost
influenţate negativ de condiţiile meteorologice înregistrate în intervalul ianuarie - martie, în special în Europa şi SUA,
chiar dacă a fost resimţită o relativă
revenire a cererii pe segmentul rezidenţial. Estimăm că pieţele industriale vor
cunoaşte un trend ascendent în perioada următoare, în timp ce în statele
în curs de dezvoltare din regiunea

aCtUaLitatea internaţionaLĂ

sumar
Asia-Pacific vânzările vor continua să
crească susţinut. Situaţia din Europa
de Est va fi dificilă şi în 2010, însă nu
vom mai înregistra scăderi majore ale
livrărilor în această zonă", susţin oficialii Saint-Gobain. Din punct de vedere
al structurii vânzărilor, divizia de materiale inovative a consemnat o creştere de 13% (+13,6% in cadrul sectorului de sticlă şi vitraje şi +12,6% pe
segmentul de materiale de înaltă
performanţă), respectiv de la 1,8 miliarde euro în primul trimestru al anului
trecut, la 2,1 miliarde euro în intervalul similar din 2010. O diminuare de
1,8% s-a raportat în cadrul diviziei de
produse pentru construcţii (2,4 miliarde euro în primele trei luni ale acestui
an), trendul descendent fiind urmat
şi de sectorul de distribuţie a materialelor de construcţii (-6,3%, respectiv 3,6
miliarde euro). Valoarea vânzărilor din
cadrul sectorului de ambalaje din sticlă
a rămas relativ constantă comparativ cu
anul trecut (787 milioane de euro). Din
punct de vedere al distribuţiei geografice, s-a înregistrat un recul al vânzărilor
pe pieţele din Europa: Franţa (-5,1%),
celelalte ţări europene (-3,6%), în timp
ce pe celelalte continente au fost raportate creşteri ale veniturilor: America de
Nord (+1,7%) şi regiunea Asia-Pacific
(+20,2%).

658,9 milioane USD, fiind consemnată o uşoară depreciere de 1% faţă
de nivelul de anul trecut. "reducerile
semnificative ale costurilor operaţionale au compensat impactul negativ al
scăderii vânzărilor în primul trimestru,
în contextul în care condiţiile economice s-au mai ameliorat. ratele declinurilor pe pieţele rezidenţiale şi comerciale s-au moderat, ceea ce reprezintă
o realitate care creează premise pozitive în vederea unei creşteri a afacerilor în 2010", se arată în cel mai recent
raport financiar al grupului. Din punct
de vedere al structurii vânzărilor,
pe segmentul de pardoseli elastice
compania a anunţat venituri nete de
232,6 milioane USD, în scădere cu 3,5%
faţă de nivelul de 241,2 milioane USD,
consemnat în perioada ianuarie - martie
din 2009. În ceea ce priveşte sectorul
de pardoseli din lemn s-au înregistrat
vânzări de 124,3 milioane USD (cu 2%

mai mult faţă de anul anterior), iar în
domeniul produselor pentru construcţii
s-au livrat materiale în valoare de 267,9
milioane USD. Compania Armstrong
desfăşoară activităţi şi pe piaţa din
românia, unde comercializează sisteme
de pardoseli pentru aplicaţii rezidenţiale şi industriale, furnizând, totodată, diverse soluţii pentru tavane. De
asemenea, concernul este reprezentat
pe plan local şi de subsidiara Armacell,
specializată în comercializarea sistemelor de izolaţii pentru ţevi.

BaUer: SCĂdere de peSte 30%
a venitUriLor din primeLe
trei LUni
Bauer AG (din Germania), cu activităţi în
domeniul execuţiei de fundaţii pentru
construcţii, a consemnat o depreciere de
30,5% a veniturilor din primul trimestru
al acestui an, în comparaţie cu aceeaşi

perioadă din 2009, până la valoarea de
261 milioane de euro. Conform raportului financiar al grupului, afacerile
continuă să fie afectate de criza de pe
piaţa construcţiilor, intervalul ianuarie martie a.c. fiind marcat şi de prelungirea
sezonului rece. "Pentru prima dată în
ultimele patru trimestre am înregistrat
o creştere a comenzilor (+22,2%, până
la 293,2 milioane de euro). Divizia de
construcţii a obţinut câteva contracte
importante, precum execuţia muzeelor
Guggenheim şi Louvre, în Abu Dhabi,
precum şi alte obiective în Qatar şi
Canada. Pentru 2010, estimăm menţinerea cifrei de afaceri la nivelul din
2009", a declarat Thomas Bauer, preşedinte al concernului. În ceea ce priveşte
structura veniturilor, din lucrările de
construcţii s-au obţinut 125,1 milioane
de euro (-11,8%). Declinul din cadrul
diviziei de echipamente (generat de
scăderea vanzărilor) a fost de 48,7%

komatSU: LivrĂriLe
din eUropa, în ContinUĂ
SCĂdere
Producătorul de utilaje Komatsu, din
Tokyo - Japonia, a dat publicităţii rezultatele financiare aferente anului fiscal
2009-2010. Conform raportului oficial,
vânzările au totalizat 1.431,5 miliarde
yeni (15,33 miliarde USD), în scădere
cu 29,2% faţă de anul fiscal precedent. Totodată, profitul s-a înjumătăţit,
ajungând la 67 miliarde yeni (717 milioane USD). reprezentanţii companiei
afirmă că, în cadrul exerciţiului financiar analizat, au fost înregistrate revigorări ale anumitor economii naţionale, ca un rezultat direct al implementării unor măsuri administrative
de stimulare a sectorului construcţiilor.
Cea mai bună situaţie a fost consemnată în China, unde - în acest moment
- cererea s-a regenerat complet. În
statele cu economii aflate în curs de
dezvoltare, precum Indonezia, India
şi Brazilia, solicitările de echipamente
pentru construcţii s-au majorat semnificativ. Nu acelaşi lucru se poate afirma
despre regiunile Japoniei, Americii de
Nord şi Europei, unde vânzările s-au
situat sub nivelurile din anul anterior.
Astfel, în SUA ratele de utilizare a echipamentelor promovate au atins - se
pare - cotele minime, începând să se
întrevadă primele semne de creştere. Cu
toate acestea, mediul de afaceri rămâne
instabil. Pe continentul european şi
în zona Comunităţii Statelor Independente (CSI) cererea a continuat să scadă,
în pofida dublării eforturilor de promovare. Pentru anul următor, se prevede
o continuare a ritmului alert de creştere în Asia şi America Latină, regiuni
spre care vor fi concentrate cele mai
multe dintre eforturile de dezvoltare. În
românia, distribuitor oficial al Komatsu
este compania Marcom, din Bucureşti.

armStrong: StaBiLizare
a afaCeriLor în perioada
ianUarie-martie a.C.
Compania americană Armstrong World
Industries, unul dintre cei mai importanţi producători de pardoseli, tavane şi
mobilier din lemn din lume, a anunţat
o stabilizare a vânzărilor în primele
trei luni ale acestui an, în comparaţie cu perioada similară din 2009.
Astfel, veniturile societăţii au însumat

Nr. 5 - MAI 2010 info-şantiere 33

aCtUaLitatea internaţionaLĂ
(până la 113,2 milioane de euro), în
timp ce încasările din resurse au totalizat 35,6 milioane de euro (+5,6%).
Compania şi-a deschis o filială şi în
ţara noastră, încă din anul 1999. Bauer
românia execută lucrări de fundaţii
speciale pentru diverse tipuri de structuri, cele mai importante proiecte fiind
realizate pentru construcţia centrului
comercial Billa din Brăila, a unei clădiri
de birouri din Capitală (lucrare finanţată
de Impact D&C), precum şi pentru reabilitarea unor drumuri şi poduri din toată
ţara. În 2009, Bauer românia a realizat o
cifră de afaceri de 3,1 milioane de euro,
în scădere cu 24% faţă de anul 2008.

BoUygUeS: diminUare
a afaCeriLor diviziiLor
CU aCtivitĂţi în ConStrUCţii
În primele trei luni ale anului 2010,
grupul Bouygues (Franţa) a înregistrat vânzări de 6,44 miliarde euro, în
scădere cu 2% faţă de aceeaşi perioadă
din 2009, când cifra de afaceri a companiei a însumat 6,57 miliarde euro. În
acest context, Bouygues Construction,
una din cele mai importante firme ale
grupului (reprezentând circa 30% din
cifra de afaceri) a raportat o scădere de
6% a veniturilor, ajungând la un nivel de
2,16 miliarde euro. Cealaltă companie
importantă din grup, Colas, cu activităţi în domeniul infrastructurii, a
consemnat o depreciere de 7% a vânzărilor, din cauza amânării lucrărilor pe
fondul condiţiilor meteorologice nefavorabile. Având în vedere caracterul
sezonier al activităţii, rezultatele financiare ale Colas din primele trei luni ale
lui 2010 nu sunt semnificative pentru
firmă. În ceea ce priveşte celelalte subsidiare ale companiei, Bouygues Immobilier (divizia de imobiliare a grupului) a
raportat o diminuare a afacerilor cu 1%
(până la o valoare de 624 milioane de
euro), în timp ce veniturile TF1 (Télévision Française 1) au crescut cu 11% (la
597 milioane de euro), iar cele din cadrul
Bouygues Telecom au însumat 1,34 miliarde euro (+5% faţă de primele trei luni
ale anului trecut). Pe plan autohton,
holdingul este prezent prin filialele
Bouygues românia şi Colas românia,
avand 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.

CoLaS: regreS
aL venitUriLor pe fondUL
preLUngirii SezonULUi reCe
Colas (Franţa), compania de construcţii
de infrastructură a grupului Bouygues,
a realizat, în primele trei luni din
2010, venituri de 1,82 miliarde euro,
în scădere cu 7,3% faţă de intervalul similar din anul anterior. Colas
a consemnat diminuări ale cifrelor de
afaceri pe toate pieţele ]n careeste
prezentă, din cauza reducerii numărului
de lucrări publice şi private. Cele mai
importante venituri au fost obţinute
în Franţa, respectiv 1,22 miliarde euro
(-5,9%), în timp ce - la nivel internaţional - s-au raportat vânzări de 605 milioane de euro (-10,1%). rezultatele au
fost cauzate, de asemenea, de condiţiile
meteo nefavorabile desfăşurării lucrărilor de execuţie din perioada ianuarie martie a.c., în Franţa, Europa şi America
de Nord. Programele de stimulare a
pieţei specifice, implementate în Franţa
şi SUA, au avut o contribuţie benefică
asupra afacerilor Colas, însă acestea
nu au compensat în totalitate pierderile. Compania este prezentă şi în ţara
noastră, prin Colas românia, care are

în derulare proiecte de infrastructură
importante. Prin subsidiara SCCF Iaşi,
societatea va realiza o arteră rutieră de
13 km în orasul Suceava, contractând,
totodată, serviciile de proiectare şi
construire aferente sectorului de autostradă Cernavod[ - Medgidia.

BUdimeX: afaCeri în SCĂdere
pentrU CeL mai mare
ConStrUCtor din poLonia
Grupul Budimex, cel mai important
antreprenor din Polonia - conform clasamentelor din presa europeană realizate
pe baza cifrei de afaceri - a obţinut, în
primele trei luni din 2010, venituri de
577 milioane de zloţi (PLN)*, în scădere
cu 15,3% faţă de perioada corespunzătoare a anului 2009. Activitatea diviziei
de construcţii-montaj s-a depreciat, în
perioada ianuarie - martie a.c., cu 37,1%
(până la 365 milioane PLN), în raport
cu acelaşi interval din 2009, în timp
ce afacerile din imobiliare au sporit cu
83,8%, atingând o valoare de 199 milioane PLN. Operaţiunile acestor două
sectoare sunt realizate prin intermediul
a cinci firme de construcţii: Budimex SA,
Budimex Dromex SA, Sprzęt Transport,
Mostostal Kraków SA si Budimex Bau, iar
pregătirea, dezvoltarea şi promovarea
proiectelor, respectiv a investiţiilor este
gestionată prin intermediul altor patru
societăţi membre ale grupului: Budimex

Inwestycje, Budimex Nieruchomości,
Centrum Konferencyjne "Budimex" şi
Auto-Park Bydgoszcz. Conform estimărilor reprezentanţilor grupului, rezultatele din perioada următoare vor fi influenţate de factori precum: încetinirea
ritmului de dezvoltare a economiei
poloneze (în urma recesiunii pieţelor
internaţionale),
creşterea
concurenţei din cauza deteriorării situaţiei
din construcţii, fluctuaţiile ratelor de
schimb, etc.

tereX: revenire a Creşterii
în anUL 2011
Concernul Terex Corporation, specializat în promovarea de echipamente
de mare capacitate (platforme aeriene,
macarale, utilaje pentru construcţii,
instalaţii miniere, echipamente pentru
edificarea de drumuri etc.), a anunţat
pentru primul trimestru din 2010
vânzări totale în valoare de aproximativ
936 milioane USD, în scădere cu 3,1%
faţă de perioada similară a anului anterior. Diminuarea este de 17%, dacă sunt
luate în considerare efectele diferenţelor de curs valutar şi se elimină activitatea de fabricaţie a echipamentelor
portuare (care a fost demarată în trimestrul al treilea din 2009). Oficialii holdingului consideră că rezultatele sunt
cele aşteptate, fiind atinse obiectivele
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de creştere a vânzărilor pe segmentul
minier. De asemenea, au devenit
tangibile semnele de îmbunătăţire a
mediului de afaceri, fapt ce s-a repercutat pozitiv asupra mărimii comenzilor faţă de situaţia înregistrată în anul
precedent, în cazul majorităţii segmentelor de activitate. Cu toate acestea, nu
se aşteaptă îmbunătăţiri evidente ale
cifrei de afaceri pentru 2010, impactul
pozitiv al evoluţiilor curente putând fi
resimţit abia în anul următor. Produsele
Terex sunt distribuite în românia de
compania Powertek, din Bucureşti.

aSSa aBLoy: StaBiLizarea
pieţeLor internaţionaLe,
Un impULS pentrU dezvoLtare
Grupul multinaţional Assa Abloy Suedia a comunicat rezultatele financiare aferente primului trimestru al
lui 2010, conform cărora, în intervalul
ianuarie - martie a.c., vânzările au totalizat 8,34 miliarde SEK (870 milioane
euro), reprezentând o diminuare cu
6% faţă de perioada corespunzătoare
a anului trecut. Principalele tendinţe
manifestate în prima parte a lui 2010
sunt constituite de reluarea creşterii în
zona EMEA (Europa, Orientul Mijlociu
şi Africa) şi o consolidare a trendului
ascendent în regiunea Asia - Pacific. În
America de Nord numărul de proiecte
de construcţii rezidenţiale noi se află

încă în descreştere, dar a fost înregistrată o revenire a pieţei renovărilor.
Oficialii Assa Abloy susţin faptul că piaţa
internaţională s-a stabilizat, inducând o
sporire a cererii pe segmentul rezidenţial privat. O direcţie viitoare de dezvoltare, impusă de managementul concernului, este orientarea spre economiile statelor aflate în curs de dezvoltare. În acest sens, trebuie reamintită
includerea în structurile holdingului a
companiilor Pan Pan - China şi Cerracol
- Columbia. Pe termen scurt, se estimează păstrarea nivelului cifrei de
afaceri, vânzările fiind impulsionate de
sporirea achiziţiilor. De asemenea, un
alt element al strategiei grupului este
reprezentat de lansarea de noi produse,
care să asigure continuarea procesului
de redresare şi consolidarea noii poziţii
pe care compania se plasează, după
implementarea în cursul lui 2009 a unor
importante modificări structurale din
punct de vedere organizaţional.

nSg: diminUare CU 29%
a vânzĂriLor de StiCLĂ
arhiteCtUraLĂ
Grupul japonez NSG - deţinător al
companiei Pilkington şi unul dintre cei
mai importanţi producători internaţionali de sticlă float - a comunicat la
sfârşitul săptămânii trecute rezultatele

financiare aferente anului fiscal 2009 2010. Conform raportului oficial, cifra
de afaceri a totalizat 588,4 miliarde yeni
(6,36 miliarde USD), în scădere cu 20,4%
faţă de exerciţiul financiar precedent. Pe
sectoare de activitate, livările de sticlă
arhitecturală au însumat 244,3 miliarde
yeni (2,64 miliarde USD), cu 29% mai
puţin faţă de 2008 - 2009, lasortimentele speciale înregistrându-se o diminuare de numai 12%. De menţionat că
divizia pentru construcţii are o pondere
de 42% în cifra de afaceri a concernului,
incluzând şi vitrajele pentru realizarea
panourilor fotovoltaice. Scăderea drastică în acest domeniu este explicată
de reprezentanţii NSG prin reducerea
cantităţilor comercializate şi a preţurilor de livrare, pe fondul unor condiţii
de piaţă nefavorabile, manifestate în
toate regiunile în care compania acţionează. În Europa, unde sunt cumulate
48 de procente din totalul vânzărilor de
sticlă pentru construcţii, performanţa
economică a fost deosebit de scăzută,
fapt care a dus la decizia de închidere
a unor unităţi de procesare din Elveţia
şi Franţa. În ceea ce priveşte situaţia din
America de Nord, au fost consemnate de asemenea - reduceri în comparaţie
cu anul anterior, însă filiala locală a înregistrat o oarecare stabilizare în primul
trimestru din 2010.

agC: Sporiri CU 23,4%
aLe vânzĂriLor de StiCLĂ
în primUL trimeStrU din 2010
Asahi Glass Corporation (AGC), cu sediul
central în Japonia, a dat recent publicităţii raportul privind rezultatele financiare aferente primelor trei luni ale
acestui an. Conform comunicatului
oficial, vânzările nete din perioada analizată au totalizat circa 315 miliarde yeni
(3,4 miliarde USD), în creştere cu 33,3%
faţă de intervalul similar a exerciţiului
financiar precedent. Pe segmentul de
sticlă pentru construcţii, AGC a înregistrat o cifră de afaceri de 140,5 miliarde
yeni (1,52 miliarde USD), cu 23,4% mai
mare faţă de rezultatele anului anterior. În acest sector de activitate, actuala
îmbunătăţire este o reflexie a stării negative ce a caracterizat prima parte a lui
2009, când cererea a scăzut drastic în
toate regiunile (cu excepţia Asiei) singurele semnale pozitive venind dinspre
partea vitrajelor destinate realizării de
panouri fotovoltaice. Un alt impact favorabil a fost exercitat de revenirea preţurilor din Europa la un nivel acceptabil,
după diminuările care au avut loc în perioada de început a crizei. Conform precizărilor făcute de reprezentanţii concernului, condiţiile economice în care se
desfăşoară activitatea specifică sunt în
continuare severe, cu toate că, în cadrul
anumitor state, au avut loc îmbunătăţiri
vizibile ale situaţiei generale, pe fondul
implementării unor măsuri guvernamentale de stimulare. În Japonia, în intervalul
analizat s-au consemnat anumite creşteri ale exportului, dar nivelul şomajului
rămâne destul de ridicat. China a înregistrat o creştere semnificativă a cererii
venite dinspre sectorul privat, fapt ce se
reflectă pozitiv şi asupra situaţiei agenţilor economici ce realizează livrări în
această ţară. Şi în SUA se resimt anumite
semne ale reluării creşterii, în principal
datorate diverselor programe publice
aplicate, deşi mediul de afaceri este încă
nefavorabil. În ceea ce priveşte Europa,
procesul de contractare a activităţii
economice a fost stopat.

aLCoa: SCĂdere
a vânzĂriLor în primUL
trimeStrU din 2010
Alcoa Inc - liderul mondial în producţia
şi managementul aluminiului primar a anunţat, recent, rezultatele financiare
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aferente primului trimestru din 2010.
Astfel, cifra de afaceri a fost de 4,88 miliarde USD, în scădere cu 10% faţă de cele
5,43 miliarde USD din ultimul trimestru
al anului trecut. Totuşi, faţă de perioada
similară din 2008 (când s-au consemnat
4,14 miliarde USD), vânzările s-au situat
pe un trend ascendent. "rezultatele
operaţionale în primele trei luni a.c. s-au
îmbunătăţit cu 72 milioane de euro în
raport cu intervalul celor trei luni precedente, ca urmare a majorării preţului
la alumină şi aluminiu primar (+13%,
respectiv +8%), precum şi pe baza sporirii
productivităţii, însă tendinţa ascendentă s-a temperat, datorită impactului
negativ al diminuării livrărilor (din punct
de vedere cantitativ) şi al creşterii costurilor cu energia. În intervalul analizat, indicatorul EBITDA (Earnings Before Interest,
Taxes, Depreciation and Amortization câştigul înainte de dobânzi, rate, depreciere şi amortizare), care reflectă cu acurateţe performanţa financiară a holdingului
(respectiv profitabilitatea acestuia), a
ajuns la 596 milioane USD, ceea ce indică
o majorare a profitabilităţii şi a fluxului
de lichidităţi. Pieţele ţintă ale Alcoa ies
treptat din recesiune, toţi parametrii luaţi
în considerare în vederea stabilirii strategiei de afaceri arătând faptul că nivelul
cererii de aluminiu va spori semnificativ.
De exemplu, pe piaţa din SUA, noile reglementări restrictive referitoare la consumul
de energie au impulsionat achiziţia de
sisteme din aluminiu, evidenţiate ca un
material uşor, durabil, versatil şi reciclabil,
care permite promovarea unor produse
sustenabile pentru construcţii şi industria
auto", a declarat Klaus Kleinfeld, director
executiv al holdingului.
Deşi s-au consemnat anumite scăderi
inerente pentru operaţiunile curente
(pierderi nete de 201 milioane USD),
reprezentanţii concernului au declarat
că primele trei luni ale lui 2010 au

constituit al treilea trimestru consecutiv în care s-au înregistrat majorări ale
fluxului de numerar (cu încă 199 milioane USD), astfel încât indicatorul de
cash flow a totalizat, la data de 31 martie
a.c., 1,3 miliarde USD. În ceea ce priveşte
activitatea fiecărei divizii în parte, cele
mai bune rezultate au fost raportate de
departamentul ce derulează operaţiuni
de extracţie a aluminei (venituri operaţionale (după achitarea taxelor) de 72 milioane de euro, în creştere cu 53 milioane
de euro faţă de trimestrul al patrulea
din 2009), chiar dacă producţia s-a diminuat cu 31 mii tone metrice (kmt), ajungând la 3.866 kmt. Cea mai profitabilă a
fost divizia de aluminiu primar, fabricile
din cadrul acesteia generând o cifră de
afaceri netă de 123 milioane USD, reprezentând o sporire cu 337 milioane USD.
Pierderea din trimestrul anterior s-a
datorat şi achitării sumei de 250 milioane
USD, legate de decizia Comisiei Europene
cu privire la preţul subvenţionat al energiei electrice acordat unităţilor Alcoa din
Italia. Producţia de aluminiu primar s-a
situat la 889 kmt, cu 8 kmt mai puţin faţă
de perioada precedentă, dar cotaţia LME
şi tendinţele regionale au determinat o
sporire a încasărilor. Divizia de produse
prelucrate (sub formă de role) a înregistrat livrări de 30 milioane USD, în scădere
cu 7 milioane USD, în timp ce departamentul de sisteme şi soluţii care includ
tehnologii avansate a raportat vânzări de
81 milioane USD (+42%), se arată într-un
comunicat al grupului Alcoa.
Cu 59.000 de angajaţi şi având activităţi
specifice în 31 de ţări din întreaga lume,
concernul Alcoa reprezintă liderul pieţei
de aluminiu primar, alumină şi elemente
prelucrate. Potrivit datelor furnizate de
managerii holdingului, circa 75% din
produsele de aluminiu utilizate din anul
1888 până în prezent au fost realizate de
Alcoa.

vBh: diminUare UşoarĂ
a vânzĂriLor în primUL
trimeStrU

homag: oBieCtiv de Creştere
CU 15% a LivrĂriLor
de UtiLaje, în 2010

Pentru primul trimestru din 2010,
holdingul VBH - Germania, unul dintre
cei mai importanţi distribuitori internaţionali de sisteme de feronerie, a
comunicat o cifră de afaceri în valoare
de 143,9 milioane de euro, în scădere
cu aproximativ 2,8% faţă de intervalul similar din 2009. Cea mai bună
poziţie în cadrul structurii grupului
este deţinută de divizia din Germania
care, într-un mediu de afaceri ostil, a
reuşit să susţină livrările concernului,
prin creşterea volumului de comenzi.
Prin contrast, în Italia, Irlanda, Grecia
şi statele Benelux vânzările au continuat să se confrunte cu o presiune
maximă, tendinţă care a fost îndeaproape urmată de ţările din Europa
Centrală. În ceea ce priveşte regiunea
CSI, situaţia pare a se fi stabilizat, fapt
datorat şi influenţelor pozitive exercitate de cursul de schimb valutar. Cele
mai încurajatoare rapoarte au venit
tot dinspre regiunile Turciei, Asiei şi
Orientului Mijlociu, unde a continuat
dezvoltarea impetuoasă a pieţelor de
profil. Pentru întregul an fiscal curent,
reprezentanţii VBH îşi manifestă
circumspecţia referitoare la o eventuală relansare economică, nefiind
semnalate evoluţii încurajatoare, mai
ales în Europa de Est. De asemenea,
turbulenţele care au afectat recent
zona euro au dus în mod inevitabil
în Europa Occidentală la o creştere a
instabilităţii, cu un efect direct asupra
stării de incertitudine în care se poziţionează economiile statelor respective. Cu toate acestea, obiectivul principal pentru 2010 este constituit de
obţinerea unei cifre de afaceri situate
peste nivelul anului trecut.

Grupul Homag - lider mondial pe piaţa
furnizorilor de echipamente destinate
procesării lemnului - a dat recent publicităţii rezultatele financiare aferente
primelor trei luni din 2010. Conform
comunicatului oficial, vânzările în perioada analizată au totalizat 165 de milioane de euro, în creştere cu 38,7% faţă
de trimestrul I din 2009. Din punct de
vedere al structurii geografice a livrărilor, în Germania au fost comercializate utilaje în valoare de 31,9 milioane
de euro (+5,6% faţă de intervalul similar
din anul anterior), în celelalte state
europene vânzările au cumulat 81,7
milioane de euro (+ 23%), iar în America
de Nord creşterea a fost de 212%, ajungându-se la o valoare a cifrei de afaceri
de 10 milioane de euro. Un aspect interesant este constituit şi de dublarea
partenerilor din zona Asia/Pacific,
vânzările în regiune însumând peste
30 de milioane de euro. Pornind de la
aceste date, reprezentanţii concernului
consideră că starea generală a industriei
de profil s-a îmbunătăţit vizibil în intervalul ianuarie-martie a.c., însă diferenţele sunt datorare şi colapsului înregistrat în urmă cu un an. Cu toate acestea,
2010 a început favorabil, existând
premisele obţinerii, la sfârşitul exerciţiului financiar curent, realizării unei
cifre de afaceri de peste 620 de milioane
de euro (+15% faţă de 2009).

niCe: vânzĂri de peSte
37 de miLioane de eUro
Veniturile corespunzătoare primului
trimestru din 2010 pentru concernul
italian Nice - specializat în producţia de
sisteme de acţionare automată pentru
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uşi/porţi - au fost de 37,15 milioane de
euro, în creştere cu 10,63% faţă de perioada similară din 2009. În acelaşi interval,
fluxul de numerar s-a situat la nivelul de
2,9 milioane de euro, în scădere cu 27%
în comparaţie cu trimestrul întâi al anului
trecut. Sporirea cifrei de afaceri este, în
opinia reprezentanţilor companiei, o
urmare directă a îmbunătăţirii stării
economice generale - situaţie înregistrată în ultima parte a lui 2009. Din punct
de vedere al structurii geografice a livrărilor, se constată o scădere a ponderii din
Franţa de la 32,1% la 30,4% (11,3 milioane de euro) şi o păstrare a aceluiaşi
nivel pentru Italia (7,6 milioane de euro).
În ceea ce priveşte restul statelor din UE,
se observă o îmbunătăţire cu 54,9% a
cifrei de afaceri (5,36 milioane de euro),
corespunzătoare unei cote de 14,4%.
Cu toate acestea, cele mai importante
regiuni rămân Franţa şi Italia, cu majorări
ale vânzărilor de 4,8%, respectiv 13,3%.

gLaSton: Creştere
pUterniCĂ a LivrĂriLor
în China
Glaston Corporation a comunicat rezultatele
financiare
corespunzătoare
primului trimestru din 2010. În raportul
dat publicităţii se menţionează că
volumul comenzilor de utilaje înregistrate în perioada ianuarie-martie a.c. a
fost de 29,4 milioane de euro, în creştere cu 9%, iar contractele ferme au
însumat 36,9 milioane de euro. Cifra de
afaceri din intervalul analizat a fost de
38,4 milioane de euro, cu 2% mai puţin
faţă de perioada similară din 2009. Oficialii concernului sunt de părere că, după
parcurgerea unui an foarte dificil, este
îmbucurător faptul că pot fi consemnate primele semne de stopare a declinului economic, însoţite chiar de unele
tendinţe de creştere. Trendul respectiv a

fost înregistrat pe piaţa asiatică, precum
şi în America Latină. În ceea ce priveşte
vânzările realizate în Europa şi America
de Nord, acestea s-au situat la un nivel
similar celui din 2009, mai ales din cauza
comportamentului precaut al investitorilor. Instabilitatea a fost vizibilă mai
ales pe segmentul utilajelor de securizare, în cazul cărora volumul livrărilor
s-a diminuat semnificativ. Prin contrast,
activitatea din China a dovedit un dinamism deosebit, fiind înregistrate cereri
deosebite mai ales în ceea ce priveşte
echipamentele de laminare a vitrajelor.

roto: SCĂdere CU 10%
a Cifrei de afaCeri, în 2009
recent, preşedintele companiei roto
Frank AG a comunicat rezultatele financiare finale aferente anului 2009. Astfel,
în condiţiile unei crize care a afectat
puternic
economia
internaţională,
cifra de afaceri realizată de producătorul german de sisteme de feronerie
s-a diminuat cu numai 10%, ajungând
la nivelul de 560 de milioane de euro.
Acest fapt poate fi asimilat unui succes
- în opinia reprezentanţilor societăţii
- dacă se realizează o comparaţie cu
situaţia de ansamblu a pieţei de profil.
Pentru 2010, o estimare realistă indică
obţinerea unui volum similar al vânzărilor, cu condiţia alinierii la noile condiţii
care impun diversificarea gamei sortimentale şi internaţionalizarea reţelelor
de distribuţie. De asemenea, oficialii
roto preconizează că industria europeană a construcţiilor se va revigora
cel mai devreme începând cu 2011, iar
recuperările nu se vor efectua în mod
omogen. Astfel, dacă livrările din Europa
Centrală au şanse mari să crească în
perioada următoare, nu acelaşi lucru
se poate spune despre piaţa Europei
de Est, unde se aşteaptă o continuare
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a declinului. Acest lucru este valabil,
în principal, pentru Federaţia rusă,
românia şi Ucraina, dar recesiunea va
continua şi în Marea Britanie, Franţa,
Italia şi Spania. Pe termen mediu, câştigătorii actualului proces de restructurare vor fi din rândul companiilor care se
vor orienta spre investiţii în dezvoltarea
de produse ce vor avea capacitatea să
asigure protecţia mediului şi creşterea
eficienţei energetice.

vff: indUStria germanĂ
de tâmpLĂrie reaLizeazĂ
peSte 17 miLiarde eUro anUaL
Conform datelor furnizate de patronatul
german al producătorilor de ferestre şi
faţade cortină (VFF), piaţa de profil din
Germania avea, în 2008, o valoare de 8,5
miliarde euro, pentru anul în curs fiind
de aşteptat ca producţia să depăşească
pragul de 12,6 milioane unităţi de
fereastră (u.f.). Asociaţia reprezintă interesele a peste 300 de fime membre, care
realizează mai mult de 60% din totalul
cifrei de afaceri la nivel de branşă. Un
aspect interesant este acela că industria
naţională de ferestre însumează 17 miliarde euro, dacă se adaugă şi rezultatele
furnizorilor de sisteme (a căror pondere
la export este de peste 75%). "Un impuls
puternic va fi dat şi în perioada următoare de acţiunile de reabilitare energetică a imobilelor existente. Astfel, în
Germania există în prezent 578 de milioane u.f., din care 320 de milioane u.f.
necesită înlocuirea imediată, pentru
a fi respectate prevederile EnEV 2009.
Trebuie precizat că VFF nu face nicio
discriminare între materialele utilizate,
fiecare dintre acestea - PVC, aluminiu
sau lemn stratificat - fiind indicat pentru
anumite aplicaţii specifice", a declarat
Ulrich Tschorn, director executiv al
patronatului.

gLaSSteC: viitor SUStenaBiL
pentrU indUStria
ConStrUCţiiLor
Ediţia 2010 a târgului internaţional Glasstec - eveniment organizat
la Dusseldorf (Germania) şi dedicat
prezentării celor mai moderne utilaje şi
tehnologii de procesare a sticlei - se va
desfăşura sub mottoul: "Eficienţa energetică prin intermediul vitrajelor arhitecturale". Desfăşurată în intervalul 28
septembrie - 1 octombrie a.c., expoziţia va prilejui lansarea de produse
inovatoare şi sisteme destinate creşterii nivelului de sustenabilitate a
clădirilor moderne. Un fapt inedit este
că la manifestarea din acest an va fi
amenajat un centru special pentru
prezentarea soluţiilor arhitecturale
viitoare ce privesc designul faţadelor
cortină. Cu această ocazie, organizatorii intenţionează să pună accentul pe
definirea exactă a celor trei dimensiuni
ale sustenabilităţii. În primul rând, este
vorba despre latura economică (protejarea resurselor limitate), apoi despre
cea ecologică (protecţia mediului
ambiental) şi - în fine - despre cea
socio-culturală (grija faţă de sănătatea
utilizatorilor şi asigurarea unui grad
optim de confort). În ceea ce priveşte
sectorul construcţiilor, în următoarea
perioadă se va impune un trend de
abordare atotcuprinzătoare a fazei de
proiectare, care să garanteze respectarea principiilor enunţate anterior.
Această necesitate, la care se adaugă
cea referitoare la creşterea eficienţei
energetice a imobilelor (conform Directivei Europene 2002/91/EC), vor genera
- în opinia specialiştilor din domeniul
fabricaţiei de utilaje pentru prelucrarea
sticlei - sporirea cererii de produse din
sticlă având o calitate înaltă şi un grad
ridicat de finisaj.

