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Sectorul construcţiilor necesită investiţii
de 10 miliarde euro pentru dinamizarea activităţii

Potrivit evaluărilor specialiştilor din
domeniu, piaţa construcţiilor are nevoie
de fonduri de 10 miliarde euro pentru
investitiţii pentru a reveni pe un trend
ascendent, conform Asociaţiei Producătorilor de Materiale de Construcţii
din românia (APMCr). În condiţiile în
care cele mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică indică o

reducere a activităţii din domeniu de
17,3% în primele trei luni ale anului,
reprezentanţii companiilor ce activează
pe această piaţă sunt tot mai pesimişti.
"Sectorul construcţiilor tinde spre un
blocaj general. Estimăm că, până la
sfârşitul acestui an, segmentul specific
va scădea cu 15% faţă de nivelul din
2009 (12,6 miliarde euro). Prognoza

este realizată pe baza faptului că activitatea producătorilor de materiale de
construcţii s-a mai revigorat în ultimele
luni. De asemenea, urmează o perioadă
în care, de obicei, se lucrează mai intens,
în timp ce până în toamnă ar putea veni
investiţii din Europa pe fondul schimbării climatului economic", a declarat
Claudiu Georgescu, preşedinte al

APMCr. Pe de altă parte, antreprenorii
din domeniu se arată rezervaţi în a prefigura evoluţia pieţei în acest an, având în
vedere incertitudinile şi sistemul diferit
de calcul practicat de instituţiile abilitate. "Situaţia în ansamblu este mult
mai gravă decât arată datele statistice. Statul are o datorie de 1,5 miliarde
euro către constructori, nu sunt fonduri
pentru investiţii şi cele mai multe
lucrări aflate în execuţie vor fi definitivate curând. Singura certitudine este
aceea că valoarea segmentului specific
va scădea în 2010 şi poate că aceasta va
reveni pe un trend ascendent în 2011,
deoarece se pare că va fi atins pragul
minim", a precizat Laurenţiu Plosceanu,
preşedinte al Asociaţiei române a
Antreprenorilor de Construcţii (ArACO).
reprezentanţii firmelor de construcţii
sunt pesimişti în ceea ce priveşte
programele guvernamentale de investiţii, pe fondul unei neîncrederi generale în executiv şi în capacităţile acestuia de a contribui la creşterea economică. "Cei 10.000 km de drumuri anunţaţi, în cazul în care se vor finanţa, nu
vor susţine activitatea din construcţii,
ci numai unele firme ale căror afaceri
oricum nu sunt afectate de criză. Cel
mai probabil, în intervalul următor vom
asista la o etapă de achiziţii şi fuziuni,
dar şi la intrarea în insolvenţă a furnizorilor mai mici", a precizat reprezentantul
APMCr.
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Se înmulţesc şantierele susţinute
din fonduri publice
Chiar dacă investiţiile publice nu se ridică la nivelul aşteptărilor
reprezentanţilor patronatelor din România, instituţiile de stat
au demarat în ultima vreme, încet-încet, câteva lucrări care dau
de lucru constructorilor. S-a întocmit deja o listă a obiectivelor
pe care Guvernul vrea să le finalizeze în acest an. Oficialii
Executivului susţin că, în 2010, se vor finaliza 500 km de şosele
în cadrul programului de 10.000 km de drumuri judeţene, 4.000
de locuinţe ANL şi 1.000 de case din proiectul "Renaşterea satului
românesc". Pe de altă parte, Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului are în vedere semnarea unor contracte de finanţare
prin Programul Operaţional Regional în valoare de 3 miliarde
euro, pentru investiţiile din 2010. Totodată, Executivul a aprobat
un acord de împrumut cu Japonia pentru realizarea lucrărilor de
extindere a reţelei de metrou din Bucureşti, în valoare de 41,87
miliarde de yeni (aproximativ 300 milioane de euro). Şi Banca
Europeană pentru Investiţii (BEI) va acorda Primăriei Sectorului 1
un credit în valoare de 125 milioane de euro pentru reabilitarea
termică a 525 de blocuri de locuinţe.
Între 2010 - 2013 se vor
reabiLita 10.000 km de drUmUri
Guvernul a adoptat, recent, hotărârea
pentru aprobarea Programului ”reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri
de interes judeţean şi local”, implementat
de Ministerul Dezvoltării regionale şi Turismului (MDrT) în perioada anilor 2010 2013. În cadrul acestui proiect, prioritate la
finanţare vor avea obiectivele de reabilitare
şi/sau modernizare a drumurilor de interes
judeţean şi local din unităţile administrativ
- teritoriale care au solicitat bani din fonduri
europene, însă nu au fost selectate spre
finanţare sau ce dispun de documentaţii
tehnico - economice întocmite conform
legislaţiei în vigoare. De asemenea, în cadrul
programului vor fi cuprinse şi structurile
administrative care au finanţat prima etapă
cu fonduri proprii, iar ulterior nu au reuşit să
finalizeze lucrările, din cauza lipsei sumelor
necesare investiţiei. Prin derularea programului se preconizează facilitarea accesului
la reţeaua de drumuri naţionale şi descongestionarea acestora, asigurarea legăturilor
optime între judeţe şi între localităţile din
interiorul acestora, reducerea costurilor şi a
timpilor de deplasare aferenţi transportului
de mărfuri şi persoane, facilitarea accesului
operatorilor economici la furnizori şi/sau
pieţe de desfacere, precum şi simplificarea
accesului investitorilor la zone cu potenţial
economic important.
Prin implementarea proiectului la nivelul
întregii ţări, se vor finanţa lucrări de reabilitare, modernizare a drumurilor şi/sau
sectoarelor de drum de interes judeţean
şi local care, în prezent, sunt nepavate,
pietruite sau care prezintă o stare necorespunzătoare a îmbrăcăminţii bituminoase,
betonului asfaltic, betonului de ciment,
pavajului sau a îmbrăcăminţii asfaltice.
Costul total al programului este de aproximativ 2 miliarde euro. Finanţarea programului se va face de la bugetul de stat, prin
MDrT, în limita sumelor aprobate anual cu
această destinaţie, de la bugetele locale,
precum şi din alte surse legal constituite.

obieCtive pUbLiCe La Care
se mai LUCreazĂ În aCest an
Oficialii Guvernului susţin că, în acest an,
se vor finaliza 500 km de şosele în cadrul
programului de 10.000 km de drumuri
judeţene, 4.000 de locuinţe ANL şi 1.000
de case din proiectul "renaşterea satului
românesc". În ceea ce priveşte infrastructura rutieră, pentru acest an se preconizează că se vor definitiva: centurile ocolitoare ale oraşelor Sibiu, Oradea, Cluj
- Napoca (24 de kilometri), Lugoj (9,6
km), 10,3 km din şoseaua de centură a

municipiului Iaşi (diferenţa urmând să se
finalizeze în 2011), centura Bucureşti-Nord,
Chitila - Voluntari (cu o lungime de 20 de
km). De asemenea, se reabilitează 477 km
de drumuri naţionale şi se continuă lucrările la investiţii care vor avea finalitate în
anii următori (la autostrada Arad-Timişoara se va continua lucrarea în 2010, iar în
2011 cei 45 km vor fi finalizaţi, iar la autostrada Cernavodă - Constanţa se vor finaliza 51 km în 2011). La centura ocolitoare
a municipiului Suceava, în acest an se vor
definitiva 5,6 km, diferenţa (de încă patru
kilometri) urmând a se realiza în 2011), iar
centura ocolitoare a municipiului Caransebeş se va finaliza în 2011, cu lucrări care
se continuă şi în 2010. Potrivit reprezentanţilor executivului, până la sfârşitul acestui
an, pentru dezvoltarea infrastructurii din
mediul rural se vor realiza (începând din
luna mai a.c.) proiecte de un miliard de
euro din fonduri europene şi naţionale.
Totodată, până în septembrie 2010 se vor
realiza investiţii de 700 milioane de euro
în proiecte de mediu, iar prin Programul
Operaţional regional se vor finanţa obiective în valoare de un miliard de euro, din
fonduri naţionale şi europene, care se vor
contracta până în 31 decembrie.

ÎmprUmUt de 300 miLioane
de eUro pentrU reţeaUa
de metroU
Guvernul a aprobat un acord de împrumut
cu Japonia pentru realizarea lucrărilor de
extindere a reţelei de metrou din Bucureşti, în valoare de 41,87 miliarde de
yeni (aproximativ 300 milioane de euro).
Împrumutul va fi disponibilizat în tranşe,
într-o perioadă de 11 ani, începând de la
intrarea în vigoare a acordului, în baza
cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul
proiectului. Ministerul Finantelor Publice
va efectua tragerile din fondurile împrumutului, destinaţia sumelor fiind stabilită
potrivit legislaţiei privind datoria publică.
rata dobânzii plătite pentru acest credit
este de 1,7% pe an pentru sumele care
corespund datoriei principale. Costul total
de realizare a tronsonului de metrou care
va face legătura între Capitală şi aeroportul
Henri Coandă a fost estimat la 5,292 miliarde lei, iar sursele de finanţare vor fi asigurate, în completare, de la bugetul de stat.
Se estimează că proiectul se va finaliza
la sfârşitul anului 2019. realizarea tronsonului de metrou care va face legătura
între Bucureşti şi aeroportul Henri Coandă
va avea implicaţii sociale, preconizânduse că vor fi create aproximativ 880 de
noi locuri de muncă. De asemenea, acest
proiect de infrastructură este foarte important, întrucât se estimează că aproximativ
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150.000 de persoane vor utiliza zilnic
această rută de transport. Proiectul de lege
va fi transmis spre dezbatere şi aprobare
Parlamentului.

Credite de 185 miLioane
de eUro pentrU noi investiţii
În bUCUreşti
Banca Europeană pentru Investiţii (BEI) va
acorda Primăriei Sectorului 1 un credit în
valoare de 125 milioane de euro pentru
reabilitarea termică a 525 de blocuri
de locuinţe. "Proiectul face parte dintrun program multianual de investiţii, în
valoare totală de 220 milioane de euro, ce
se va desfăşura în perioada 2010 - 2012,
fiind vizate aproximativ 25.000 de apartamente. Lucrările vor include izolaţia pereţilor, acoperişurilor şi subsolurilor, precum
şi montajul de ferestre din PVC, cu geam
termoizolant", se arată în anunţul BEI.
Scopul proiectului este reprezentat de
îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor, prin reducerea pierderilor de energie
şi diminuarea consumului casnic.
Un alt proiect care va fi susţinut printrun credit BEI vizează construcţia a 60 de
unităţi de învăţământ preşcolar în Bucureşti, cu o capacitate totală de 6.000 de
locuri. Valoarea totală a investiţiei este de
150 milioane de euro, instituţia urmând a
asigura un împrumut de 60 milioane de
euro. Proiectul va fi implementat în două
etape, termenul de finalizare a obiectivelor
fiind anul 2015.

fondUri insUfiCiente pentrU
ContinUarea LUCrĂriLor
La aUtostrada transiLvania
Pentru
continuarea
lucrărilor
de
construcţie a Autostrăzii Transilvania,
executivul a alocat, în 2010, fonduri de 700
milioane de lei, sumele necesare desfăşurării în condiţii normale a proiectului fiind
de 3,16 miliarde lei. Banii sunt insuficienţi pentru a acoperi cheltuielile prevăzute în acest an de constructor, compania
americană Bechtel, conform unui document emis de Ministerul Transporturilor.
În prezent, pe şantier se lucrează în ritm
scăzut, fiind în execuţie ultimii 10 km din
tronsonul Câmpia Turzii - Gilău şi sectorul
Suplacu de Barcău - Borş, având o lungime
de 64 km. "Lipsa de perspective privind
finanţarea în 2010 şi plăţile restante (în
valoare de peste 903 milioane de lei - n.r.)
pentru lucrările executate în 2009 vor
determina stabilirea unui program redus
al activităţii din acest an", se arată într-un
comunicat al companiei Bechtel. În acest
context, a fost luată decizia disponibilizării
a 700 de angajaţi, respectiv menţinerea a
1.200 de salariaţi.

fondUri eUropene
de 3 miLiarde eUro
pentrU investiţii
Ministerul Dezvoltării regionale şi Turismului (MDrT) are în vedere semnarea unor
contracte de finanţare prin Programul
Operaţional regional (POr) în valoare de 3
miliarde euro, pentru investiţiile din 2010.
Totodată, s-a propus efectuarea unor plăţi
de 300 milioane de euro aferente lucrărilor
executate în acest an. "Pe baza contractelor
încheiate până la mijlocul lunii mai, preconizăm crearea a 3.454 de locuri de muncă
şi reabilitarea a 2.063 km de drumuri, a 18
unităţi medicale, a 75 de unităţi de învăţământ şi a patru campusuri universitare. De
asemenea, vor fi modernizate / echipate 40
de centre sociale şi 176 de unităţi pentru
intervenţii de urgenţă, alte 76 de proiecte
având ca obiect dezvoltarea infrastructurii
turistice", precizează oficialii MDrT. Fondurile provenite de la Uniunea Europeană pot
contribui substanţial la redresarea economică prin susţinerea mediului privat de
afaceri. Pentru o implementare optimă
a programelor structurale, au fost luate
decizii precum relocarea fondurilor neutilizate în cadrul unor domenii ca reabilitarea
spaţiilor industriale poluate, pentru suplimentarea altor zone de intervenţie considerate prioritare. În acest sens, fonduri
suplimentare de aproximativ 30 milioane
de euro se vor utiliza pentru finanţarea a
cinci proiecte de reabilitare a unor spitale
de urgenţă aflate pe lista de rezervă a autorităţilor, respectiv obiectivele localizate în
Târgovişte, râmnicu Vâlcea, Zalău, Sfântu
Gheorghe şi Ilfov.

LiCitaţia de atribUire
a LUCrĂriLor pentrU
CatedraLa mântUirii va avea
LoC În LUna aUgUst
Costurile de construcţie a structurii Catedralei Mântuirii Neamului vor însuma
circa 120 milioane de euro conform
ultimelor estimări, finanţarea investiţiei urmând a fi asigurată prin accesarea
unei linii de creditare de către Patriarhia
română, pe o durată de 15 ani. Fondurile acoperă execuţia proiectului «la roşu»,
respectiv construcţia cu tencuiala interioară pregătită pentru pictură şi grunduită
la exterior. "Prima etapă a edificării obiectivului costă cu aproximativ 100 de milioane de euro mai puţin decât estimările
iniţiale. Scăderea preţului este datorată
reducerii costurilor de achiziţie a materialelor de construcţie. Am renunţat la
ideea de a începe investiţia cu ajutorul
unor fonduri provenite de la bugetul de
stat din cauza situaţiei economice nefavorabile", a declarat Preasfinţitul Părinte
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Ciprian Câmpineanul, Episcop Vicar patriarhal. Lucrările de construcţie vor fi demarate în perioada august - septembrie 2010,
rambursarea creditului urmând a fi începută după definitivarea structurii edificiului. Termenul de finalizare a proiectului
este stabilit pentru anul 2015, urmând a fi
create circa 4.000 de locuri de muncă. "Vom
obţine autorizaţia de construire până pe 15
august, iar în paralel vom organiza licitaţia
internaţională pentru atribuirea lucrărilor", a
precizat ing. Nicolae Noica.
Ansamblul arhitectural va fi realizat pe un
teren cu o arie de 11 hectare, situat în vecinătatea Palatului Parlamentului, pe Calea
13 Septembrie, în sectorul 5. Catedrala va
avea o înălţime de 110 metri şi o suprafaţă desfăşurată de 38.000 mp. La subsol
vor fi amenajate săli de conferinţe şi două
cantine pentru pelerini. În incinta lăcaşului
de cult se vor executa, de asemenea, două
spaţii de cazare ce vor avea o capacitate
însumată de 500 de locuri.

Preocuparea pentru obţinerea finanţării în
vederea începerii lucrărilor de construcţie
la viitoarea catedrală arată că se pot găsi
soluţii pentru asigurarea de fonduri pentru
investiţii. Catedrala Mântuirii Neamului
va fi, cu siguranţă, cea mai importantă
lucrare ce va fi începută în acest an, sumele
necesare execuţiei acesteia fiind de peste
două ori mai mari decât cele alocate de
la bugetul de stat pentru reabilitarea
Teatrului Naţional din Bucureşti (48 milioane de euro). De asemenea, în Capitală
sunt în diferite etape de execuţie obiective
de mari dimensiuni, care au primit finanţare bugetară în 2010, precum realizarea
Stadionului National Arena (în valoare
totală de 180 milioane de euro), reabilitarea Bibliotecii Naţionale sau construcţia
Pasajului Basarab. Deşi datele statistice
au confirmat încă un an de recesiune, cu
o scădere de 17,3% a sectorului construcţiilor în primul trimestru, pe piaţă există,
încă, potenţial, însă cea mai mare criză cu

care se confruntă companiile în această
perioadă este - mai degrabă - a neîncrederii în structurile statului şi în economie,
în general.

fUnCţionarii - oameni
de afaCeri nU vor mai
partiCipa La LiCitaţii pUbLiCe
Companiile care sunt deţinute de
persoane ce sunt rude de până la gradul
al patrulea, inclusiv, cu angajaţi care au
funcţii de decizie în autorităţile contractante, nu vor mai putea participa la licitaţiile organizate de acestea. Prevederea
este introdusă într-un nou proiect de ordonanţă de urgenţă privind modificarea achiziţiilor publice. “Miniştrii, senatorii, deputaţii, secretarii de stat, subsecretarii de stat,
prefecţii, subprefecţii, preşedinţii Consiliilor Judeţene, primarii şi viceprimarii care
sunt acţionari, asociaţi, la companii private
sau cu capital de stat nu pot încheia

contracte comerciale de prestări de
servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere
cu autorităţile administraţiei publice locale
sau centrale, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local sau central aflate
în subordinea ori sub autoritatea statului
respectiv ori cu societăţile comerciale
înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. Această interdicţie se aplică şi rudelor de gradul I şi al
II-lea ale celor care deţin funcţii în administraţia centrală sau locală sau care se află în
demnităţi alese”, se arată în document. "În
contextul actual, trebuie luate măsuri clare
de reformă a clasei politice româneşti, care
a fost acuzată - de multe ori şi, pe bună
dreptate, în majoritatea cazurilor - de tolerare a relaţiilor imorale între afaceri şi politică", se arată în expunerea de motive.
În prezent, conform legilor în vigoare, orice
agent economic poate participa la licitaţii,
individual sau în grup, fără excepţii.
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Recesiunea economiei româneşti din primul trimestru al anului
se resimte şi în activitatea de construcţii
Datele Institutului Naţional de Statistică indică faptul că ţara
noastră se confruntă, în continuare, cu efectele negative ale crizei
financiare. Informaţiile furnizate de acest organism contrazic
previziunile majorităţii analiştilor economici, care prognozau o
majorare uşoară a Produsului Intern Brut (PIB) în primele trei luni din
2010. În fapt, primele estimări cu privire la evoluţia PIB al României
în primul trimestru a.c. relevă o scădere de 0,3% (în termeni reali)
faţă de perioada octombrie – decembrie 2009, până la valoarea de
124,5 miliarde lei. O altă veste neplăcută venită tot din partea INS
este reprezentată de trendul descendent pe care l-au înregistrat
investiţiile în economia românească în intervalul ianuarie – martie
2010 a.c. La un nivel de 9,37 miliarde lei, valoarea acestora s-a
depreciat cu aproape 30% faţă de primul trimestru din 2009. Acestor
cifre negative li se alătură şi estimările companiei Coface România,
specializată în managementul riscului de credit, care scot în evidenţă
faptul că aproximativ 2.500 de companii ce derulează activităţi pe
piaţa construcţiilor se aflau în insolvenţă la sfârşitul anului trecut. De
asemenea, specialiştii de la Coface spun că este posibil ca în 2010 să
asistăm la înregistrarea unui număr record de insolvenţe, din cauza
unor factori precum creşterea rapidă a ratei somajului, îngrijorările
faţă de eventuale noi concedieri, măsurile de reducere a salariilor
din sectorul bugetar şi a pensiilor, creditarea restrictivă şi scăderea
puterii de cumpărare.
majorare CU 7%
a nUmĂrULUi de aUtorizaţii
emise În apriLie a.C.
În luna aprilie 2010 s-au eliberat 3.686
autorizaţii de construire pentru clădiri
rezidenţiale, în creştere cu 7% faţă de
martie 2010 (când s-au eliberat 3.445
de autorizaţii). Cele mai multe dintre
acestea (2.357 de autorizaţii, reprezentâmd 63,9%) s-au eliberat pentru
construirea de unităţi locative în mediul
rural. Comparativ cu luna martie 2010,
distribuţia în profil regional evidenţiază
o majorare a numărului de autorizaţii
de construire eliberate pentru imobile
rezidenţiale în majoritatea regiunilor de
dezvoltare. Cele mai importante creşteri s-au înregistrat în regiunile: SudMuntenia (+116 autorizaţii), Nord-Est
(+70 autorizaţii) şi Sud-Vest (+49 autorizaţii). Scăderi au avut loc în regiunile de
dezvoltare Centru şi Nord-Vest. În luna
aprilie 2010 s-au eliberat cu 385 mai
puţine autorizaţii de construire pentru
clădiri rezidenţiale decât în aceeaşi lună
a anului precedent, scădere reflectată
în aproape toate regiunile de dezvoltare. Cele mai importante scăderi au
fost în regiunile de dezvoltare: Bucureşti-Ilfov (-105autorizaţii), Sud-Est
(-100 autorizaţii), Nord-Vest (-78 autorizaţii) şi Nord-Est (-58 autorizaţii). Creşteri ale numărului de autorizaţii eliberate pentru construirea de imobile rezidenţiale s-au înregistrat în regiunea de
dezvoltare Centru (+13 autorizaţii). În
intervalul ianuarie - aprilie 2010 s-au
eliberat 11.307 autorizaţii de construire
pentru clădiri rezidenţiale, în scădere
cu 22,8% faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent. Cele mai
semnificative scăderi s-au înregistrat în
regiunile de dezvoltare: Sud-Muntenia
(-687 autorizaţii), Sud-Est (-599 autorizaţii), Bucureşti-Ilfov (-528 autorizaţii),
Nord-Vest şi Nord-Est (- 447 autorizaţii
fiecare).

diminUare CU 18,7%
a voLUmULUi LUCrĂriLor
de ConstrUCţii
În primele patru luni ale anului în curs,
volumul lucrărilor de construcţii s-a
diminuat cu 18,7% (ca serie ajustată
în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate), faţă de aceeaşi
perioadă a anului trecut, conform
datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). Pe elemente de structură

s-au înregistrat scăderi la lucrările de
construcţii noi (-29,2%) şi la cele de
reparaţii capitale (-25,4%). Lucrările
de întreţinere şi reparaţii curente au
crescut cu 24,7%. În funcţie de destinaţie, s-au înregistrat scăderi la clădirile
rezidenţiale (-41,5%) şi nerezidenţiale
(-29,7%). În schimb, pentru construcţiile
inginereşti s-a înregistrat o majorare
cu 0,6%. În aprilie 2010 fata de intervalul similar din 2009, volumul lucrărilor de construcţii s-a redus cu 15,1%,
scădere reflectată, în special, la obiectivele de construcţii noi (-24,5%). Creşteri
s-au înregistrat la lucrările de întreţinere
şi reparaţii curente (+10%) şi la cele de
reparaţii capitale (+8,1%). Pe categorii, volumul lucrărilor de construcţii
a scăzut la toate componentele astfel:
la clădirile rezidenţiale cu 32,2%, la
imobilele nerezidenţiale cu 27,9% şi la
construcţiile inginereşti cu 0,3%.

ConstrUCţiiLe
aU ContribUit
CU 5,8% La formarea pib,
În primUL trimestrU
Primele estimări cu privire la evoluţia
Produsului Intern Brut (PIB) al româniei în primul trimestru din 2010 indică
o scădere de 0,3% (în termeni reali)
faţă de cele trei luni anterioare, până
la valoarea de 124,5 miliarde lei, datele
fiind ajustate sezonier. "În comparaţie
cu acelaşi trimestru din anul 2009, PIB
(evaluat ca serie brută) s-a diminuat cu
2,6%, până la 96,7 miliarde lei, datele
confirmând faptul că românia se află în continuare - în recesiune. În timp ce
în domeniul construcţiilor volumul de
activitate s-a redus cu 17,3%, industria a
fost singura ramură economică aflată în
creştere (+4,2%)", se precizează într-un
comunicat al Institutului Naţional de
Statistică (INS). Sectorul construcţiilor a
contribuit la formarea PIB cu 5,67 miliarde lei, având un aport de 5,8%. Astfel,
datele statistice indică faptul că ţara
noastră se confruntă, în continuare, cu
efectele negative ale crizei financiare.
Informaţiile furnizate de INS contrazic,
încă o dată, previziunile majorităţii
analiştilor economici, care prognozau
o majorare uşoară a PIB în primele trei
luni din 2010. reducerile de activitate
consemnate în majoritatea sectoarelor
economice au avut consecinţe negative şi asupra volumului impozitelor
pe produs colectate la bugetul de stat,
care s-au depreciat cu 10,7%. Din punct
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de vedere al utilizării PIB, în intervalul
ianuarie - martie 2010 cererea internă a
scăzut cu 3% faţă de aceeaşi perioadă a
anului trecut, în special din cauza reducerii cu 28,9% a formării brute de capital
fix. De asemenea, consumul final s-a
diminuat cu 4% pe baza scăderii cheltuielilor atât ale populaţiei (-4,8%), cât şi
ale administraţiilor publice (-1,8%). Un
efect pozitiv asupra PIB l-a avut creşterea exportului net, pe fondul majorării volumului exporturilor de bunuri
şi servicii (+19,5%), în comparaţie cu
importurile (14,9%).

lei (4,62% din suma totală). Din punct
de vedere al structurii investiţiilor pe
activităţi ale economiei naţionale, către
sectorul construcţiilor au fost direcţionate, în perioada ianuarie - martie
2010, 17,7% din investiţiile în economie.
ramurile în care s-a realizat un volum
mai mare de investiţii sunt: industrie
(34,5%) şi comerţ/servicii (34,5%).

seCtorUL ConstrUCţiiLor
se va stabiLiza
În UrmĂtoareLe LUni

Volumul investiţiilor străine directe
(ISD) în românia a fost evaluat, anul
trecut, la 50% din nivelul din 2008,
potrivit unui studiu elaborat compania
de consultanţă Ernst & Young. Scăderea
numărului de proiecte finanţate din
fonduri private externe a determinat
o diminuare de 44% a numărului de
locuri de muncă faţă de cele create de
acest sector cu un an în urmă. Conform
Băncii Naţionale a româniei, valoarea
ISD din 2009 a fost de 4,8 miliarde euro.
românia a atras, astfel, 75 de proiecte
de investitiţii străine, reprezentând 2%
din totalul ISD din Europa. Acestea au
generat 6.384 de locuri de muncă (aproximativ 5% din numărul celor noucreate pe continent). Portivit studiului,
în 2008 existau 145 de proiecte de
investiţii străine care au determinat
11.400 de locuri noi de muncă.

Managerii societăţilor comerciale estimează pentru perioada mai-iulie 2010
o stabilitate relativă a activităţii în
industria prelucrătoare, în sectorul de
construcţii şi servicii şi o scădere moderată în comerţul cu amănuntul, în raport
cu cele trei luni anterioare, potrivit unui
sondaj realizat de Institutul Naţional
de Statistică. Activitatea de construcţii
va înregistraîn intervalul menţionat
o relativă stabilitate atât a volumului
producţiei (sold conjunctural +3%), cât
şi a stocului de contracte şi comenzi
(sold conjunctural -3%). Acelaşi trend
este estimat şi pentru preţurile lucrărilor de construcţii (sold conjunctural
+3%). Managerii estimează o scădere
moderată a numărului de salariaţi (sold
conjunctural -7%), în special la întreprinderile mici, cu mai puţin de 50
angajaţi.

investiţiiLe În eConomia
româneasCĂ aU sCĂzUt
CU 29%
Investiţiile realizate în economia românească în primul trimestru al acestui an
au însumat 9,37 miliarde lei, valoarea
acestora depreciindu-se cu 29,1% faţă
de intervalul similar din 2009. Conform
Institutului Naţional de Statistică (INS),
lucrările de construcţii noi s-au cifrat
la 4,32 miliarde euro (46,1% din total),
consemnând o diminuare de 28,9%
în comparaţie cu primele trei luni ale
anului trecut. Ponderea lucrărilor specifice în totalul investiţiilor a sporit,
în intervalul analizat, cu 1%. O mare
parte a fondurilor alocate pentru investiţii au fost direcţionate către achiziţia
de utilaje (inclusiv mijloace de transport), acestea însumând 4,33 miliarde

ernst&YoUng: investiţiiLe
strĂine direCte
s-aU ÎnjUmĂtĂţit
faţĂ de niveLUL din 2008

diminUare a nUmĂrULUi
de LoCUinţe finaLizate
În primele trei luni ale anului în curs
au fost definitivate 7.985 de locuinţe,
cu 24,6% mai puţine decât în intervalul similar din 2009, când s-au finalizat 10.595 de unităţi, potrivit unui
comunicat emis de INS. Cele mai multe
locuinţe s-au realizat în mediul urban
(51,3%), respectiv 5.377 de unităţi locative, menţinându-se tendinţele anterioare. Din punct de vedere al finanţării,
în primul trimestru din 2010 numărul
locuinţelor realizate din fonduri private
s-a diminuat cu 24,2% faţă de perioada
ianuarie - martie 2009, numărul acestora ajungând la 7.670. Totalul unităţilor
finanţate de la bugetul de stat a scăzut,
de asemenea, cu peste 33%, până la
315 locuinţe. Distribuţia în profil regional subliniază o reducere a numărului
unităţilor locative finalizate în toate
zonele de dezvoltare: Nord-Vest (-870
de locuinţe), Bucureşti - Ilfov (-566),

aCtUaLitatea internĂ

sumar
Nord-Est (-509), Sud-Est (-377), SudMuntenia (-118), Vest (-93), Centru (-46)
şi Sud-Vest Oltenia (-31 de unităţi).

CofaCe: CirCa 2.500 de firme
de ConstrUCţii se afLaU
În insoLvenţĂ La sfârşitUL
LUi 2009
Aproximativ 2.500 de companii ce derulează activităţi pe piaţa construcţiilor
se aflau în insolvenţă la sfârşitul anului
trecut, potrivit unui studiu întocmit de
compania Coface românia, specializată în managementul riscului de credit.
Analiza include firme care şi-au deschis
procedura de faliment, aflate în reorganizare judiciară sau pentru care a fost
închisă procedura de faliment din cauza
lipsei de active, indiferent de anul iniţierii
acestor proceduri. "Principalele motoare
ale economiei din perioada 2004 - 2008 comerţul şi construcţiile - s-au prăbuşit
în 2009, determinând o scădere de 7,1%
a Produsului Intern Brut. Acestea reprezintă sectoarele cele mai afectate de
recesiune, înregistrând cel mai mare
număr de insolvenţe, respectiv 52,5%
din numărul total", se arată în document.
Numărul de falimente a sporit, conform
analizei, de la 14.483 de cazuri în 2008, la
18.421 în 2009, fiind consemnată o creştere de aproximativ 27%. Cele mai multe
dosare au fost depuse de companii cu
activităţi comerciale (3.684 de situaţii în
domeniul comerţului cu ridicata şi distribuţie şi 3.501 pentru firmele specializate
în comerţul cu amănuntul), precum şi de
cele din sectorul construcţiilor (2.497 de
societăţi). Conform estimărilor, anul 2010
va fi dificil, în special pentru companiile
de construcţii, având în vedere scăderea
cu 20,1% a numărului de autorizaţii de
construire eliberate anul trecut faţă de
cele 12 luni anterioare, respectiv 48.833
de documente.

de cumpărare a populaţiei autohtone.
Având în vedere toate aceste aspecte,
este posibil ca, în acest an, să fie înregistrat un număr record de insolvenţe.
"românia rămâne - în continuare printre ultimele ţări din Europa în ceea
ce priveşte posibilităţile de redresare
economică, numărul falimentelor din
primul trimestru reflectând dificultăţile
specifice tuturor companiilor din ţară",
a declarat Cristian Ionescu, Country
Cluster Manager al Coface românia,
Bulgaria şi Slovacia.
Numărul insolvenţelor din industria metalurgică a înregistrat cea mai
puternică majorare în 2009 (+1.205%),
respectiv de la 38 de cazuri în 2008 la
496 anul trecut. Această piaţă a suferit
o contracţie semnificativă potrivit
celor mai mari operatori din domeniu,
condiţii în care creşterea numărului
de falimente nu poate fi considerată o
surpriză. Alte domenii grav afectate de

recesiune sunt intermedierile financiare
(numărul cazurilor de insolvenţă crescând cu 78,2%) şi tranzacţiile imobiliare
(+76,7%). Din punct de vedere al regiunilor de provenienţă a firmelor falimentare, cele mai afectate judeţe din 2009
au fost Satu Mare, Arad, Sibiu, Bihor şi
Braşov.

Comisia eUropeanĂ:
deteriorare a indiCeLUi
de ÎnCredere În eConomia
româneasCĂ
Indicele care reflectă încrederea companiilor în economia autohtonă (Economic
Sentiment Indicator - ESI), calculat lunar
de Comisia Europeană (CE), s-a deteriorat pentru prima dată în acest an,
ajungând la 76,4 puncte în mai, de la
83,6 puncte în aprilie. A fost întrerupt,
astfel, trendul ascendent consemnat în
ultimele patru luni (perioada ianuarie

- aprilie 2010), când indicele corespunzător nu a scăzut sub 80 de puncte. În
prezent, nivelul încrederii în economia
românească se situează aproape de
cel consemnat în noiembrie 2009 (76,6
puncte). În ceea ce priveşte sectorul
construcţiilor, în mai indicatorul s-a
menţinut la nivelul din aprilie (-41 de
puncte), revenindu-se la nivelul din
ianuarie 2010, după ce în februarie şi
martie acesta scăzuse la -42, respectiv
-43 de puncte. Datele sugerează un
pesimism constant în rândul firmelor
din domeniu, precum şi în rândul investitorilor. De asemenea, ESI s-a depreciat
şi la nivelul Uniunii Europene, pentru
prima dată în 2010, diminuându-se de la
100 de puncte în aprilie, la 98,4 puncte
în mai. CE anunţă, însă, faptul că deteriorarea este cauzată de schimbarea
metodologiei de calcul, tendinţele de
evoluţie ale economiei nefiind afectate
de această fluctuaţie.

dUbLare a nUmĂrULUi
de faLimente În primUL
trimestrU a.C.
Potrivit Institutului Naţional de Statistică, investiţiile în economia naţională
s-au diminuat, în 2009, cu peste 30% faţă
de cele realizate în 2008. În acest context,
fondurile alocate pentru execuţia de
lucrări noi de construcţii au însumat,
anul trecut, 33,37 miliarde lei, reprezentând 53,4% din total, în creştere faţă de
ponderea de 44% consemnată cu un an
în urmă. recesiunea economică din 2009
a determinat destabilizarea întregului
sistem privat, companiile fiind nevoite
să se confrunte cu dificultăţi noi pentru
multe dintre acestea, precum: scăderea
cifrei de afaceri, diminuarea lichidităţilor,
mărirea termenelor de plată etc.. Majoritatea acestora întâmpină numeroase
probleme ca urmare a declinului comenzilor şi presiunii creditorilor. Situaţia
s-a perpetuat şi în primul trimestru din
2010, când numărul firmelor intrate în
insolvenţă s-a dublat faţă de cel din perioada similară a anului trecut, ajungând la
9.766 de cazuri. "Deşi ne aşteptam ca în
trimestrul întâi al anului 2010 în curs să
se înregistreze o evoluţie diferită faţă de
2009, datele statistice arată că începutul
de an a fost deosebit de dificil, economia
situându-se - în continuare - pe un trend
descendent", precizează analiştii Coface.

nUmĂrUL CazUriLor
de insoLvenţĂ va atinge
Un reCord În 2010
Ultimele date arată că încrederea consumatorilor în economie se află, încă, la
un nivel scăzut. Factori precum creşterea rapidă a ratei şomajului, îngrijorările faţă de eventuale noi concedieri (în
special, în sectorul public), creditarea
restrictivă şi diminuarea câştigurilor
reale au determinat scăderea puterii

Nr. 6 - IUNIE 2010 info-şantiere 5

aCtUaLitatea internĂ

sumar

Furnizorii de materiale de construcţii se pregătesc
pentru vremuri mai bune, investind în noi capacităţi de producţie
Motivul principal care încurajează investiţiile în perioada de
recesiune economică este reprezentat de preţ. În contextul
scăderii cererii în aproape toate domeniile pe fondul diminuării
sensibile a puterii de cumpărare a populaţiei şi a lipsei surselor
de finanţare, terenurile, materialele de construcţii şi mâna de
lucru generează costuri mult mai reduse. Tocmai de aceea, mulţi
producători din domeniul construcţiilor se gândesc la alocarea
de fonduri pentru realizarea unor noi capacităţi de producţie. În
acest fel, firmele reuşesc să se pregătească pentru momentul în
care piaţa va funcţiona cu motoarele turate, când practic cererea
ar putea depăşi oferta. Cersanit, Soceram, Somaco, Adeplast,
Arcon, Baumit, Lindab, Wienerberger, Xella, Plast Technik,
Saint-Gobain Glass, Alumil sau Veka sunt companii care şi-au
menţinut planurile de investiţii sau au prevăzut deja bugete
pentru construcţia de noi unităţi de producţie sau modernizarea/
extinderea celor existente, chiar dacă piaţa se confruntă cu
efectele crizei financiare.
Cersanit: este vizatĂ
ConstrUCţia Unei fabriCi
de pLĂCi CeramiCe
Producătorul autohton de plăci ceramice şi obiecte sanitare Cersanit românia
SA vizează lansarea a 18 modele noi de
produse în 2010, un obiectiv al societăţii
fiind şi alocarea unoe fonduri importante
pentru extinderea capacităţilor de fabricaţie a obiectelor termice din teracotă şi
diversificarea gamei de elemente decorative a modelelor existente. Societatea a
livrat, anul trecut, 582.892 piese de obiecte
sanitare şi 5,13 milioane de bucăţi de cahle
de teracotă şi cărămizi din samot, din care
peste 95% s-au comercializat pe piaţa
internă. Conform datelor incluse în cel mai
recent raport financiar al companiei, la sfârşitul lui 2009 în depozitele firmei existau
stocuri în valoare totală de aproximativ 22
milioane de lei, din care 14,7 milioane de
lei reprezentau produse finite şi mărfuri
pregătite pentru comercializare. "Cel mai
important obiectiv pentru 2010 este majorarea vânzărilor şi menţinerea poziţiei de
lider al pieţei. Cu toate că nivelul sectorului
din 2009 a fost sub aşteptări şi previziunile
pentru anul în curs anunţă noi scăderi pe
piaţa construcţiilor, ne menţinem estimările de sporire a cantităţilor livrate. Foarte
importantă în 2010 poate fi decizia oficială
de a construi o nouă fabrică pentru plăci
ceramice în românia, având în vedere oportunităţile de a câştiga cotă de piaţă", se arată
în documentul citat.
În 2009 afacerile din ţara noastră ale
Cersanit au sporit cu 121%, ajungând la
70,7 milioane de lei. O mare parte a produselor companiei sunt comercializate prin
intermediul magazinelor de bricolaj, cei
mai importanţi colaboratori din 2009
fiind Praktiker, Dedeman, Ambient şi
Hornbach, în acest an urmând a se alătura
şi Baumax. "Pentru aceste reţele produsele
noastre reprezintă circa 30% din vânzări.
În contextul unei recesiuni care a generate
o contracţie de 15% a pieţei construcţiilor,
am reuşit să creştem preţul mediu pe metru
pătrat pentru produsele sanitare de la 61
de lei în 2008, la 65,25 lei în 2009. Vânzările
totale au înregistrat, astfel, o scădere valorică de numai 1,2%, la 37,84 milioane de lei,
din punct de vedere cantitativ reducerea
fiind mai mare", se precizează în raport.
Grupul polonez Cersanit SA a intrat pe
piaţa românească în 2008, în urma achiziţiei producătorului autohton romanceram.

soCeram: investiţie
de 20 miLioane de eUro
În acest an, producătorul de materiale
de construcţii Soceram va începe lucrările de construcţie a unei fabrici de BCA

în localitatea roman. Capacitatea de
producţie a noii unităţi va fi de 750 mc pe
zi, cu posibilitate de extindere la 1.250 mc
pe zi. Obiectivul necesită fonduri de 20 milioane de euro, circa 85% din această sumă
fiind obţinută printr-un credit de la Piraeus
Bank. "Avem în plan doua investiţii în fabrici
de BCA, una lângă roman şi una la TârguCărbuneşti. La cea de la roman vom începe
construcţia anul acesta, urmând să fie definitivată în a doua parte a anului 2011, iar
pe cea de la Târgu-Cărbuneşti o amânăm
pe termen nelimitat", a declarat Dumitru
Popescu, membru în Consiliul de Administraţie al Soceram. Compania a înregistrat,
anul trecut, o cifră de afaceri de circa 122
milioane de lei (28,8 milioane de euro), în
scădere cu 12% faţă de 2008. Societatea,
dispune de un număr de 300 de angajaţi şi
de patru unităţi de producţie, două de BCA
la Bucov (Prahova) şi Doiceşti (Dâmboviţa)
şi două de cărămidă la Doiceşti şi Urziceni.
Pentru acest an, societatea vizează livrări de
300.000 mc - 350.000 mc de BCA.

somaCo: LUCrĂriLe de
retehnoLogizare a fabriCiLor
vor ContinUa pânĂ În 2011
Producătorul de elemente de zidărie din
BCA Somaco Grup Prefabricate a finalizat, recent, prima etapă a programului
de investiţii în modernizarea şi retehnologizarea celor trei fabrici ale grupului
(din roman, Adjud şi Buzău). În total, au
fost alocate fonduri de 10 milioane de lei.
Proiectul a fost început anul trecut şi va fi
continuat până în 2011, obiectivul principal fiind îmbunătăţirea calitativă a produselor şi creşterea capacităţilor de producţie.
"În 2009 am demarat proiecte de investiţii importante, atât în tehnologie, cât şi
pentru instruirea personalului. Am optat
pentru derularea acestor investiţii în pofida
recesiunii, avantajul fiind reprezentat de
preţul redus al echipamentelor", a declarat
Gabriel Colobaţiu, director general al
Somaco Grup Prefabricate. Anul trecut societatea a realizat o cifră de afaceri de 50 milioane de lei, pentru acest an fiind vizată o
majorare de 10% a vânzărilor de BCA şi de
30% pentru elementele prefabricate. "Am
observat o creştere a volumelor livrate încă
din luna aprilie a.c., ceea ce ne face încrezători în realizarea vânzărilor estimate. Atât
piaţa de BCA, cât şi cea de prefabricate au
înregistrat scăderi în 2009", a precizat reprezentantul companiei.
Anul trecut, producţia naţională de BCA a
însumat două milioane de metri cubi, din
care 200.000 mc s-au fabricat în unităţile
Somaco, firma deţinând, astfel, o cotă de
piaţă de 10% pe acest segment. La nivel
regional, divizia de prefabricate a societatăţii este lider pe piaţa din Moldova, pentru
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acest an fiind vizată consolidarea acestei
poziţii.
Somaco Grup Prefabricate, cu sediul în
Bucureşti, deţine trei fabrici de produse
specifice pentru construcţii şi materiale de
zidărie pe care Oresa Ventures, prin subsidiara Sonriso Investments, le-a achiziţionat
în septembrie 2008, în urma unei tranzacţii
în valoare de 32,5 milioane de euro. Oresa
Ventures este o companie suedeză, specializată în investiţii de capital, cu activităţi în
special în Europa Centrală şi de Est. Pe piaţa
autohtonă este prezentă din anul 1997.

adepLast: prodUCţia La noUa
fabriCĂ va ÎnCepe anUL viitor
răspunzând unor întrebări referitoare la
evoluţia pieţei specifice, Marcel Bărbuţ,
proprietar al companiei Adeplast, apreciază că recesiunea economică nu a afectat
prea mult afacerile şi speră ca în acest an
să înregistreze o majorare cu 15% a cifrei
de afaceri. În ceea ce priveşte planurile
de investiţii, se are în vedere ca, până în a
doua jumătate a anului 2011 să se înceapă
producţia la fabrica din Moldova. “În 2009
am avut venituri totale de 123 milioane de
lei, în creştere cu 2% faţă de 2008. Pentru
2010 am bugetat o majorare de 15%, dar
dacă vânzările vor continua ca în martie
a.c. sper să ne depăşim, cu mult, bugetul.
În aceeastă situaţie, putem spune că nu am
fost afectaţi de criză, dar planul de afaceri
optimist din anul 2007, momentul pornirii
investiţiilor de peste 25 milioane de euro,
nu a putut fi realizat. Consider că, în mod
sigur, criza se va prelungi pentru românia,
în special pentru firmele private care nu
au avut o strategie clară şi hotărâtă pentru
2010. Planurile AdePlast au prevăzut cele
mai sumbre scenarii şi credem că vom trece
cu bine de 2010, mizând chiar pe o creştere a vânzărilor. Suntem pregătiţi financiar să suportăm orice în 2010 şi, evident, să
preluăm piaţa rămasă de la producători care
îşi închid capacităţile de fabricaţie. În ceea
ce priveşte investiţiile, am alocat 0,6 milioane de euro pentru realizarea celei de-a
doua linii de înfoliere - paletizare la Ploieşti.
De asemenea, am realizat recepţia la o
investiţie de circa 0,5 milioane de euro, ce
a constat în montarea postului de transforamre de 2.400 Kw pentru investiţia în linia
de expandare a perlitei şi producerea de
şapă termoizolantă şi mortar termoizolant
antifoc. În acest an sperăm să cumpărăm
un teren în zona Moldovei pentru a finaliza proiectul unei noi fabrici (împreună cu
furnizorii noştri de la M-tec, din Germania).
Planul este ca în anul 2011, prin mai – iunie,
dacă şi piaţa se îndreaptă, să producem
în noua fabrică”, a declarat Marcel Barbuţ.
Compania Adeplast a înregistrat în 2009
o cifră de afaceri de peste 123 milioane

de lei (+2% comparativ cu 2008). Volumul
de marfă vândut anul trecut s-a ridicat la
acelasi nivel ca în 2008, iar profitul a fost de
6,4 milioane de lei, în scădere cu 25,6% faţă
de 2008.

arCon: 8 miLioane de eUro
pentrU extinderea LiniiLor
de prodUCţie
În luna iunie a.c., societatea Arcon va inaugura, la Sfantu Gheorghe, a doua linie de
producţie de polistiren expandat, capacitatea de fabricaţie a firmei ajungând,
astfel, la 900.000 metri cubi. “Dispunem
de cele mai noi tehnologii de producţie la
nivel european, având două linii complete
de fabricare. Vizăm prima poziţie pe piaţa
polistirenului expandat în românia, precum
şi o prezenţă cât mai activă în zonele limitrofe”, a declarat Ioan Titeiu, director general
al firmei. Noua investiţie a fost demarată în
2008, prin extinderea halelor de producţie
şi depozitare. În 2009 echipamentele au
fost contractate de la producătorul italian
Nuova Idropress, iar în 2010 au urmat fazele
de instalare, testare şi, în cele din urma, de
pornire a producţiei. Prima linie de polistiren expandat a fost inaugurată în octombrie 2005, iar investiţia totală a companiei
Arcon în acest sector se ridică la peste 8
milioane de euro. Pentru acoperirea cererii
în zona programelor de termoizolaţii, firma
a dezvoltat propriul sistem termo - Arcotherm, care a fost implementat în primul
proiect din ţară de reabilitare termică integrală a unui cartier de blocuri de locuinţe.
Totodată, societatea are în curs de patentare şi sistemul inovator de reabilitare a
acoperişului - Arco termo/hidro - bazat pe
membranele termoadezive şi polistirenul
expandat profilat.
Firma Arcon a fost înfiinţată în anul 1994
la Sfântu Gheorghe, în prezent având 160
de angajaţi specializaţi în sectorul industrial şi de construcţii. Dezvoltarea capacităţilor de producţie, din punct de vedere
al calităţii şi cantităţii, a permis companiei
să realizeze exporturi de membrane bituminoase, acestea atingând o pondere de
aproximativ 10% din totalul afacerilor. Principalele pieţe accesate până în prezent sunt
cele din Bulgaria, Ungaria, Grecia, Turcia şi
Danemarca.

baUmit: a fost inaUgUratĂ
fabriCa de La boLintin deaL
La începutul lunii mai 2010, Baumit
românia - parte a grupului Schmid Industrie Holding - a organizat o conferinţă prilejuită de lansarea activităţii celei de-a treia
fabrici din românia, amplasată în localitatea Bolintin Deal, din apropierea Capitalei.
La eveniment au participat: robert Schmid

aCtUaLitatea internĂ

sumar
- director executiv al concernului, Alfred
Gsandtner - director Baumit International şi
Laurenţiu Lupuşor - director general Baumit
românia. "Investiţia în românia a totalizat
20 de milioane de euro şi a fost necesară
pentru construcţia unei unităţi de producţie
a mortarelor uscate, cu o capacitate de
producţie de 300.000 tone/an. Totodată, am
finalizat achiziţia companiei de exploatare a
calcarului Imcop, din judeţul Alba. Fabrica
este dotată cu tehnologii de ultimă oră,
fiind, în prezent, cea mai modernă unitate
de acest tip din Europa", a declarat robert
Schmid. Pentru 2010, la nivelul Baumit
românia se estimează păstrarea nivelului
livrărilor realizate în 2009 (la circa 200.000
tone), corespunzătoare unei cifre de afaceri
de 31 de milioane de euro. "Schmid Industrie Holding realizează în românia 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) şi sperăm ca acest nivel să
se păstreze şi în 2010. În ceea ce priveşte
activitatea Baumit pe plan local, capacitatea actuală depăşeşte 650.000 tone/an producţie realizată în fabricile din Bucureşti
şi Teiuş - sperând ca, pe fondul revigorării
economice, aceasta să fie complet exploatată în următorii 3 ani - 5 ani. Un aspect
important este cel legat de lansarea operaţiunilor de exploatare a calcarului, fapt care
ne va transforma într-un important furnizor
de materii prime pentru lucrările de infrastructură ce se prefigurează a fi executate
în următorii ani", a subliniat oficialul Baumit
românia.

grupului se aşteaptă la o stabilizare a activităţii din regiune. "Ninsorile şi temperaturile scăzute înregistrate în trimestrul întâi,
alături de continuarea trendului descendent din sectorul construcţiilor rezidenţiale în martie au constituit principalele
cauze ale reducerii veniturilor din perioada
analizată. Sunt posibile noi diminuări ale
vânzărilor în lunile următoare - în general
- chiar dacă sunt semne că subsidiarele din
Polonia, românia, Bulgaria şi statele din
sud-estul Europei vor înregistra venituri
superioare celor din centrul continentului.
Avem în vedere chiar extinderea capacităţilor de producţie în cele trei state, pentru
a ne consolida poziţia de lider în regiune",
se arată în cel mai recent raport financiar
al grupului. Grupul austriac a investit până
în prezent pe piaţa românească circa 75-80
de milioane de euro în achiziţia CEMA Sibiu
şi în construirea a trei fabrici la Sibiu (pe
locul fostei CEMA), Gura Ocniţei (Dâmboviţa) şi Tritenii de Jos (Cluj). În 2008, oficialii

Wienerberger anunţau că vor continua
investiţiile pe piata locală şi luau în calcul
fonduri de încă 100 milioane euro în 2-3
fabrici până în 2013. Se pare că proiectele
nu au fost modificate foarte mult, în condiţiile în care Heimo Scheuch, CEO-ul Wienerberger, spune că „doar trei fabrici sunt
puţine pe o piaţă atât de mare şi am achiziţionat deja terenuri pe care vom construi
fabrici, când cererea va reveni pe creştere”.
În concluzie, planul de extindere pe piaţa
locală este în continuare valid.
Prelungirea sezonului rece a afectat afacerile Wienerberger la nivel de grup, în trimestrul întâi din 2010 fiind înregistrat un declin
de 22%, până la 279,5 milioane de euro.
"rezultatele financiare din această perioadă
sezonieră nu sunt reprezentative pentru
evoluţia anuală a activităţii. Nu cred că vom
putea compensa, până la sfârşitul lui 2010,
pierderile înregistrate la început de an, dar
estimăm o îmbunătăţire a câştigurilor în
următoarea perioadă datorită economiilor

rezultate din programele de restructurare
întreprinse", a declarat Heimo Scheuch,
preşedinte al grupului. regional, afacerile
din nord-vestul Europei au scăzut cu 18%
(la 141,2 milioane de euro), cele din zona
central-vestică cu 16% (la 55,9 milioane
de euro), în timp ce livrările din America
de Nord au însumat 27,8%, cu 21% mai
puţin decât în aceeaşi perioada din 2009.
Wienerberger este prezentă în 32 de ţări,
din Europa, America de Nord şi India, deţinând 227 de fabrici. În 2009, compania a
consemnat o cifră de afaceri de 1,81 miliarde euro.

xeLLa: Compania se gândeşte
deja La o noUĂ Unitate
de prodUCţie
Grupul Xella nu a renunţat la ideea de extindere pe piaţa locală fie printr-un proiect
greenfield, aşa cum a fost fabrica de la
Păuleşti (judeţul Prahova), deschisă recent

Lindab: CapaCitĂţiLe
de prodUCţie de La sibiU
aU fost mUtate În iLfov
Compania Lindab românia a mutat, în
luna mai a.c, capacităţile de producţie din
Sibiu (respectiv, două linii de producţie de
ţiglă metalică) la fabrica din Ştefăneştii de
Jos (judeţ Ilfov), ca urmare a unor decizii
de eficientizare a operaţiunilor. Linia de
producţie de casete structurale va fi pusă
în conservare, având în vedere că există una
similară la centrul de producţie din Ştefăneşti. Unitatea de la Sibiu va deveni un
centru logistic, pentru o mai bună coordonare a livrărilor din zona Transilvaniei.„Prin
această reorganizare vom eficientiza costurile de procesare, asigurând, totodată, o calitate mai mare a produselor, prin aplicarea
standardelor Lindab şi a serviciilor de logistică. Păstrăm în totalitate gama sortimentală rova, însă ne dorim să aducem nivelul
de calitate la cel cu care Lindab şi-a obişnuit
clienţii în cei peste 15 ani de activitate în
românia. Decizia de concentrare a capacităţilor de producţie la Ştefăneşti a însemnat,
implicit, reduceri de personal la Sibiu. Cele
22 de persoane disponibilizate vor avea
suportul nostru pentru a beneficia de
măsurile de protecţie socială şi pentru a-şi
găsi cât mai repede un nou loc de muncă”,
a declarat Andrei Sulyok, director general al
companiei.
Lindab românia este parte a concernului
internaţional Lindab Group, care dezvoltă,
produce şi promovează soluţii moderne
pentru construcţii civile şi industriale şi
sisteme ecologice de ventilaţii. Lindab
Group are puncte de lucru în 31 de ţări şi un
număr de 5.000 de angajaţi.

Wienerberger: trei fabriCi
nU sUnt sUfiCiente
pentrU piaţa aUtohtonĂ
Wienerberger, unul dintre cei mai importanţi producători de cărămizi din lume, estimează stabilizarea vânzărilor din românia
în 2010, în contextul în care previziunile
pentru întreaga regiune a Europei Centrale
şi de Est se vor îmbunătăţi. După un prim
trimestru marcat de o depreciere de 36%
a vânzărilor din zonă, respectiv de la 93,2
milioane de euro în primele trei luni din
2009 la 59,8 milioane de euro în intervalul ianuarie - martie 2010, reprezentanţii
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în urma unei investiţii de 32 de milioane
de euro, fie printr-o achiziţie. "Prioritatea a
fost deschiderea primei fabrici, este posibil
să construim o a doua unitate, dar şi ca un
producător local să ne pună la dispoziţie
o fabrică pe care să o cumpărăm. Vrem să
ne dezvoltăm prezenţa în această ţară", a
declarat Jan Buck-Emden, CEO-ul Xella.
Domnia sa a afirmat că în cazul în care
fabrica este conformă din punct de vedere
tehnic şi are o locaţie avantajoasă, achiziţia
ar putea fi realizată în următorii doi ani, fără
a preciza însă un buget alocat pentru extindere în românia.
Xella Group a inaugurat, în luna aprilie a.c,
la Păuleşti (judeţul Prahova), prima unitate
de producţie Ytong din românia, fabrica
fiind considerată a fi cea mai modernă din
Europa de Est. În 2009, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 7,5
milioane de euro. reprezentanţii Xella ro
estimează că, până la sfârşitul anului, vor
înregistra vânzări de circa 285.000 metri
cubi, însemnând cote de piaţă estimative de 13% pe piaţa de BCA şi de 7% pe
cea de zidărie. “În pofida evidentei crize
economice, care a afectat în mod special
sectorul construcţiilor, am hotărât să ne
respectăm întocmai planurile de investiţii
în românia. Astfel, în anul 2009, Xella şi-a
continuat investiţia şi a reuşit ca, în decurs
de un an, să finalizeze cea mai modernă
fabrică de producţie a betonului celular
autoclavizat Ytong“, a declarat Marius
Dragne, marketing manager Xella Baustoffe South-East Europe. Prin lansarea noii
unităţi de producţie de la Păuleşti, Xella
îşi afirmă încă o dată intenţia de a investi
pe termen lung în românia şi de a susţine
economia locală cu produse de cea mai
înaltă calitate şi prin crearea de noi locuri
de muncă. “Începând cu luna martie a.c.,
am livrat deja primele blocuri de zidărie
Ytong produse la Păuleşti. reacţia pieţei
a fost excelentă, înregistrând o cerere mai
ridicată decât de obicei. Acest lucru ne dă
speranţe şi ne dorim ca în 2010 să putem
creşte constant, de la lună la lună, urmând
ca în 2011, dacă piaţa ne permite, să funcţionăm la capacitate maximă”, a specificat
Marius Dragne. În paralel cu producţia
locală, pentru eficientizarea logistică şi
a costurilor finale, produsele Ytong din
Ungaria şi Bulgaria vor continua să fie
prezente în românia şi vor susţine acele
zone ale ţării unde costurile de distribuţie pentru blocurile de zidărie produse
la Păuleşti vor depăşi un anumit prag. “În
2010 ne concentrăm preponderent pe
segmentul rezidenţial privat, indiferent
că este vorba despre construcţii noi sau

sumar

despre renovări. Marile proiecte comerciale şi industriale încă întârzie să apară.
Sperăm că din 2011 să primim semne mai
consistente din această direcţie”, a concluzionat Marius Dragne.

fi cea de colaborare cu dealerii, în vreme
ce la divizia de aluminiu vom continua
livrările directe şi participarea nemijlocită la proiecte", a declarat Marius Darida,
director tehnic al societăţii.

pLast teChnik: investiţie
de 6 miLioane de eUro

saint-gobain gLass: o noUĂ
Linie pentrU stiCLĂ LaminatĂ,
La fabriCa din CĂLĂraşi

Compania Plast Technik, din Cluj-Napoca,
a consemnat o scădere cu aproximativ
30% a cifrei de afaceri în 2009, faţă de
exerciţiul financiar anterior, pe fondul
dereglărilor pieţei de profil induse de
criza economică actuală. Pentru anul
în curs, reprezentanţii firmei sunt optimişti, estimând o revenire în forţă şi atingerea încasărilor realizate în 2008. "Cele
mai mari probleme au fost întâmpinate pe segmentul tâmplăriei din PVC,
în vreme ce, în domeniul ansamblurilor
din aluminiu, activitatea s-a desfăşurat
în condiţii neaşteptat de bune, volumul
afacerilor menţinându-se constant. Acest
lucru s-a datorat derulării unor lucrări la
obiective importante - imobile de birouri
şi spaţii comerciale - amplasate în ClujNapoca şi în regiunile limitrofe. În condiţiile actuale, ne menţinem prognozele
de creştere, intenţionând să consolidăm
relaţiile de afaceri pe care le derulăm cu
partenerii tradiţionali: Aluplast românia,
Profilco românia, Alukonigstahl, Alumil
rom Industry etc. Măsuri deosebite
pentru întâmpinarea problemelor crizei
nu am adoptat, păstrându-ne intacte
echipa tehnică şi forţa de vânzări. Mai
mult, în 2010 derulăm o investiţie importantă, în valoare de 6 milioane de euro
(din care suma de 1,5 milioane de euro
provine din fonduri structurale), prin care
vizăm construcţia şi echiparea unei noi
unităţi de fabricaţie, în apropierea localităţii Turda. Hala de producţie şi depozitele
vor avea o suprafaţă totală de 6.000 mp.
În prezent, ne aflăm în negocieri pentru
stabilirea furnizorului de utilaje. Pe termen
scurt, estimăm că piaţa îşi va reveni, cel
mai probabil, începând cu vara acestui
an. Cu toate acestea, este posibil ca mulţi
competitori să-şi restructureze activitatea,
estimările noastre indicând falimentul a
circa 25% dintre firmele din branşă, până
la sfârşitul lui 2010. Acest lucru va avea
un efect puternic asupra dinamicii pieţei
companiilor specializate în montajul de
tâmplărie termoizolantă, mulţi dintre
aceştia fiind nevoiţi să se reorienteze
spre noi clienţi. În ceea ce priveşte Plast
Technik, pe segmentul de PVC modalitatea cea mai utilizată de distribuţie va

recent, reprezentanţii companiei SaintGobain Glass au anunţat consolidarea
poziţiei pe plan naţional, prin amplasarea
unei linii de producţie a sticlei laminate, în
cadrul complexului industrial de la Călăraşi. Investiţia totalizează aproximativ 6
milioane de euro, lucrările de construcţie
şi instalare urmând a demara în a doua
jumătate a anului în curs. Obiectivul va
deveni operaţional la jumătatea anului
viitor, iar capacitatea sa de producţie
va fi de aproximativ două milioane de
metri pătraţi pe an. Procesul tehnologic
va fi aplicat sortimentelor de sticlă aflate
în mod curent în fabricaţie la Călăraşi,
respectiv sticla float clară, sortimente cu
joasă emisivitate şi de control solar. "Platforma de producţie a fost concepută ca
un centru regional, deservind, în special,
piaţa locală şi cea balcanică. Din perspectiva noastră, potenţialul de creştere din
aceste zone a rămas intact, cu toate dificultăţile economice temporare actuale.
Astfel, dezvoltarea unităţii de fabricaţie
şi continuarea extinderii portofoliului de
produse realizate la Călăraşi sunt acţiuni
fireşti, care fac parte din angajamentul
pe care ni l-am asumat iniţial. referitor
la noul produs, pe lângă multitudinea de
aplicaţii decorative, acesta oferă siguranţă
şi protecţie împotriva accidentelor. De
asemenea, sticla laminată reduce semnificativ sau chiar anulează efectul radiaţiei
ultraviolete şi asigură un indice sporit de
fonoizolare", a declarat Ovidiu Păscuţiu,
director general al Saint-Gobain Glass
românia.

aLUmiL: investiţie de peste
5,8 miLioane de eUro
La fiLipeştii de pĂdUre
La finalul lunii mai a.c., Consiliul de Administraţie al societăţii Alumil rom Industry
s-a întrunit în şedinţă extraordinară la
sediul grupului Alumil – Grecia şi a decis
în unanimitate efectuarea unei investiţii
la unitatea companiei din ţara noastră,
situată în localitatea Filipeştii de Pădure
(judeţul Prahova), informează conducerea
companiei. Potrivit unui raport curent

remis recent oficialilor Bursei de Valori
Bucureşti (BVB), administratorii Alumil
rom Industry au aprobat "alocarea unei
sume de 5,82 milioane de euro, în vederea
realizării unei investiţii în localitatea Filipeştii de Pădure, judeţul Prahova, care va
consta în construcţia şi amenajarea următoarelor obiective: o linie de producţie,
un depozit, un centru logistic şi un spaţiu
pentru birouri". Totodată, conform raportului, Michail Sotiriou, preşedinte-director
general al Alumil rom Industry SA, "a fost
împuternicit să reprezinte societatea, să
acţioneze şi să semneze în numele şi pe
seama acesteia în calitate de reprezentant
legal orice documente, cereri, formulare
necesare, precum şi să ia orice decizie în
vederea realizării acestei investiţii, în limitele celor hotărâte în şedinţa extraordinară a consiliului societăţii".
Analizând informaţiile publicate în
raportul trimestrial aferent intervalului ianuarie-martie a.c. (transmis, de
asemenea, către BVB), conducerea Alumil
susţine că "datorită situaţiei economice
dificile, cifra de afaceri din perioada analizată a înregistrat o scădere de 49% faţă
de acelaşi interval al anului trecut. La
această situaţie au contribuit şi condiţiile
climaterice nefavorabile din lunile ianuarie şi februarie a.c. reducerea cifrei de
afaceri într-un procent mai mare decât cel
estimat a dus la obţinerea unui rezultat
negativ pe primul trimestru din 2010,
astfel: cifra de afaceri de 10,76 milioane de
lei (în raport cu un nivel de 21,13 milioane
de lei consemnat la data de 31 martie
2009), venituri totale de 11,76 milioane de
lei şi cheltuieli totale de 12,06 milioane de
lei (în comparaţie cu sumele de 23,65 milioane de lei – la venituri, respectiv 19,93
milioane de lei – la cheltuieli înregistrate
anul trecut". Astfel, se poate uşor observa
faptul că – în pofida scăderii profitabilităţii – managerii din Grecia au decis să
investească o sumă importantă în subsidiara din românia, mizând, probabil, pe
redresarea activităţii. Totuşi, dacă se are
în vedere faptul că Alumil rom Industry
SA şi-a planificat pentru acest an o cifră
de afaceri de numai 69,7 milioane de lei
(în scădere cu 26% comparativ cu suma
de 94,2 milioane de lei consemnată în
2009) şi un profit net mai mic cu 32% (de
la 6,3 milioane de lei la 5,65 milioane de
lei), este posibil ca pierderile companiei să
fie semnificative şi în perioada următoare.
Cu toate acestea, este clar că – pe termen
scurt şi mediu – atenţia managementului firmei se va orienta aproape exclusiv
spre implementarea planului ambiţios de
investiţii.

veka: se ia În CaLCUL
ConstrUCţia Unei fabriCi
de profiLe pvC În doi-trei ani
VEKA românia, subsidiara producătorului
german VEKA de profile PVC, a înregistrat
anul trecut o scădere de 42% a cifrei de
afaceri, până la 26,3 mil. lei (6,2 mil. euro),
însă veniturile înregistrate de grupul VEKA
în românia au scăzut cu 35%, până la circa
13 milioane euro, pentru că germanii fac şi
importuri directe de la firma-mamă. Aproximativ 70% din vânzările VEKA sunt orientate către proiectele private, doar 30%
fiind către locuinţele unifamiliale, inclusiv
cele oferite prin programul de reabilitare
termică al statului. Anticipând efectele
crizei financiare asupra pieţei construcţiilor din românia, VEKA a renunţat în
luna mai 2008 la o investiţie de 20 milioane euro într-o fabrică lângă Bucureşti,
deşi proiectul era într-un stadiu avansat.
Cu toate acestea, compania germană nu
a renunţat la planurile de investiţii elaborate pentru ţara noastră, unde este programată realizarea unei fabrici de profiluri PVC. Practic, când piaţa va ajunge
la 70% din nivelul din 2008, termenul
estimat fiind de doi-trei ani, şi cererea va fi
constantă, românia va fi prima ţară în care
se va extinde grupul VEKA.

8 info-şantiere Nr. 6 - IUNIE 2010

sumar

aCtUaLitatea internĂ

Nr. 6 - IUNIE 2010 info-şantiere 9

aCtUaLitatea internĂ

sumar

Contractele pentru execuţia de noi lucrări au devenit principala
preocupare a antreprenorilor
Piaţa construcţiilor din România a fost mai grav afectată de
recesiune în 2009 decât media statelor din Europa Centrală,
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.
Regresul din acest domeniu se poate observa şi în rezultatele
financiare consemnate de unii dintre marii antreprenori autohtoni,
a căror activitate a înregistrat diminuări drastice pentru că au
finalizat lucrările la obiective demarate în anii precedenţi. Lipsa
unor contracte noi şi întârzierea efectuării plăţilor pentru proiectele
publice au generat instabilitate financiară şi/sau lipsă de lichidităţi
în cazul multor companii. Pentru următoarele luni, principala
preocupare a antreprenorilor este încheierea de noi parteneriate,
fără de care mulţi riscă să intre în blocaj financiar. De altfel, există
deja firme care au reuşit să-şi constituie un portofoliu de lucrări
pentru perioada următoare.

Comnord: Cifra de afaCeri
de 10 miLioane de Lei
În primUL trimestrU
Comnord SA, din Bucureşti, a înregistrat - în primul trimestru din 2010 - o
cifră de afaceri netă de aproximativ
10,1 milioane de lei, în scădere faţă
de perioada similară din 2009, când
nivelul acesteia a fost de peste 56,4
milioane de lei. Potrivit reprezentanţilor societăţii, rezultatele financiare au fost afectate de situaţia existentă pe piaţa de profil. "Am început o
campanie de ofertare pentru proiectele nou lansate, iar - în perioada
următoare - ne aşteptăm la o concretizare a acesteia", au declarat reprezentanţii companiei. La începutul
lunii ianuarie a.c., firma a încheiat un
contract de execuţie (în valoare de
2,45 milioane de lei) a unor lucrări ce
au ca beneficiar Agenţia Naţioanală
pentru Locuinţe. Societatea Comnord
SA are ca domeniu principal de activitate realizarea de construcţii civile
şi industriale. Totodată, compania
produce şi livrează diverse materiale de construcţii, precum: oţelbeton fasonat (în unitatea proprie
din Buftea), agregate minerale pentru
prepararea betoanelor, prefabricate
şi plăci diverse din beton, confecţii
metalice etc.

heberger: redUCere
drastiCĂ a venitUriLor
din CaUza Lipsei
de ContraCte noi
Compania Heberger Constructii, subsidiara autohtonă a grupului german
Heberger, a înregistrat, în 2009, o
scădere de aproape trei ori a cifrei de
afaceri, ajungând la o valoare de 20
milioane de euro. "În primele nouă luni
ale anului trecut nu am semnat niciun
contract nou, efectele fiind resimţite în scăderea drastică a veniturilor.
Activitatea firmei s-a redus considerabil şi ca rezultat al finalizării principalelor lucrări contractate anterior,
singurul contract semnat la sfârşitul
lui 2009 fiind pentru execuţia unui
spaţiu industrial de mici dimensiuni
în Chiajna", a declarat Claus Kegel,
director general al companiei. În 2008,
Heberger a realizat o cifră de afaceri de
65 milioane de euro. Planul societăţii
este de a-şi stabiliza veniturile la 50
milioane de euro, însă, acest obiectiv
nu va fi îndeplinit înainte de anul 2012.
"revenirea pieţei imobiliare nu va fi
posibilă mai devreme de 2011, context

în care firmele de construcţii vor mai
avea de aşteptat până la începerea
lucrărilor obiectivelor care vor dispune
de finanţare", a precizat reprezentantul
firmei. În prezent, Heberger lucrează
la finalizarea cartierului german residenz, amplasat în localitatea Chitila.
Început în anul 2006, primele trei etape
ale ansamblului au fost deja definitivate, ultimele 12 blocuri aflându-se în
execuţie. Complexul cuprinde 489 de
apartamente, dispuse în 48 de clădiri
cu trei, patru sau cinci etaje. Blocurile
sunt izolate termic, încadrându-se în
clasa A din acest punct de vedere.

CominCo: sCĂdere
de 36% a Cifrei de afaCeri
Compania de construcţii Cominco SA
Bucureşti a realizat, în primul trimestru
al acestui an, o cifră de afaceri netă
de 9 milioane de lei, în scădere cu
36% faţă de acelaşi interval al anului
trecut. "Într-o perioadă de recesiune a
economiei româneşti, ne-am concentrat activităţile pe eficientizare, printro gestionare mai atentă a resurselor,
control al costurilor şi al operaţiunilor, precum şi pe menţinerea echilibrului dintre creanţe şi datorii. Principalele obiective pentru anul 2010
vizează accelerarea execuţiei lucrărilor de construcţii - montaj care au
ca termen de finalizare anul curent
şi asigurarea de contracte şi comenzi
pentru perioada 2010 - 2014, care să
determine o creştere sustenabilă a
cifrei de afaceri", se precizează într-un
comunicat al companiei. De asemenea,
planurile grupului pentru 2010 includ
reorganizarea activităţilor în vederea
creşterii mobilităţii şi capacităţii de
adaptare la cerinţele în schimbare ale
pieţei, alocarea resurselor financiare
disponibile preponderent spre achiziţii, investiţii interne şi plata datoriilor
curente, respectiv stabilizarea fluxurilor de numerar. În 2009, societatea a
raportat o cifră de afaceri de 128 milioane de lei, la sfârşitul anului având în
execuţie lucrări în valoare de 15,3 milioane de lei.

strabag: diminUare
de 47% a vaLorii LUCrĂriLor
exeCUtate
Strabag românia, filiala autohtonă a
concernului Strabag, unul dintre cele
mai importante grupuri de construcţii
din Europa, a executat - în primul
trimestru al acestui an - lucrări în
valoare de 17,2 milioane de euro, în
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scădere cu 47% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Potrivit celui mai
recent raport financiar al grupului,
portofoliul de contracte / comenzi de
care a beneficiat subsidiara autohtonă în intervalul analizat s-a diminuat cu 15%, până la 203,5 milioane
de euro. În ceea ce priveşte segmentul
de construcţii civile şi de inginerie,
valoarea lucrărilor realizate în romania
s-a depreciat cu 58,3%, la 11,2 milioane de euro, în timp ce portofoliul
de comenzi din domeniu s-a redus
cu 41,5%, până la 56 milioane de
euro. Încasările din lucrările efectuate
pentru proiecte de infrastructură au
sporit cu 35,4%, la 3,86 milioane de
euro, însă valoarea portofoliului de
contracte a scăzut cu 10,3%, până
la 99,3 milioane de euro. Din punct
de vedere al numărului de angajaţi,
în intervalul ianuarie - martie 2010,
Strabag românia avea 1.233 de salariaţi, cu 28,5% mai puţini decât în perioada similară din 2009.
Compania de construcţii va realiza
lucrările de reabilitare a drumului naţional DN67B, între localităţile Scoarţa
şi Piteşti. Contractul, în valoare de
62 milioane de euro, a fost obţinut recent - în urma unei licitaţii publice,
beneficiar fiind Compania Naţională
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale SA
(CNADNr). Proiectul va fi implementat
în parteneriat cu două firme autohtone, Strabag deţinând, însă, o participaţie de 70% în joint-venture. Investiţia
vizează modernizarea unui tronson de
188 km lungime. Lucrările vor fi începute în vara acestui an, urmând a fi
definitivate până în toamna lui 2013.
Finanţarea va fi asigurată integral de la
bugetul de stat.

ConstrUCţii sibiU:
CifrĂ de afaCeri
de 3,2 miLioane de Lei
În primul trimestru din 2010, societatea Construcţii SA Sibiu a înregistrat o cifră de afaceri neta de peste
3,2 milioane de lei, în uşoară creştere
faţă de perioada similară din 2009,
când nivelul acesteia a fost de 3 milioane de lei. "Anul acesta, activitatea
în sectorul construcţiilor a început în
condiţii foarte grele din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile şi a
crizei economico-financiare mondiale.
De asemenea, activitatea nu s-a putut
desfăşura la capacitate maximă şi din
cauza lipsei de lichidităţi a beneficiarilor de lucrări aflate în execuţie",
au declarat reprezentanţii companiei. În primele trei luni ale a.c., firma

a participat la mai multe licitaţii, a
făcut mai multe oferte de prefabricate
pentru contractarea de noi lucrări,
însă ceea ce s-a concretizat a fost
sub nivelul capacităţii de producţie.
"În afară de aceste probleme, ne mai
confruntăm şi cu dificultăţi financiare,
în special legate de încasarea cu întârziere a creanţelor", au precizat reprezentanţii societăţii. De asemenea,
o problemă importantă, care influenţează negativ întreaga activitate
economică, o reprezintă scăderea
rezervelor naturale din zona exploatabilă a balastierei, aflată în proprietatea companiei. Investiţiile din primul
trimestru au constat în achiziţionarea
unui cântar pentru încărcătorul frontal
şi a unui vibrator pneumatic.

transiLvania ConstrUCţii:
portofoLiU de ContraCte
de 41,5 miLioane de Lei
Transilvania Construcţii SA a înregistrat, în primul trimestru din a.c., o
cifră de afaceri netă de peste 7,6 milioane de lei, în creştere cu 35% faţă
de perioada similară din 2009, când
nivelul acesteia a fost de aproximativ
5,7 milioane de lei. Veniturile au fost
realizate, în principal, din lucrările de
construcţii-montaj (având o pondere
de 61%) şi din activitatea de închiriere a spaţiilor din Parcul Logistic
Transilvania. Potrivit reprezentanţilor societăţii, în primele trei luni din
anul 2010 nu s-au produs evenimente
importante, care să fi influenţat activitatea companiei. La sfârşitul lunii
martie a.c., firma avea un portofoliu
de constracte de construcţii-montaj în
valoare de 41,5 milioane de lei. Pentru
întreg anul 2010, societatea preconizează o cifră de afaceri de peste 60
milioane de lei. Cu sediul în municipiul Cluj Napoca, compania Transilvania Construcţii SA activeaza pe piaţă
din 1950, având ca principal domeniu
de activitate realizarea de construcţii
civile şi industriale.

ConCefa: venitUri
de 6,6 miLioane de Lei
Societatea Concefa SA a înregistrat,
în primele trei luni ale a.c., o cifră de
afaceri netă de aproximativ 6,6 milioane de lei, în creştere faţă de perioada similară din 2009, când nivelul
acesteia a fost de 5,8 milioane de
lei. "Semnificativ pentru trimestrul
întâi din anul curent este faptul că
am încheiat contracte noi de lucrări
de construcţii, care - împreună cu
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lucrările din anii anteriori - vor asigura
o creştere a veniturilor. Din compararea celor două perioade similare, constatăm o sporire a activităţii
specifice, precum şi a vânzărilor de
produse/mărfuri specifice", au declarat
reprezentanţii companiei. Pentru perioada următoare, eforturile firmei sunt
îndreptate cu prioritate pe atragerea
de clienţi noi, participarea la licitaţii şi prezentarea portofoliului de
lucrări pentru investiţiile la care sunt
solicitate oferte. Pentru anul 2010,
societatea are în vedere accesarea
de fonduri europene în valoare de
maximum 7 milioane de euro, pentru
cumpărarea de utilaje/echipamente
necesare desfăşurării şi extinderii activităţii. Înfiinţată în anul 1991, având
sediu în Sibiu, firma Concefa SA este
specializată în execuţia de clădiri rezidenţiale/nerezidenţiale şi lucrărilor
de infrastructură (căi ferate, drumuri,
poduri, viaducte, consolidări etc.).
Compania deţine sucursale în oraşele
Braşov, râmnicu Vâlcea şi Cluj-Napoca.

proiect, Iridex a realizat lucrările de
impermeabilizare cu geomembrană şi
de montare a unui material geotextil
de protecţie. De asemenea, societatea
a realizat sistemele de drenare şi de
colectare, în timp ce Hidroconstrucţia
a executat lucrările de terasament,
a construit depozitul, clădirea administrativă inclusă şi staţiile de sortare
a deşeurilor, respectiv de compost.
În prezent, cele două companii sunt
partenere în implementarea unor
proiecte de management integrat al
deşeurilor în judeţele Iaşi, Argeş şi
Bacău.

aedifiCia Carpaţi şi romest
eLeCtroniC vor reabiLita
CLĂdirea tnb
Companiile Aedificia Carpaţi şi
romest Electronic vor realiza lucrările
de reabilitare a Teatrului Naţional din

Bucureşti ( TNB), consorţiul pe care
îl alcătuiesc fiind desemnat câştigătorul licitaţiei de atribuire. Valoarea
constractului este de 48 milioane de
euro (fără TVA). Conform reprezentanţilor Ministerul Culturii, Cultelor
şi Patrimoniului Naţional (MCCPN),
cele două societăţi asociate au fost
singurele care au îndeplinit toate
cerinţele în vederea calificării pentru
licitaţia electronică. Pentru reabilitarea obiectivului s-au înscris, iniţial,
un număr de 10 companii respectiv:
Bog'Art, ACMS, rotary Construcţii,
Aedificia Carpaţi, Dafora, UTI Instal,
Comnord, Sedesa (Spania), Alpine şi
Strabag (Austria). Finanţarea investiţiei va fi asigurată printr-un credit
contractat de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), în
urma unui acord încheiat cu Guvernul
româniei în anul 2007 şi de la bugetul
de stat. Cladirea TNB va fi realizată

după modelul Teatrului Barbican Hall
din Londra, urmând să fie transformată într-un centru cultural. Conform
proiectului, numărul locurilor în sălile
de spectacol va fi aproape dublu, de
la 1.720, la peste 3.100. Astfel, lucrările de reabilitare vizează demolarea faţadei, consolidarea corpului
B al clădirii şi a imobilului sălii de
operetă; adiacent, vor fi amenajate încă trei noi săli. Totodată, se va
reabilita Sala Mare, care va dispune
de 850 de locuri faţă de 1.150 cât are
în prezent şi vor fi construite două
săli noi în clădirea centrală şi una în
subsolul scenei mari, fiecare de câte
250 de locuri. Pe acoperişul obiectivului va fi amenajat un amfiteatru în
aer liber. De asemenea, vor fi refăcute
integral toate instalaţiile din incintă.
Lucrările de construcţie trebuie definitivate într-un interval de 28 de luni
de la data atribuirii contractrului.

aLpine: ContraCt
de 4,5 miLioane de eUro,
În sUCeava
Compania Alpine (Austria) va construi
trei hale pentru depozitarea deşeurilor ce vor însuma 4,5 milioane de
euro (18,5 milioane de lei), în judeţul
Suceava. Contractul a fost atribuit
prin licitaţie publică de Consiliul Judeţean. "Ingineria de mediu este o piaţă
în dezvoltare, cu numeroase oportunităţi pentru companie, nu numai în
Austria, ci şi în noile state membre
UE. În românia se investeşte tot mai
mult în aceste obiective, intenţiile
noaste fiind de extindere a activităţilor în regiune", a declarat Esterbauer
roman, director al Alpine. Termenul de
finalizare este prevăzut pentru anul
2011. De asemenea, societatea are în
execuţie un depozit pentru deşeuri în
localitatea Titu Aninoasa (în judeţul
Dâmboviţa), în valoare de 20 milioane de euro. Acesta va fi definitivat în
iulie 2010. Anul trecut, constructorul a
realizat o cifră de afaceri de 3,36 miliarde euro. Alpine, a doua societate de
construcţii din Austria, este membra
a FCC Group, cu venituri anuale de
12,6 miliarde euro şi peste 15.500 de
angajaţi.

iridex: parteneriat
CU hidroConstrUCţia
pentrU exeCUţia Unor
depozite pentrU deşeUri
Compania Iridex Group Construcţii,
din Bucureşti, construieşte 457 de
platforme betonate pentru realizarea
de sisteme de colectare a deşeurilor
menajere în zonele rurale. Acestea
sunt finanţate prin intermediul programului ISPA şi au suprafeţe cuprinse
între 25 mp şi 275 mp. De asemenea,
în regiunile urbane, societatea este
implicată în amenajarea de puncte
verzi (platforme împrejmuite cu suprafeţe de 247 mp), precum şi a câte 30
de platforme de compost al deşeurilor ecologice pentru oraşele Câmpulung şi Mioveni, diun judeţul Argeş. În
asociere cu societatea de construcţii
Hidroconstrucţia, Iridex a inaugurat,
recent, un nou depozit de deşeuri în
localitatea Albota, acesta fiind parte a
unui proiect complex de management
al deşeurilor din judeţul Argeş, care a
presupus, totodată, închiderea depozitelor existente ce erau neconforme
normelor din domeniu. Obiectivul
(celula 1) are o capacitate de stocare
de 750.000 mc, dispunând de o staţie
de epurare de 86 mc / zi şi de două
bazine pentru colectare, respectiv
pentru apă tratată. În cadrul acestui
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Peste 100 miliarde de euro destinate investiţiilor în construcţii
eficiente energetic
Parlamentul European a adoptat, recent, o nouă legislaţie cu privire
la eficienţa energetică a clădirilor, care ar putea contribui semnificativ
la diminuarea consumului de energie din UE, precum şi la atingerea
obiectivului de reducere a cheltuielilor cu 20% până în 2020. Statele
membre vor trebui să-şi adapteze normele ce reglementează lucrările
de construcţii, astfel încât toate imobilele executate începând cu anul
2020 să dispună de standarde înalte din punct de vedere al eficienţei
energetice. Potrivit unor calcule efectuate de specialişti, fondurile
necesare implementării programelor de modernizare termică în
perioada 2011-2020 însumează aproximativ 114 miliarde euro.
"Clădirile sunt responsabile pentru 40% din totalul consumului de
energie în Uniunea Europeană, fiind cea mai mare sursă de emisii de
CO2. Prin îmbunătăţirea performanţei energetice a imobilelor se vor
putea atinge şi obiectivele UE de limitare a emisiilor de gaze cu efect
de seră. Măsuri simple, precum o izolare mai eficientă a clădirilor,
ar putea diminua nivelul de eliberare a CO2 în atmosferă cu până la
80%", se arată într-un comunicat emis de autorităţile de resort. Noua
directivă stabileşte cerinţele minime în cazul performanţei energetice
a clădirilor noi, precum şi aplicarea acestora asupra celor existente.
Statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a garanta
faptul că sunt atinse exigenţele de performanţă energetică pentru
clădiri, precum şi menţinerea unor niveluri optime din punct de vedere
al costurilor.
Prin modificarea legislaţiei, se creează,
astfel, premisele dinamizării întregii activităţi a pieţei de construcţii şi domeniilor conexe. În noua sa formă, directiva
prevede faptul că imobilele de utilitate
publică trebuie să reprezinte exemple
pentru celelalte lucrări, astfel încât toate
cerinţele stipulate să fie îndeplinite, în
cazul acestora, până la sfârşitul anului
2018. O altă problemă aflată în discuţie
este aceea a clădirilor existente, care sunt,
în prezent, răspunzătoare de cele mai
mari pierderi, din cauza gradului deficitar
de termoizolare. În acest sens, s-a decis
impunerea respectării unui nivel minim
de exigenţe şi pentru aceste construcţii
(prag maxim obligatoriu pentru valoarea
coeficientului de transfer termic), care va
putea fi obţinut prin înlocuirea ansamblurilor de tâmplărie cu modele performante, izolarea termică a acoperişurilor şi instalarea de sisteme de termoficare ce funcţionează cu energie regenerabilă. Experţii europeni estimează că - doar
prin aplicarea proiectului de reabilitare a
faţadelor - vor putea fi create minimum
500.000 de noi locuri de muncă. Astfel,
până sfârşitul anului 2020, toate imobilele
noi vor avea un consum minim de energie,
aceasta urmând a proveni - în mare parte
- din surse regenerabile. Pentru a stimula
măsurile legate de eficienţa energetică, se
va asigura o finanţare parţială din bugetul
UE. Directiva face parte dintr-un pachet
legislativ mai amplu, având ca subiect
eficienţa energetică.

este vizatĂ redUCerea
integraLĂ a emisiiLor,
pânĂ În 2050
Politica energetică din UE s-a dezvoltat în
ultimii zece ani, Comisia Europeană (CE)
adoptând, succesiv, Cărţi Verzi şi recenzii
strategice ale politicilor energetice. În
2007, CE a solicitat Executivului comunitar
să pregătească un nou plan de acţiune
pentru perioada ulterioară anului 2010.
Scopul general a! politicii energetice europene rămâne asigurarea unui nivel de
alimentare cu energie sigur, sustenabil şi
la preţuri accesibile atât pentru furnizori,
cât şi pentru consumatori. Provocările
legate de energie la nivel global, progresul
lent în lupta împotriva schimbărilor climatice, nevoia de a fi create noi locuri de
muncă în UE şi de a investi în reţelele
energetice evidenţiază necesitatea adoptării unei noi strategii în ceea ce priveşte
furnizarea de energie în viitor. Propunerile
Comisiei pentru elaborarea unei strategii

în ceea ce priveşte alimentarea cu energie
în Europa până în 2020 (Europe 2020 Strategy), denumită şi „20-20-20", se referă
la angajamentul UE de a reduce emisiile
de gaze cu efect de seră de pe continent
cu 20%, până în 2020, faţă de nivelul din
1990 şi cu 14% în comparaţie cu 1995.
De asemenea, iniţiativa Executivului de
la Bruxelles vizează utilizarea de energie
regenerabilă în proporţie de 20% din
consumul total. Obiectivele de competitivitate, sustenabilitate şi securitate în furnizare pot fi atinse prin realizarea unei pieţe
interne de energie, prin reducerea consumului şi promovarea sistemelor inovatoare, performante din punct de vedere
termic. În conformitate cu obiectivele
convenite la nivel internaţional, pentru a
limita creşterea temperaturii cu până la
maximum 2 grade Celsius faţă de nivelul
din epoca pre-industrială, CE a stabilit ca
ţintă pentru anul 2050 o reducere de 80%
- 95% a emisiilor de gaze cu efect de seră,
în comparaţie cu nivelul din 1990.

patrU miLiarde eUro
pentrU proieCte În domeniUL
energiei regenerabiLe
În ceea ce priveşte infrastructura necesară pentru a dezvolta piaţa internă
europeană a energiei, o dezbatere
importantă privind viitorul cadru pentru
reţelele energetice de pe continent a
fost lansată în 2008, pentru ca un an
mai târziu să fie aprobate iniţiative care
să îmbunătăţească reţelele din regiunile baltice şi mediteraneene, precum şi
din statele din Centrul şi Estul Europei.
Noul regulament ce vizează notificarea
investiţiilor în infrastructură contribuie,
de asemenea, la o mai bună monitorizare a utilizării reţelelor şi la identificarea blocajelor în toate etapele: generare, transport, depozitare şi procesare
/ rafinare. Astfel, prin Planul de redresare Economică din Europa (European
Economic recovery Plan), comunitatea
alocă aproape 4 miliarde euro până la
sfârşitul anului 2010, pentru implementarea proiectelor din domeniul energiei
regenerabile, în scopul de a promova
obiectivele noii politici energetice, de a
contribui la redresarea economică şi de a
crea locuri de muncă. Totodată, normele
politicii de coeziune au fost revizuite
pentru a permite continuarea investiţiilor în eficientizarea consumului clădirilor rezidenţiale din UE, proiectul având
potenţialul de a atrage fonduri de 8 miliarde euro până în 2013.
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investiţiiLe vizeazĂ
peste 1.600 de LoCaLitĂţi
din eUropa

sUnt neCesare
peste 80 miLiarde eUro
pentrU noiLe tehnoLogii

Comisia Europeană (CE) a anunţat intenţia
de a lansa un program de finanţare a
proiectelor de generare a energiei sustenabile, în cooperare cu Banca Europeană
de Investiţii (BEI) şi cu alte instituţii financiare internaţionale, pentru a stabili mecanisme de finanţare adecvate implementării proiectelor specifice. Acordarea de
asistenţă financiară prin aceşti intermediari are rolul de a sprijini statele membre
în a utiliza fondurile disponibile în modul
cel mai eficient pentru maximizarea
impactului pe termen scurt al programului. Pentru a promova un număr cât mai
mare de investiţii descentralizate, autorităţile publice municipale / locale / regionale
din peste 1.600 de localităţi din Europa
vor fi beneficiarii fondurilor. Proiectele
vizate includ reabilitarea termică a clădirilor publice şi private, ecologizarea transportului urban în comun şi a infrastructurii din localităţi (crearea de reţele „inteligente”), iluminatul stradal eficient, precum
şi contorizarea „inteligentă”. Pentru ca politica energetică europeană să fie eficientă
este necesară crearea unor organisme care
să supervizeze implementarea proiectelor.
Stadiul actual de punere în aplicare a legislaţiei europene privind noile standarde
energetice este incipient. De exemplu,
recesiunea din 2009 a avut ca rezultat
întârzierea sau amânarea proiectelor sau
a planificării investiţiilor. rezultatul constă
într-o piaţă internă a energiei (la nivel
european) care nu funcţionează - încă în mod corespunzător. Buna funcţionare
a pieţelor de comercializare a produselor
/ echipamentelor / materialelor necesare
diverselor proiecte este esenţială pentru
implementarea cu succes a programelor.
Astfel, atât populaţia, cât şi companiile de
pe continent trebuie să-şi poată exercita
alegerea în funcţie de necesităţile reale (nu
pe considerente de preţ sau cantitate) şi
singurul efect al concurenţei dintre furnizori va fi reducerea preţului mărfurilor /
serviciilor, nu şi a calităţii acestora.
O altă dificultate în impementarea proiectelor ar putea fi reprezentată de lipsa unei
perspective comune a statelor membre
în abordarea unor provocări precum:
interconectarea diferitelor pieţe din
Europa, asigurarea securităţii aprovizionării prin intermediul unei terţe părţi (stat
membru), conectarea noilor resurse regenerabile la sistemul existent de alimentare cu energie şi dezvoltarea unor reţele
„inteligente”, care să deschidă calea spre
descentralizarea sistemelor de alimentare,
respectiv pentru absorbţia totală a energiei regenerabile.

CE estimează că investiţiile UE în dezvoltarea tehnologiei pentru implementarea
proiectelor propuse vor însuma peste
80 miliarde euro, până în 2020. Această
sumă ar putea creşte până la 100 miliarde euro în următorii 20 de ani dacă
se menţine perspectiva de îndeplinire a
obiectivelor “20-20-20”. Provocarea va fi
reprezentată, în principiu, de asigurarea
fondurilor disponibile. Astfel, fondurile
publice ar trebui să fie utilizate pentru
atragerea investiţiilor străine, o soluţie
putând fi reprezentată de parteneriatele
public-private (PPP). În domeniul transporturilor, regulamentul a fost adoptat
pentru a accelera introducerea utilizării
unor combustibili mai puţin poluanţi. Un
exemplu concret este impunerea unor
limite ale emisiilor de CO2 pentru automobilele noi. Comisia a adoptat, recent,
o propunere similară şi pentru autocamioane. O atenţie sporită trebuie acordată, de asemenea, promovării şi popularizării Directivei. Un public informat
poate deveni un motor important de
implementare a noilor politici. Totuşi,
opoziţia publică poate constitui un impediment major pentru buna implementare a programelor de investiţii în reţelele de producţie / alimentare energetică.
Percepţia publică este, totodată, esenţială pentru utilizarea viitoare a surselor
convenţionale de energie şi pentru
punerea în aplicare, în timp util, a noilor
tehnologii concepute pentru a diminua
emisiile de CO2.

independenţa Ue faţĂ
de importUriLe de
CombUstibiLi ConvenţionaLi
Pe plan internaţional, populaţia şi veniturile în creştere ale cetăţenilor statelor
aflate în curs de dezvoltare determină o
majorare a cererii pentru resursele limitate, neregenerabile. Ţările care au fost
anterior exportatoare de energie au
devenit - în prezent - importatori. Astfel,
China a devenit rapid cel mai mare importator de energie din lume, în timp ce state
precum Iran sau Indonezia (mari producători de gaze naturale) achiziţionează
combustibil din străinătate pentru a face
faţă creşterii consumului casnic. În timp ce
întâmplările recente au subliniat faptul că
principala provocare a UE se referă la securitatea importurilor de gaze, este cunoscut
faptul că au existat şi cazuri de oprire
temporară a furnizării. Un astfel de eveniment remarcabil, care reflectă gradul de
provocare pentru securitatea energetică

aCtUaLitatea internĂ

sumar
europeană, a fost constituit de întreruperile de gaz dintre Federaţia rusă şi Ucraina
(în ianuarie 2009), care au afectat 12 state
membre. Problema a fost rezolvată printro acţiune europeană comună. Astfel, UE
trebuie să elaboreze un program coerent
şi unitar de promovare a securităţii transporturilor de energie / combustibil. Aceste
evoluţii subliniază, de asemenea, nevoia
de a reevalua propriile surse de energie şi
rolul pe care acestea îl pot avea în securitatea aprovizionării cu energie. Progresul
tehnologic face posibilă utilizarea, într-o
manieră durabilă şi economică, a resurselor locale din comunitate (inclusiv a
celor neconvenţionale), care nu puteau fi
exploatate în trecut. În acelaşi timp, este
probabil ca economia din UE să rămână
dependentă de importurile de combustibili convenţionali (cărbune, gaz, petrol),
cel puţin pe termen scurt.

domeniiLe prioritare
pentrU viitoarea strategie

UE şi să efectueze recomandările necesare pentru a îmbunătăţi, în continuare,
directiva".

aplicare a măsurilor de eficientizare energetică a imobilelor. De aceea, fac apel la
statele membre să întreprindă toate acţiunile necesare pentru a dezvolta sisteme
de formare şi informare a tuturor factorilor implicaţi în proces şi, de asemenea,
să elaboreze liste de stimulente financiare
pentru profesionişti şi utilizatori, pentru a
oferi soluţii de cost eficiente. Facem, totodată, apel la Comisia Europeană să monitorizeze implementarea în mod corect
şi integral a măsurilor în fiecare ţară din

Eelco van Heel, preşedinte al
grupului rockwool: "Clădirile sunt
responsabile pentru mai mult de 40%
din consumul de energie din UE. Votul de
încredere acordat de Parlamentul European proiectului propus de Executivul de
la Bruxelles va avea o contribuţie însemnată la redresarea economiei, prin efectuarea de investiţii ce vor crea locuri de
muncă suplimentare şi vor genera dinamizarea sectorului de construcţii. Deşi clădirile noi sunt importante în determinarea
consumului pentru următorii 50 de ani, cea
mai mare parte a pierderii de energie este
cauzată de izolarea ineficientă a imobilelor existente. În acest sens, UE a decis
că este necesar ca obiectivele care vor fi
reabilitate termic să respecte exigenţe de
mediu similare celor nou-construite. Se

estimează că, numai prin modernizarea
clădirilor existente pentru alinierea la noile
norme, se pot crea peste 500.000 de locuri
de muncă în domeniu. Structurile comunitare nu vor lăsa statele membre să aştepte
zece ani pentru a încerca să implementeze
normele, pe ultima sută de metri. Multe
ţări vor trebui să accelereze programele
guvernamentale în acest sens, pentru că,
în 2015, vor trebui să atingă un obiectiv
intermediar, prin care să se îndeplinească
minimum 50% din aceste cerinţe".

Un punct important în politica energetică
a UE din următorii ani va fi crearea unei
infrastructuri energetice. Astfel, până în
2020, trebuie asigurată o reţea comunitară integrată, care sa permită libera circulaţie a combustibililor fosili şi energiei
electrice între statele membre. În acest
sens, CE intenţionează să prezinte o nouă
propunere până la sfârşitul anului 2010,
care va deveni baza legislativă a creării
acestei infrastructuri. Măsurile vizate au
ca scop îmbunătăţirea prevederilor actualului program TEN-E (Trans-European
Networks - Energy) şi rezolvarea dificultăţilor întâmpinate în transportul energiei. Un alt domeniu prioritar va fi reprezentat, în perioada următoare, de crearea
unor reţele inteligente de transmitere a
energiei şi a unor sisteme eficiente de
distribuţie / alimentare. Mai mult, CE va
evalua procesele de eliberare a autorizaţiilor necesare implementării proiectelor,
având în vedere faptul că unele comunităţi sunt dependente (prin infrastructură)
de anumite regiuni / state şi va lua măsuri
pentru a susţine coordonarea între ţările
membre pentru a le ajuta să atingă obiectivele de interes european.

românia trebUie
sĂ se aLinieze noiLor
norme eUropene
Pierderile energetice din românia sunt
- în medie - de 30%-35% din consumul
de resurse primare, potrivit unui studiu
referitor la securitatea energetică a
ţării noastre. Practic, la nivel naţional se
consumă de patru ori mai multe resurse
energetice decât în celelalte state europene, în condiţiile în care resursele sunt
limitate. Conform studiului citat, petrolul
şi gazele naturale ar putea dispărea în
următorii 14 - 15 ani, iar cărbunele, în 50
de ani. În românia, cărbunele este principalul combustibil fosil pentru producerea
de energie electrică, cu o contribuţie de
50%, diferenţa fiind acoperită din surse
hidro- şi nuclear electrice. Obligaţiile ţării
noastre de reducere a emisiilor de gaze
cu efect de seră se conformează obiectivelor politice ale UE (prezentate anterior),
respectiv aşa-numitul program "20-20-20".

Andrea Marconi,

preşedinte al
european
builders
Confederation
(ebC): "Salutăm adoptarea oficială a directivei de eficientizare energetică a clădirilor, votată de Parlamentul European în
sesiune plenară, la Strasbourg. Una dintre
modificările principale constă în extinderea domeniului de aplicare a directivei asupra tuturor clădirilor, nu numai
a celor cu suprafeţe sub 1.000 mp. Acest
lucru va creşte impactul noilor norme şi
va spori oportunităţile specifice sectorului
IMM. Următorul pas trebuie să fie reprezentat de formarea de personal specializat,
care să fie responsabil pentru punerea în
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Lunile aprilie şi mai s-au dovedit mai bune pentru producătorii
şi furnizorii de materiale de construcţii
Primul trimestru din 2010 s-a dovedit a fi dificil pentru majoritatea
companiilor din domeniul construcţiilor, care s-au confruntat,
în continuare, cu diminuarea numărului de proiecte noi şi cu
prelungirea iernii. Spre exemplu, potrivit estimărilor formulate de
specialişti, piaţa materialelor de construcţii a scăzut în perioada
ianuarie – martie a.c. cu 30% faţă de intervalul similar din
2009. Cu toate acestea, firmele de profil au consemnat rezultate
financiare mai bune în lunile aprilie şi mai 2010, îmbunătăţirea
situaţiei prin creşterea comenzilor fiind generată - pe de o parte de redeschiderea unor şantiere şi, pe de altă parte, de iniţierea
unor noi investiţii.
Lafarge agregate betoane
sa: sCĂdere de aproape
50% a afaCeriLor
Cifra de afaceri a producătorului de materiale de construcţii Lafarge Agregate
Betoane SA a scăzut, în primul trimestru al
acestui an, cu 49,5%, pe fondul diminuării
cererii de materiale de construcţii, situaţie
determinată de continuarea reducerii volumului de lucrări din domeniu. Astfel, societatea a consemnat afaceri nete de 7,37 milioane de lei, faţă de nivelul de 14,6 milioane
de lei din perioada similară a anului trecut.
"Având în vedere specificul activităţii firmei,
Lafarge este strict dependentă de evoluţia
pieţei de profil, înregistrând, în perioada
analizată, o pierdere de 9,75 milioane de lei",
se arată în raportul financiar al companiei.
reprezentanţii Lafarge Agregate Betoanse
SA menţionează că, în funcţie de evoluţia
economiei şi, implicit, a pieţei construcţiilor, întreprinderea dispune de mijloacele
necesare recuperării pierderilor în perioada
următoare.

sW UmWeLtteChnik:
diminUare de 17%
a afaCeriLor din românia
Afacerile din românia ale grupului austriac
SW Umwelttechnik s-au diminuat cu 17%
în primele trei luni ale acestui an, până
la valoarea de 1,4 milioane de euro (de
la 1,7 milioane de euro, în perioada similară din 2009). Conform celui mai recent
raport financiar emis de companie, reducerea activităţii din ţara noastră este pusă
pe seama întârzierii finanţării proiectelor locale de construcţii. Cu activităţi
în domeniul producţiei de echipamente
pentru reţelele de alimentare cu apă potabilă şi canalizare, precum şi pentru infrastructură şi industria energetică, vânzările la nivel de grup s-au stabilizat în intervalul analizat, menţinându-se la un nivel
similar celui din 2009, respectiv 8,3 milioane de euro. Operaţiunile din românia
au generat, în intervalul ianuarie - martie
2010, 16% din încasările totale ale concernului, în scădere faţă de aportul de 21%
înregistrat în primul trimestru din 2009.
Cu toate acestea, volumul comenzilor din
ţara noastră a sporit faţă de cele trei luni
anterioare, ajungând la 13,8 milioane de
euro (faţă de 13,5 milioane de euro, în perioada octombrie - decembrie 2009). Portofoliul de comenzi contractat de concernul
austriac în perioada analizată a însumat
36,8 milioane de euro, în scădere cu 11%
faţă de nivelul de 41,4 milioane de euro din
intervalul corespondent al anului trecut.
SW Umwelttechnik deţine, în românia, trei
unităţi de producţie, în Timişoara, Bucureşti şi Târgu Mureş.

baUmix: piaţa speCifiCĂ
a revenit La niveLUL
anULUi 2007
În luna aprilie a.c., compania Baumix
a înregistrat o majorare cu 30% a

volumului de vânzări, faţă de lună precedentă. După un început de an mai
dificil, marcat de o reticenţă a clienţilor
în a investi în construcţii sau lucrări de
amenajare, reprezentanţii firmei apreciază că trendul de creştere a volumelor
se va menţine şi în lunile viitoare. În
primul trimestru din 2010, piaţa materialelor de construcţii a scăzut cu 30% faţă
de intervalul similar din 2009.
Principala cauză a diminuării vânzărilor a fost lipsa proiectelor noi în 2009,
care ar fi generat venituri şi la începutul
acestui an. În acest sens, primul trimestru
din 2009 a beneficiat de proiectele începute în 2008, astfel încât nu a fost atât de
afectat de criza din domeniul construcţiilor. “În acest moment, piaţa specifică
a revenit la nivelul lui 2007, luna aprilie
a.c. marcând chiar o depăşire a lunii similare din 2007 şi suntem încrezători într-o
evoluţie pozitivă continuă. Pentru anul
curent, ne propunem menţinerea volumului vânzărilor la nivelul din 2009,” a
declarat răzvan Bobe, director în cadrul
companiei Baumix.
Strategia societăţii se bazează pe două
direcţii importante, respectiv: reducerea costurilor şi adaptarea ofertei
de produse la condiţiile de piaţă şi la
nevoile clienţilor. “În ceea ce priveşte
optimizarea costurilor, cel mai important
pas a fost relocarea fabricii de la Gherla,
într-un sediu propriu, anexat unităţii din
Ploieşti, care a dus la o scădere semnificativă a costurilor adiacente de tip chirie,
transport, costuri pentru stocuri, de
regie etc. În perioada următoare, politica noastră de preţuri rămâne una flexibilă, cele două game de produse - gama
economică Primus şi gama profesională
Baumix- adresându-ne tuturor tipurilor
de clienţi” a precizat razvan Bobe.

dUraziv: Creştere
CU 25% a venitUriLor
În primUL trimestrU
În intervalul ianuarie-martie a.c.,
compania Duraziv a înregistrat o creştere a cifrei de afaceri cu 25% comparativ cu perioada similară din 2009.
Pentru acest an, se estimează o majorare a veniturilor de minimum 10%,
faţă de 2009. “Odată cu lansarea noii
game de produse cu cauciuc, în luna
aprilie a.c., vânzările diviziei de adezivi
au ajuns la acelaşi nivel cu livrările
de profile metalice”, a declarat Daniel
Guzu, director general al firmei. La
sfârşitul lui 2009, adezivii reprezentau
doar 30% din afacerile societăţii, cota
de piaţă pe acest segment fiind de
aproape 2%. Pentru acest an, societatea vizează obţinerea unei cote de
încă cel puţin 1%, din totalul pieţei
de mortare. Noua gamă de produse
Duraziv cu cauciuc cuprinde peste 20
de produse şi poate fi deja găsită în
magazinele specializate. “Acest ingredient special are rolul de a spori cu 50%
atât durabilitatea în timp a adezivului,
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cât şi lucrabilitatea. Suntem singurul
producător de pe piaţa autohtonă care
a inclus o răşină bazată pe cauciuc în
adezivii standard, destinaţi plăcilor
ceramice absorbante. Testele arată că
aderenţa uzuală a unui adeziv standard, măsurată conform standardului
Sr EN 1348 pe plăci ceramice porţelanate, este de circa 0,5 N/mm2 (sau
5 kg forta/cm2) în timp ce aderenţa
uzuală a adezivilor cu cauciuc, măsurată în aceleaşi condiţii, este de 1 N/
mm2 (sau 10 kg forta/cm2). Studiile
interne realizate de Duraziv relevă
faptul că elementul decisiv în achiziţionarea de mortare uscate este calitatea,
chiar în detrimentul preţului. De altfel,
în anul 2009 au câştigat, în primul rând,
produsele cu performanţe superioare”,
a precizat oficialul companiei. Piaţa
adezivilor pentru polistiren în 2009 a
fost de 347,2 mii de tone, cu o valoare
de 63,4 milioane de euro.

agriCin: Creştere
a voLUmULUi de vânzĂri,
previzionatĂ
pentrU aCest an
Compania Agricin, din Braşov, specializată în prelucrarea şi comercializarea
de produse finite din piatră naturală
(marmură, granit, travertin, andezit
etc.), a înregistrat, în 2009, o scădere
de 25% a cifrei de afaceri faţă de anul
anterior, pe fondul efectelor negative ale contextului economic. "Pentru
2010 estimăm menţinerea veniturilor
la nivelul anului trecut. Volumul vânzărilor va creşte, dar ponderea materialelor comerciale din totalul vânzărilor va fi mai mare faţă de 2009.
Pentru Agricin, perioada de recesiune
a însemnat - printre altele - reducerea
volumului de marfă aflată pe stoc,
orientarea cererii spre materialele mai
ieftine, scăderea numărului de clienţi
finali etc. Totuşi, am remarcat o majorare a comenzilor în cazul proiectelor
mari pentru care am furnizat elemente
din piatră naturală", a declarat Adrian
ruta, director zonal de vânzări al
firmei. Printre problemele cu care se
confruntă producătorul se află: devalorizarea monedei naţionale, lipsa resurselor de finanţare pentru dezvoltatorii
de proiecte noi sau pentru finalizarea
celor deja începute, precum şi creşterea termenelor de livrare a materialelor, din cauza scăderii stocurilor.

den braven: majorare
CU 38% a vânzĂriLor
În primeLe patrU LUni
din 2010
Compania Den Braven românia, lider
local pe piaţa spumelor poliuretanice şi
în domeniul izolanţilor siliconici şi acrilici, estimează pentru acest an o majorare de 15% a cifrei de afaceri, la peste
35 milioane de euro. Exporturile realizate în perioada ianuarie-aprilie 2010 au
crescut de peste două ori, la 4,68 milioane de euro (comparativ cu 2,28 milioane de euro în intervalul similar din
2009), iar vânzările totale ale companiei
au atins un nivel de 9,25 milioane de euro
(+38,4%). “Încă de la începutul crizei am
afirmat că aceste momente dificile oferă
noi oportunităţi de dezvoltare a afacerii,
iar rezultatele extraordinare din acest
an, care le continuă pe cele din 2009, ne
confirmă acest lucru. În primele patru
luni am dublat exporturile şi am intrat
pe pieţele din Vietnam, Argentina şi Lituania, astfel că, în prezent, exportăm în 32
de ţări. Livrările din românia s-au majorat
în primele patru luni cu doar 4%, însă
în luna aprilie am obţinut o creştere de
circa 20%, iar din estimările noastre vom
atinge în acest an o cifră de afaceri de
circa 35 milioane de euro, nivel superior
celui din 2008”, a declarat Adrian State,
director general al Den Braven românia.
Majorarea volumului de vânzări din ţara
noastră a fost determinată, în principal,
de extinderea portofoliului de clienţi,
compania înregistrând în perioada ianuarie-aprilie 2010 un număr suplimentar
de peste 100 de beneficiari, faţă de media
din primele patru luni ale anului anterior.
Compania şi-a planificat pentru anul
în curs o producţie de 13,5 milioane de
tuburi de spumă poliuretanică, în creştere comparativ cu 9 milioane de tuburi
realizate în 2009, ceea ce reprezintă
o sporire de peste 50%. “Un alt argument care va susţine dezvoltarea firmei
il constituie intrarea pe piaţă cu produse
noi, cel mai recent dintre acestea fiind
sistemul de spumă poliuretanică rigidă,
utilizată la termo-fonohidro izolaţii în
construcţii, produs care poate înlocui
orice sistem clasic de acest tip, reduce
costurile de instalare pe metru pătrat
şi consumul energetic şi, în plus, poate
fi aplicat pe orice tip de suprafaţă”, a
precizat Adrian State. Exporturile de
spumă poliuretanică - principalul produs
al companiei, cu o pondere de circa 90%
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în totalul livrărilor pe pieţele externe - au
crescut de 2,4 ori în primele patru luni,
la 4,1 milioane de euro, comenzile cele
mai mari provenind din Austria, Italia
şi Polonia. În acelaşi interval, vânzările interne de spume poliuretanice au
avansat cu 6%, însă în luna aprilie piaţa
locală a început să dea semne de revigorare, volumul vânzărilor majorându-se în
această lună cu aproximativ 30%.
Filiala din republica Moldova a companiei a înregistrat o contracţie de circa
10% în primele patru luni, la 420.000 de
euro, comparativ cu nivelul de 470.000
de euro consemnat în aceeaşi perioadă din 2009. Vânzările totale ale Den
Braven românia au atins în 2009 un
nivel de 30,8 milioane de euro, valoare
care include şi rezultatele subsidiarei
din republica Moldova, în scădere cu
8% faţă de 2008, în condiţiile în care
vânzările de materiale de construcţii
din românia s-au redus cu 30%-50%,
iar compania a renunţat să efectueze
livrări la firme care nu aveau bonitate
financiară. În 2009, creşterea cu 15% a
vânzărilor totale de spume poliuretanice, care au totalizat 15,4 milioane de
euro, a ridicat cota de piaţă a companiei pe segmentul business-to-business
la 56,5% (faţă de 48,5% în 2008), în timp
ce, în domeniul de bricolaj (do-it yourself ), cota de piaţă s-a marit la 50,5%
(comparativ cu 47,5%, în anul precedent). Exporturile de spume poliuretanice au avansat anul trecut cu 54% din
punct de vedere cantitativ şi cu 43% ca
valoare, până la 10,6 milioane de euro,
în timp ce exporturile totale ale companiei au crescut cu 33%, la 12,1 milioane
de euro.

poLiCoLor: CifrĂ de afaCeri
de 45 miLioane de eUro
Compania Policolor a realizat, în 2009, o
cifră de afaceri de 45 milioane de euro.
În condiţiile unei stabilizări aşteptate,
pentru 2010 se prognozează o creştere procentuală uşoară de 15%. “Piaţa
lacurilor şi vopselelor a avut un trend
descendent în 2009, determinat, mai
ales, de scăderea numărului de lucrări
pentru construcţii noi. Totuşi, previzionăm pentru 2010 o echilibrare a
segmentului urmând că abia în 2011
să se înregistreze creşteri. În contextul
unei crize financiare este foarte important să gândeşti limpede şi să acţionezi
proactiv, venind cu strategii concrete,
care să te ajute nu numai să supravieţuieşti ca şi companie, ci să faci performanţă chiar şi într-un astfel de mediu
mai puţin favorabil dezvoltării unei
afaceri. Astfel, am restructurat activitatea în companie, îndreptându-ne spre
tehnologii de ultimă oră şi spre produse
inovatoare. Beneficiarii au devenit
pe timp de criză extrem de selectivi, alegând să consume mai puţine
produse, dar de calitate”, a declarat
Achille Bardelli, director general Policolor. În vederea creşterii calităţii produselor, compania a investit, în 2009,
peste 4 milioane de euro în activităţile
de cercetare-dezvoltare şi în producţie,
aceeaşi sumă fiind planificată şi pentru
anul în curs. Societatea a lansat, recent,
pe piaţă o nouă vopsea, respectiv Spor
cu ioni de argint. Produsul, primul
dintr-o nouă generaţie de vopsele lavabile pentru interior, va fi unul din principalii vectori pentru consolidarea poziţiei companiei pe piaţă. „Misiunea firmei
noastre este aceea de a îndeplini cerinţele consumatorilor. De aici rezultă şi
preocuparea noastră principală pentru
creşterea calităţii produselor pe care
le oferim şi decizia de a investi sume
importante în activitatea de cercetare-dezvoltare. Demersurile noastre
au avut ca finalitate lansarea vopselei
Spor cu ioni de argint, un produs
ecologic, primul dintr-o gamă variată

ce va fi disponibilă în curând”, a precizat
Achille Bardelli. Noul produs, precum
şi întreaga tehnologie de fabricaţie a
firmei Policolor respectă standardele
europene de reducere a conţinutului
de compuşi organici volatili, conform
Directivei Comisiei Europene 42/ 2004.

adepLast: pe piaţa
mortareLor UsCate
aU rĂmas mai pUţin
de 15 prodUCĂtori
Potrivit reprezentanţilor companiei
Adeplast, în luna mai 2010 industria
mortarelor uscate a consemnat o situaţie pozitivă, în sensul creşterii accelerate a comenzilor. “Din august 2009
am scăzut preţurile la produsele care
au cel mai mare rulaj, pentru a stimula
consumul, iar în mai 2010 am primit un
răspuns pe măsură”, a declarat Marcel
Bărbuţ, proprietar al companiei. În urmă
cu aproape un an, scăderea preţurilor
s-a realizat printr-o promoţie care a
diminuat cu o cotă cuprinsă între 25%
şi 30% costul produselor de rulaj ale
Adeplast, mai exact Polistirol, AFI sau
şapă autonivelantă. Se estimează că,
pe parcursul lunii mai a.c., societatea
a înregistrat o creştere de peste 40%,
faţă de intervalul similar din 2009. “La
începutul lui 2010, pentru a da un nou
impuls consumului, am extins promoţiile la majoritatea produselor, nu doar
la cele de rulaj. Concomitent, am continuat dezvoltarea capacităţilor de fabricaţie, iar la sfârşitul lui aprilie a.c., la
fabrica din Ploieşti a devenit funcţională a treia linie de însăcuire automată.
Investiţia s-a ridicat la aproximativ
500.000 de euro şi s-a dovedit binevenită, pentru că acum lucrăm la capacitate maximă. Am avut comenzi de 150
de camioane pe zi pentru cele două
fabrici Adeplast de mortare uscate”, a
specificat Marcel Bărbuţ.
Cele mai solicitate produse ale firmei sunt:
Polistirol (adeziv pentru lipirea şi armarea
plăcilor de polistiren), AFI (adeziv pentru
gresie şi faianţă de interior), AFN (adeziv
flexibil pentru gresie şi faianţă), Gletul
Meseriaşului şi Tinci. Majorări semnificative înregistrează şi produsele din gama
Color System (vopsele şi tencuieli decorative), iar ponderea vânzărilor este de aproximativ 16% pe conturi, 42% pe distribuţie, 24% livrări directe către depozite,

iar celelalte procente
sunt reprezentate de
vânzările la export şi
de cele directe către
constructori. Creşterile
comenzilor din lunile
aprilie şi mai 2010
pentru
companiile
din industria mortarelor se datorează, în
egală măsură, redeschiderii unor şantiere,
precum şi micşorării
drastice a numărului
producătorilor autohtoni. “reducerile de
preţ, promoţiile sau
celelalte
programe
de marketing practicate de mai toate
firmele mari din industrie, au avut ca efect
diminuarea numărului
de producători activi.
Dacă în perioada 20072008 existau aproximativ 60 de fabricanţi,
în prezent, din analizele noastre, au rămas
până la 15 companii
în afacerea cu mortare
uscate. În consecinţă, preţurile încep să
se aşeze la cu totul alte valori”, a concluzionat proprietarul Adeplast.

ConsUmUL intern de pLĂCi
CeramiCe, de patrU ori mai
miC deCât CeL din greCia
Consumul mediu anual de plăci ceramice din românia este de 1,2 mp pe
locuitor, conform unei analize realizate
de producătorul de materiale specifice Lasselsberger, deţinătorul mărcii
Cesarom. "Ţara noastră se situează în
apropierea Germaniei din acest punct
de vedere, unde se achiziţionează 1,35
mp de gresie şi faianţă anual pe locuitor.
Consumul scăzut de pe piaţa locală se
justifică prin puterea redusă de cumpărare, precum şi prin lipsa infrastructurii
şi a utilităţilor în mediul rural (unde
incintele speciale prevăzute cu gresie
şi faianţă sunt o excepţie)", a declarat
Eduard Măcărescu, director comercial al
companiei. Astfel, volumul de produse
comercializate în ţara noastră se situează sub nivelul mediu înregistrat de

majoritatea ţărilor europene. Cei mai
importanţi consumatori de gresie şi
faianţă de pe continent sunt Spania
şi Grecia, care utilizează 5,26 mp,
respectiv 4,7 mp de plăci ceramice pe
locuitor. Livrările din aceste state au
fost, de asemenea, afectate de perioada de recesiune, aflându-se - în continuare - pe un trend descendent. Vânzări
semnificative sunt raportate şi în Italia
şi Polonia, unde consumul se situează în
jurul a 2,8 mp - 3 mp pe locuitor. Analiza
Lasselsberger arată, de asemenea, că
românii achiziţionează gresie şi faianţă
în valoare medie de 750 de lei, echivalentul unei cantităţi de 30 mp, la un preţ
mediu de 25 lei / mp, această investiţie
fiind realizată o dată la 20 de ani. "În
Germania, de obicei se utilizează plăci
ceramice albe, simple, pe care le înlocuiesc, în medie, o dată la 30 de ani,
consumul scăzut al acestora putând fi
pus pe seama caracterului conservator.
În Italia se folosesc modele de plăci
ceramice complexe, înlocuirea finisajelor realizându-se cel puţin o dată la 20
de ani", a precizat reprezentantul firmei.
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Escaladare a evaziunii fiscale pe piaţa de tâmplărie
Din punct de vedere tehnic, evaziunea fiscală reprezintă suma acelor
acţiuni întreprinse de contribuabili (în general, persoane juridice),
care - prin diverse mijloace şi mecanisme - eludează plata impozitelor,
indiferent că este vorba despre taxe directe sau indirecte. Într-o
economie aflată în derivă şi, cu atât mai mult, într-un sector în care
posibilităţile de control sunt limitate din cauza anvergurii sale, aşa
cum este cel al construcţiilor, asemenea fenomene iau amploare,
fiind potenţate - în acelaşi timp - de mirajul competitivităţii pentru
cei care le iniţiază, respectiv al prosperităţii facile, din punctul
de vedere al beneficiarilor. Aparent, toată lumea are de câştigat
dintr-o astfel de afacere: vânzătorul care îşi poate maximiza profitul
sau are posibilitatea practicării unor preţuri la un asemenea nivel
încât să descurajeze orice concurenţă, precum şi cumpărătorul
care achiziţionează produse la preţuri foarte scăzute, în raport cu
valoarea materialelor din care sunt realizate. "În domeniul tâmplăriei
termoizolante din România, un asemenea comportament este
uzual la firmele cu 2 - 6 angajaţi, unde toate lucrările se execută
fără a se emite factură. Aceşti aşa-zişi întreprinzători achiziţionează
materiale în cantităţi mici, nu le înregistrează în sistemul propriu
de contabilitate şi, în plus, asamblarea este realizată cu ajutorul
unor lucrători care nu sunt angajaţi cu forme legale. Astfel, sursele
câştigului sunt evidente, provenind din neplata impozitului pe profit,
a TVA şi a contribuţiilor la asigurările sociale (sistemele de pensii şi
sănătate). Este dificil de concurat în aceste condiţii, iar în zona în care
acţionează compania noastră sunt cel puţin 50 - 60 de firme care au
- în diferite proporţii - un asemenea comportament", este de părere
Marin Cruţescu, preşedinte al grupului Amvic, din care face parte
firma Corina Gealan.
În moLdova şi banat,
ConCUrenţa neLoiaLĂ
reprezintĂ o CertitUdine
Situaţia este oarecum similară şi în regiunea Moldovei, unde se pare că acest
concept de evaziune este deja un loc
comun. "La noi, în zona oraşului Iaşi,
precum şi în localităţile limitrofe, ne
confruntăm cu mai multe tipuri de
comportamente incorecte. În primul
rând, este vorba despre firmele de nivel
mediu, care adoptă o strategie mixtă,
diverse ponderi din cifra de afaceri a
acestora fiind realizată în condiţii ilegale.
În general, comportamentul respectiv
este adoptat de producători, deoarece
- în cazul distribuitorilor - acest mecanism este mai dificil de implementat.
În al doilea rând, infracţiunile de acest
gen sunt caracteristice firmelor mici,
unde activitatea este în totalitate neînregistrată. Chiar dacă se achiziţionează
materialele cu factură, ulterior nu sunt
incluse în sistemul propriu de contabilitate. De asemenea, conform informaţiilor noastre, există chiar şi furnizori care
comercializează sisteme într-un mod
similar. În fine, o altă ramură de activitate în care se eludează plata datoriilor la stat este reprezentată de operaţiunile de montaj, multe companii specializându-se în ultima perioadă în instalarea de ferestre/uşi. Acestea se află
oarecum la adăpost, întrucât controalele fiscale sunt orientate, de obicei,
spre societăţile de dimensiuni medii/
mari", consideră Corneliu Velişcu,
director general al companiei Melcret.
Lucrurile nu sunt cu mult diferite nici
în vestul româniei, unde s-ar putea
presupune că disciplina financiară este
mai ridicată. "Cea mai mare problemă
este aceea a nedeclarării profitului.
Chiar dacă unii competitori emit documentele fiscale legale, în cadrul acestora se declară exclusiv valoarea materialelor, astfel încât profitul este nul, la
fel ca şi impozitul aferent acestuia. De
asemenea, se suprapune neplata taxelor
fixe şi a celor legate de activitatea forţei
de muncă, astfel încât - de cele mai
multe ori - apare şi se amplifică fenomenul de concurenţă neloială. Astfel,
pe lângă evaziunea fiscală ce afectează
bugetele publice şi, implicit, eficienţa
de ansamblu a autorităţilor statului, în
special a celor din sfera reglementării
şi controlului, se produc efecte extrem

de negative asupra profitabilităţii
companiilor ce respectă legea, întrucât
competitivitatea acestora se diminuează direct proporţional cu valoarea
taxelor plătite", opinează Emanuel Popa,
preşedinte al Braun Group, ce include
compania Mondo Style.

soLUţii diverse pentrU
depĂşirea impasULUi
În mod evident, evaziunea fiscală
constituie o metodă ce are o vechime
similară celei a activităţii de producţie
şi comercializare. Din păcate, un grad
de colectare de aproximativ 30%, cât
este în prezent valoarea declarată de
oficialii Ministerului Finanţelor, este
extrem de mică, iar acest lucru poate
afecta în mod grav funcţiunile de bază
ale statului. Pentru atenuarea efectelor
negative, soluţiile sunt multiple, singura
condiţie fiind aceea a voinţei de aplicare a acestora. "Poziţia mea, din acest
punct de vedere, este radicală: instituirea unui sistem de penalizare extrem
de drastic, prin care să se pedepsească
penal orice neregulă de acest tip, indiferent de forma acesteia. În prezent,
organele de control ale statului nu-şi
fac datoria, singurele măsuri luate fiind
de aplicare a unor amenzi simbolice,
fără a se proceda la descurajarea dură a
unor astfel de comportamente, la fel ca
în statele dezvoltate ale lumii, cum ar fi
Marea Britanie sau SUA. Nici sistemul de
remunerare a agenţilor fiscali, în funcţie
de cuantumul amenzilor, nu este în
măsură să stimuleze realizarea unor
controale corecte", precizează Marin
Cruţescu. Opinia directorului Melcret
este mai nuanţată, acesta propunând
"aplicarea unui mecanism de stimulare a procesului de reabilitare termică
a imobilelor prin înlocuirea ferestrelor
actuale cu ansambluri termoizolante,
care constă în deducerea unui anumit
procent din valoarea achitată. Astfel,
ar putea creşte numărul solicitărilor
de lucrări realizate în condiţii legale,
întrucât orice compensare este posibilă
doar pe baza unei facturi fiscale. În rest,
este dificil de impus o anumită ordine,
singura şansă fiind aceea ca organele
abilitate ale statului să-şi facă datoria,
conform normelor în vigoare". În acelaşi
context, opinia lui Emanuel Popa este
şi mai tranşantă, preşedintele Braun
Group afirmând că "lipsa de interes
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a autorităţilor de control este crasă.
Din acest impas se poate ieşi prin aplicarea legilor fiscale şi ale contabilităţii şi
pedepsirea aspră a celor care le încalcă.
Din păcate, în cei 16 ani de activitate
în domeniul tâmplăriei termoizolante,
compania noastră nu a fost nici măcar o
singură dată controlată de vreun funcţionar al ministerului de resort, iar acest
lucru este valabil, conform informaţiilor
pe care le deţin, pentru toate firmele
de profil din regiune. În aceste condiţii,
este dificil de eliminat practicile amintite, continuarea acestora având repercusiuni grave asupra activităţii firmelor
de bună credinţă".

evazionism fisCaL de peste
50%, pe anUmite segmente
aLe pieţei materiaLeLor
de ConstrUCţii
Subiectul evaziunii fiscale suscită - mai
ales în conjunctura economică actuală,
caracterizată printr-un mare deficit al
bugetelor publice şi printr-o dezechilibrare vădită a situaţiei multor companii
din branşă - un interes sporit din partea
managerilor firmelor care optează
pentru adoptarea unui comportament corect. O tendinţă vădită (a cărei
singură scuză viabilă este reprezentată de restrângerea drastică a activităţii de pe pieţele de profil) este aceea
de acutizare a fenomenului menţionat,
cel mai grav fiind faptul că respectiva
temă a devenit o chestiune obişnuită
în multe sectoare de activitate. În ceea
ce priveşte segmentul de tâmplărie
termoizolantă, dacă în perioadele
de maximă expansiune multe practicile incorecte erau asociate cu activitatea microîntreprinderilor, în prezent
lucrurile s-au agravat, o serie de administratori ai unor companii de diverse
dimensiuni încercând să evite - chiar
şi prin mijloace ilegale - restructurarea
activităţii. Mulţi dintre aceştia nu au
înţeles, însă, faptul că soluţia este doar
momentană, iar riscurile, deşi nu par a
fi de amploarea celor similare asumate
în alte state comunitare, pot creşte
exponenţial, având în vedere presiunile
normale exercitate asupra Guvernului
de principalii creditori externi (Comisia
Europeană şi FMI). Florin Potra, managerul general al companiei Astra roger
din Bucureşti, una dintre cele mai dinamice firme din sector, consideră că
"problema evaziunii fiscale este veche
în acest domeniu, dar s-a acutizat începând cu anul 2004. Sintetizând, se
poate afirma că, prin asemenea practici, sunt afectate atât preţul, cât şi calitatea produselor finite. Astfel, eludarea

plăţii taxelor directe şi indirecte duce,
aşa cum oricine îşi poate da seama, la
obţinerea unor costuri de fabricaţie
inferioare celor susţinute de producătorii corecţi, astfel încât aceştia se văd
nevoiţi să suporte presiuni suplimentare, neputând susţine asemenea niveluri decât prin anularea profitabilităţii.
De regulă, cei mai mulţi care optează
pentru asemenea «soluţii» sunt reprezentanţii firmelor de dimensiuni foarte
mici. Trebuie precizat faptul că, în
acelaşi timp, este afectată grav calitatea produselor finite, acestea fiind
realizate în condiţii improprii şi fără
a deţine certificările obligatorii. Dacă
înainte de 2010 cei care deţineau o
agrementare pentru ansamblurile
comercializate erau mai puţin de 10%
din totalul fabricanţilor, în prezent
situaţia s-a înrăutăţit din acest punct
de vedere, doar aproximativ 60 din
cele peste 5.000 de societăţi înregistrate în românia aplicând marcajul CE".
Într-un mod asemănător prezintă situaţia şi Anghel Gherghiţă, administrator
al firmei Cora Continental, din localitatea Corabia, care afirmă că "producătorii de tâmplărie care au o cifră de
afaceri foarte mică apelează la astfel de
metode ilegale, în mod practic toate
produsele fabricate de această categorie de companii fiind lansate pe piaţă
fără factură fiscală. Cei mai mulţi au
clienţi din mediul rural, unde aproape
toţi beneficiarii preferă să achite un
preţ mai mic şi să nu solicite documentele legale. Mai mult, este o realitate aceea că şi în zonele citadine se
aplică astfel de strategii, ajungându-se
la situaţia foarte îngrijorătoare ca mai
mult de jumătate din produsele comercializate în această perioadă în regiunea noastră să fie vândute în condiţii
ilegale. De asemenea, este probabil ca
acest lucru să fie valabil şi pe plan naţional". Lucrurile sunt similare şi în zona
Bucovinei, unde acţionează compania
radio-Tel, din rădăuţi. Administratorul
acesteia, Tiberiu Maerean, subliniază că
"persoanele ce încalcă legea eludând
plata impozitelor se prezintă în faţa
beneficiarilor ca adevăraţi oameni de
afaceri, afirmând că - prin aplicarea
unor reduceri de costuri substanţiale
şi a unor strategii deosebite - pot oferi
discounturi de 50% - 60%. În condiţiile
actuale, când beneficiarii sunt uşor de
ademenit cu acest tip de argumente,
se poate explica prosperitatea celor ce
folosesc metodele respective. În ceea
ce priveşte angajările fără documentele necesare, practica respectivă este
atât de încetăţenită, încât aproape că a
trece neobservată".
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dedUCerea din impozitUL
pe CLĂdiri, o metodĂ
pentrU soLiCitarea de
faCtUri
Dificultatea identificării unor soluţii
concrete este evidentă şi de aceea se
impune concentrarea eforturilor pentru
definirea unor modalităţi practice în
care evaziunea fiscală din domeniu să
fie limitată, dacă nu chiar eliminată.
Managerul Astra roger sugerează înăsprirea condiţiilor de control, aplicat atât
de Inspectoratul de Stat în Construcţii
(ISC), cât şi de organele fiscale de supraveghere şi penalizare. "O altă cale ar fi
aceea a identificării posibilităţii aplicării
unei impozitări de tip forfetar companiilor de mici dimensiuni, în acest fel
putând fi limitate pierderile. Este cazul
ca ministerul de resort şi celelalte autorităţi care acţionează în sfera construcţiilor să reglementeze mai drastic activitatea şi să impună reguli minime,
obligatoriu de respectat de către toate
companiile", precizează Florin Potra. O
cale şi mai simplă ar fi aceea de aplicare
a metodelor identificate în alte state
membre ale Uniunii Europene. "Creşterea pedepselor aplicate sau a numărului de controale nu ar da rezultatele
scontate, astfel de măsuri constituinduse - cel mai probabil - în noi debuşee
care să favorizeze creşterea gradului
de corupţie a funcţionarilor publici. De
aceea, prima măsură pe care o considerăm utilă este aceea de pedepsire
directă a administratorilor companiilor
ce practică evaziunea fiscală. Cu toate
acestea, trebuie menţionat că soluţia
la problema ridicată poate veni tot din
partea beneficiarului. Astfel, dacă s-ar
promulga rapid o lege prin care cei
care îşi montează tâmplărie termoizolantă să beneficieze de o deducere de
un anumit cuantum din impozitul pe
imobil, aceştia ar fi imediat interesaţi
de solicitarea facturilor. Pentru aceasta,
însă, este nevoie de o implicare directă
a organizaţiilor patronale din domeniu",
precizează Anghel Gherghiţă. În fine,
directorul general al radio-Tel consideră problema imposibil de rezolvat, în
condiţiile actuale. "Singurii beneficiari
din zona noastră familiarizaţi cu un mod
corect de lucru sunt cei care lucrează în
afara graniţelor şi, din păcate, în prezent
aceştia se confruntă cu dificultăţi financiare. În rest, lucrările pentru care facturarea constituia o condiţie obligatorie
- şi anume cele cu finanţare publică au fost temporar sistate, astfel încât,
în acest moment, devine imposibil de
identificat o modalitate viabilă prin care
un asemenea fel de comportament care, la limită, se transformă în concurenţă neloială - poate fi stopat", este de
părere Tiberiu Maerean.

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, vicepreşedinte
şi director executiv al Pro BCA.
Pe de altă parte, în actualul context
economic, oficialii 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 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.
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.

gUvernUL a aprobat
ordonanţa CU privire
La Combaterea evaziUnii
fisCaLe
În şedinţa din data de 30 mai 2010,
Guvernul româniei a adoptat ordonanţa de urgenţă privind combaterea evaziunii fiscale, actul normativ
urmând să-şi producă efectele imediat
după publicarea textului OUG în Monitorul Oficial (procedură estimată să
dureze circa trei zile). Noua ordonanţă
cuprinde şi măsuri ce vizează achitarea TVA la vamă în cazul materialelor

prodUCĂtorii de bCa
soLiCitĂ mĂsUri dUre
pentrU Combaterea
evaziUnii
Pe termen foarte scurt, reprezentanţii
Asociaţiei Producătorilor de BCA din
românia - 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
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de construcţii provenite din spaţiul
UE (achiziţii intracomunitare), chiar
dacă procedura respectivă contravine regimului simplificat de taxare,
asumat şi implementat de românia
ca urmare a semnării tratatului de
aderare la Uniunea Europeană. Deşi
oficialii Ministerului Finanţelor Publice
au declarat, anterior, faptul că această
situaţie ar putea duce la aplicarea de
sancţiuni din partea Comisiei Europene, măsura respectivă a fost inclusă
în noul act normativ şi se estimează
că va determina o creştere a gradului
de încasare a veniturilor la bugetul
de stat. În acest sens, primul-ministru
al Guvernului româniei a declarat că
"Executivul va monitoriza cu exigenţă
implementarea
noilor
reglementări de combatere a evaziunii fiscale,
însă este evident că va fi nevoie si de
oamenii din teren care să aplice prevederile ordonanţei. Credem că nivelul
actual al evaziunii fiscale se va diminua
mult, ceea ce înseamnă mai mulţi bani
la bugetul de stat, mai mulţi bani la
bugetul nostru, care ne vor permite să
efectuăm investiţii, să creăm locuri de
muncă şi să achităm obligaţiile sociale
ale statului". În acelaşi timp, ministrul
Finanţelor Publice consideră că "măsurile adoptate sunt dintre cele mai
dure, iar aici este vorba despre instituirea unui control strict la intrarea în
ţară a produselor cu un risc ridicat de
evaziune". Astfel, "persoanele impozabile care vor achiziţiona din Uniunea
Europeană anumite mărfuri alimentare şi materiale de construcţii vor fi
obligate la plata efectivă a TVA pentru
aceste produse în momentul intrării
acestora pe teritoriul româniei". În
cadrul ordonanţei, se mai precizează
că "plata taxei se va face la punctele
de control fiscal ce urmează a fi înfiinţate, agenţii economici fiind obligaţi
sa depună in acest sens o declaraţie
specială de TVA pentru achiziţii intracomunitare de bunuri. Dacă agenţii
economici nu sunt în posesia facturii
de achiziţie la data la care sunt obligaţi sa facă plata taxei, aceştia vor fi
obligaţi să emită o autofactură pentru
achiziţia respectivă. Termenul de plata
a TVA pentru bunurile menţionate va
fi stabilit cel târziu la data intrării pe
teritoriul româniei a bunurilor respective, iar baza de impozitare pentru TVA
aferentă acestor bunuri nu poate fi
mai mică decât valoarea minima stabilita prin ordin al ministrului Finanţelor Publice. În caz contrar, persoanele impozabile vor fi obligate la plata
TVA la valoarea cea mai mare". Totuşi,
TVA se va putea deduce în continuare,
în limitele menţionate în Codul Fiscal,
numai dacă sunt prezentate documentele justificative, respectiv: factura sau
autofactura pentru achiziţia respectiva, declaraţia speciala de TVA si

documentul care atesta plata taxei. O
prevedere ce lasă libertatea oficialităţilor să adauge noi categorii de mărfuri
vizate sau să stabilească încadrările
tarifare, valorile minime de taxare etc.
este constituită de art. 1, punctul (2),
alin. (5), unde se precizează că "Prin
ordin al ministrului Finanţelor Publice,
la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
se vor stabili bunurile din categoriile
prevăzute la alin. (4) al prezentei ordonanţe, încadrarea tarifară a acestora şi
valorile minime pentru stabilirea bazei
de impozitare a TVA.

taxare inversĂ, În CazUL
LivrĂrii CĂtre persoane
impozabiLe, Înregistrate
În sCopUri de tva
Ordonanţa ce vizează combaterea
evaziunii fiscale stipulează că "livrarea
pe teritoriul ţării a bunurilor menţionate anterior va fi supusă taxării
inverse, în cazul în care livrarea se va
face către persoane impozabile, înregistrate în scopuri de TVA". Taxarea
inversa reprezintă o măsura de simplificare a plaţii taxei, aplicabila numai
intre persoane înregistrate in scopuri
de TVA, prin care persoana obligata la
plata taxei este beneficiarul in locul
furnizorului, implementarea acestui
mecanism având ca scop colectarea
optima a creanţelor si un control mai
riguros din partea autorităţilor fiscale.
Subliniind încă o dată faptul că aceste
măsuri contravin normelor europene, autorităţile au inclus în noul
act normativ o perioadă clar definită
de aplicabilitate – şi anume aceea
cuprinsă în intervalul 1 iulie 2010 - 31
decembrie 2011. Probabil, se mizează
că, până la finele anului viitor, autorităţile din UE – obligate să deruleze
proceduri birocratice de sancţionare a
unui stat-membru ce nu respectă legislaţia comunitară adoptată prin tratatul
de aderare – nu vor reuşi să amendeze noua practică a guvernanţilor. De
altfel, metoda de evitare a declanşării
procedurii de "infringement" – care
poate duce la sancţionarea drastică a
statului asupra căruia a fost declanşată
– a fost aplicată "cu succes" în trecutul
apropiat de membrii Executivului (cu
ocazia promulgării normelor de taxare
diferenţiată pe piaţa auto, în funcţie de
gradul de poluare şi vechimea autoturismelor). revenind la reglementarea
actuală, ce va afecta cu siguranţă activitatea importatorilor de materiale de
construcţii (inclusiv de sisteme pentru
tâmplărie), mulţi reprezentanţi ai
mediului de afaceri consideră că ordonanţa de urgenţă ar putea determina
apariţia unor noi metode de eludare
a prevederilor (din partea celor care
oricum lucrează incorect), ceea ce va
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duce la anumite blocaje ale firmelor
importatoare care-şi desfăşoară operaţiunile potrivit legii. Probabil că –
ţinând cont de mentalitatea existentă
în românia (funcţionarii noilor puncte
de control fiind la rândul lor marcaţi
de aceeaşi practică specifică, de fapt,
statelor balcanice) – Guvernul va trebui
să creeze suprastructuri de verificare a
modului în care se aplică legea. Un alt
element de control îl reprezintă introducerea registrului Operatorilor Intracomunitari, prin care se urmăreşte
eradicarea – sau eliminarea în mare
măsură - a evaziunii din zona TVAului intracomunitar. În acest registru
vor figura numai persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care
realizează sau intenţionează sa realizeze operaţiuni intracomunitare, autoritatea fiscala având, astfel, o evidenta
clara a operatorilor economici asupra
cărora îşi va putea concentra atenţia, în
vederea monitorizării operaţiunilor de
import din UE.

sanCţiUni şi extensii
LegisLative aLe ordonanţei
Potrivit noii legi, efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care nu sunt înscrise in registrul Operatorilor Intracomunitari va fi
considerată contravenţie şi sancţionată cu amenda cuprinsă între 50.000
de lei şi 100.000 de lei. În plus, se
vor dispune confiscarea mărfii si/sau
a veniturilor obţinute din vânzare,
precum si a mijloacelor de transport
a bunurilor (chiar daca acestea nu
se află în proprietatea contravenientului). Agenţii economici care au fost
amendaţi pentru această faptă nu vor
avea dreptul sa solicite înregistrarea
in registrul Operatorilor Intracomunitari timp de un an de la data săvârşirii contravenţiei. Sancţiuni similare
vor fi aplicate si agenţilor economici
ce au efectuat achiziţii intracomunitare
de bunuri pentru care sunt obligaţi la
plata taxei (conform prezentelor modificări) şi nu depun declaraţia speciala
de TVA sau nu efectuează plata taxei
pentru bunurile respective. Ca extindere legislativă, Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului vizează inclusiv limitarea
evaziunii prin cesionare şi insolvenţă,
iar în acest sens a fost introdusă obligativitatea solicitării avizului organului
fiscal în cazul cesionării, astfel încât
firmele cu datorii să nu poată fi cesionate până în momentul în care organele fiscale sunt informate în legătură
cu această intenţie şi aprobă procedura respectivă. referitor la insolvenţă,
se introduce o răspundere comună a
administratorilor în ceea ce priveşte
plata creanţelor la buget. Astfel, masurile de executare silita se extind si
asupra terţilor, care vor răspunde în
solidar cu debitorul, in cazul in care au
permis sau au determinat constituirea
eronata a obligaţiilor fiscale prin declararea acestora in cuantum inferior celui
real datorat. Potrivit ministrului Finanţelor, alte modificări legislative vizează
trecerea unor acte de contrabandă care până acum erau calificate ca fiind
contravenţii – în sfera infracţiunii. La
finalul şedinţei de Guvern, prim-ministrul Emil Boc a anunţat mai multe
măsuri de modificare legislativă, care –
în accepţiunea sa – vor susţine mediul
de afaceri în vederea creării unei situaţii pozitive, care să pună bazele
dezvoltării economiei reale. Astfel,
se intenţionează transformarea Legii
achiziţiilor publice, adoptarea Legii
parteneriatului public-privat, creşterea
transparentei licitaţiilor (prin ridicarea
pragului la 40% a procentului de licitaţii prin mijloace electronice), implementarea proiectului de lege pentru
sprijinirea întreprinzătorilor tineri care

vor sa dezvolte o afacere etc. "Practic,
aceste măsuri ne vor asigura premisele
creşterii economice în perioada următoare, astfel încât sa vorbim în românia
de o creştere economica sănătoasa", a
concluzionat Emil Boc.

deLoitte: noiLe prevederi
LegisLative Contravin
normeLor eUropene
Ordonanţa de Urgenţă cu privire la
măsurile pentru combaterea evaziunii
fiscale conţine o serie de prevederi ce
încalcă legislaţia comunitară, Guvernul
riscând, astfel, sesizarea promptă şi
sancţiuni drastice din partea Uniunii
Europene, avertizează experţii fiscali
din cadrul Deloitte Tax. Proiectul menţionează, printre altele, înfiinţarea de
puncte de control fiscal pentru plata
TVA la achiziţiile intracomunitare materiale de construcţie. "Deşi nota de
fundamentare a proiectului semnalează încălcarea reglementărilor comunitare, Guvernul se bazează probabil pe
o reacţie întârziată din partea reprezentanţilor Comisiei Europene, mizând pe
procedurile complexe şi de durată care
conduc la declanşarea procedurii de
infringement. Instituirea unor astfel de
bariere de comerţ înseamnă, însă, încălcarea principiului fundamental al liberei
circulaţii a mărfurilor, consimţit de
statul român prin semnarea Tratatului
de Aderare. O astfel de acţiune va fi cu
siguranţă amendată prompt de instituţiile europene şi statul român s-ar putea
afla în postura de a suporta costuri
semnificative. Lansăm, astfel, un apel la
adresa Ministerului de Finanţe, sperând
că va lua act de îngrijorarea mediului
de afaceri şi că va reveni asupra acestor
decizii. Deşi suntem conştienţi de
nevoile bugetare stringente din acest
moment şi suntem de acord că se impun
anumite măsuri de austeritate, aplicarea
acestora va genera costuri mult prea
mari pentru a le mai justifica implementarea", a precizat Pieter Wessel, expert
financiar partener al Deloitte Tax.

18 iUnie 2010, termenUL
maxim pentrU intrarea
În vigoare a ordonanţei
Deşi a emis ordonanţa de urgenţă cu
privire la combaterea evaziunii fiscale,
Guvernul evită să publice textul legislativ în Monitorul Oficial, iar în prezent
negociază cu oficialii Comisiei Europene, pentru a amâna iniţierea procedurii de infringement (care presupune
aplicarea de sancţiuni statelor membre
ce nu respectă legislaţia comunitară).
Potrivit celor mai recente declaraţii ale
ministrului Finanţelor Publice, noile
reguli se vor aplica până la data de 31
decembrie 2011, iar actul normativ ar
putea intra efectiv în vigoare cel târziu
la 18 iunie a.c. De cealaltă parte, comisarii UE reclamă faptul că executivul de
la Bucureşti nu a notificat din timp autorităţile europene cu privire la implementarea unor măsuri care contravin
legilor referitoare la simplificarea plăţii
TVA şi la libera circulaţie a produselor
în spaţiul comunitar. "riscul procedurii
de infringement a fost asumat şi este
generat de necesitatea de a reduce
evaziunea în domeniul TVA-ului intracomunitar. Vom face tot ceea ce este
necesar să ieşim din această procedură
de infringement înainte de a atrage
penalităţi", a menţionat ministrul de
resort. "Noua ordonanţă reprezintă un
motiv de îngrijorare pentru membrii
Comisiei Europene în ceea ce priveşte
conformitatea sa cu legislaţia UE referitoare la taxe şi accize. Din cauza că au
adoptat-o mai repede decât şi-au planificat, autorităţile române nu au ţinut
cont de observaţiile membrilor Comisiei pe această temă", susţin oficialii UE.
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Obiectivul prioritar al companiilor de pe piaţa de tâmplărie
termoizolantă rămâne menţinerea rezultatelor din 2009
Criza financiară a rupt elanul multor afaceri din domeniul
construcţiilor. Rezultatele financiare consemnate în 2009 arată, în
cazul multor societăţi comerciale, cel mult menţinerea pe acelaşi
palier a veniturilor ca şi anul anterior, dacă nu chiar un regres
accentuat al vânzărilor. Există însă şi numeroase firme care au fost
nevoite să pună lacătul. Situaţia a dus la o temperare a viziunilor
managerilor din breasla de profil. Astfel, de la proiecţii îndrăzneţe
care previzionau creşterea cifrei de afaceri de la an la an cu valori
de două cifre, majoritatea companiilor de pe piaţa de tâmplărie
termoizolantă are ca principal obiectiv pentru 2010 conservarea
cifrelor de afaceri înregistrate la 31 decembrie 2009. Puţini se
aşteaptă la o revenire a segmentului mai devreme de primăvara
lui 2011. Cu toate acestea, unele firme nu au adoptat o strategie de
expectativă, cunoscut fiind faptul că doar prin politici de dezvoltare
coerente cresc şansele de reuşită în perioade de recesiune. Tocmai de
aceea, companiile care dispuneau de cash-flow au ales să investească
în proiecte de retehnologizare pentru a fi pregătite pentru momentele
în care piaţa îşi va reveni.
CYstar gLass: vânzĂri de CirCa
8,6 miLioane de Lei, În 2009
Compania Cystar Glass, din localitatea
Crevedia, judeţul Dâmboviţa, este specializată în fabricaţia de vitraje destinate execuţiei de tâmplărie termoizolantă şi faţade cortină. În 2009, societatea
a realizat o cifră de afaceri în valoare de
aproximativ 8,6 milioane de lei, în creştere faţă de anul anterior. "Pentru exerciţiul financiar curent, ne propunem să
rezistăm, în condiţiile economice dificile
manifestate în prezent pe piaţa construcţiilor, încercând să limităm scăderea vânzărilor la nivelul de 10%. În pofida dificultăţilor întâmpinate, dorim să implementăm
o strategie coerentă pe termen lung, ce
presupune diversificarea portofoliului existent de produse, lansarea de noi servicii şi
consolidarea poziţiei deţinute în branşă.
În ceea ce priveşte investiţiile, am planificat, deja, construirea unei alte hale de
producţie şi studiem posibilitatea dotării
acesteia cu echipamente noi, achiziţionate prin accesarea de fonduri structurale. Pentru a gestiona corect recesiunea,
am aplicat o serie de măsuri, dintre care
se remarcă: accesarea unor segmente de
nişă; promovarea unui pachet complex
de servicii; limitarea costurilor de promovare; oferta de consultanţă gratuită. Considerăm că această criză poate fi surmontată prin eliminarea blocajului financiar în
sectorul construcţiilor. revigorarea activităţii în domeniul nostru de activitate nu
va fi posibilă, însă, fără reluarea investiţiilor destinate finalizării obiectivelor aflate,
actualmente, în conservare, precum şi a
celor necesare demarării de noi proiecte
atât în sectorul rezidenţial, cât şi în cel
comercial/industrial. Cystar Glass continuă
să se ghideze după reperele impuse de
compania-mamă din Belgia, a cărei experienţă de 45 de ani în domeniul sticlei
arhitecturale şi al sortimentelor speciale
(vitraj încălzit electric, radiatoare din sticlă,
oglinzi, sticlă imprimată prin metode digitale etc.) induce anumite avantaje competitive, de care vom profita cu siguranţă", a
declarat Mariana Constantin, director de
vânzări al societăţii.

gLass design groUp: Livrare
ConstantĂ de prodUse noi
În domeniul de activitate al companiei
Glass Design Group se regăseşte preponderent producţia de geam termoizolant
(cu o pondere de 75%), precum şi fabricarea de tâmplărie din PVC, respectiv
prelucrarea specială a sticlei arhitecturale. Livrările sortimentelor specifice se
realizează direct, la nivel naţional, dintre
serviciile oferite partenerilor remarcânduse transportul gratuit şi consultanţă de

specialitate. „Chiar dacă premisele pentru
dezvoltare au fost, începând cu 2009,
unele negative, compania noastră şi-a
respectat obiectivele incluse în strategia
pentru dezvoltare. Dintre acestea, am
putea menţiona relocarea într-un spaţiu
propriu de activitate, care s-a realizat în
2009, sau promovarea de produse noi.
Dintre acestea, am putea exemplifica, în
domeniul geamului termoizolant, modelul
„Planitherm 4 Seasons” cu performanţe
deosebite de izolare termică/control
solar şi cu aplicaţii la spaţii de locuit sau
de birouri şi sortimentul „Lacobel” pe
segmentul de prelucrare a sticlei, destinat
placării interioare a pereţilor. Din observaţiile noastre, am remarcat o orientare preponderentă a beneficiarilor către
produse ieftine. În ceea ce ne priveşte,
încercăm să răspundem tuturor cerinţelor,
fără să facem, însă, rabat de la calitate,
chiar dacă proprietăţile de performanţă
ale elementelor vitrate cel mai des solicitate nu sunt la acelaşi nivel ca la produsele scumpe. Preocuparea pentru calitate
este importantă pentru noi, cu precădere
în această perioadă dificilă, întrucât considerăm că rămâne singura modalitate de
diferenţiere a companiilor care au rămas
pe piaţă. La nivel general, am remarcat în
această branşă un declin în a doua perioada a lui 2009, care a coincis cu înregistrarea unei situaţii similare şi în construcţii,
aspect ce ne influenţează în mod direct.
În 2010, ne confruntăm cu un volum de
muncă mai mic, dar luăm în calcul definitivarea unor contracte de livrare către
proiecte rezidenţiale importante. Dacă
acestea se vor materializa, estimăm o
majorare de aproximativ 45% a cifrei de
afaceri obţinute în 2009”, a declarat Nicoleta Stăvaru, reprezentant al Glass Design
Group.

gLass Line: pLanUri
de retehnoLogizare În 2010
Compania Glass Line - Timişoara este
specializată în producţia şi comercializarea geamului termoizolant utilizat în
realizarea ferestrelor, precum şi a elementelor de compartimentare din sticlă securizată, trepte, podele, uşi de interior din
lemn/vitraj şi cabine de duş. "Din punct de
vedere al vânzărilor, activitatea din 2009 a
Glass Line a înregistrat un declin de aproximativ 30%, trendul respectiv menţinânduse şi în primul trimestru a.c. Cele mai mari
probleme pe care le-am întâmpinat au fost
legate de dificultatea recuperării creanţelor. Sunt de părere că, în condiţiile în care
măcar acest aspect s-ar soluţiona, companiile afectate de dezechilibrul economic
şi-ar putea desfăşura activitatea în condiţii
optime. Pe parcursul lui 2009, societăţile din branşa locală de tâmplărie/geam

20 info-şantiere Nr. 6 - IUNIE 2010

termoizolant au aplicat strategii diverse
pentru a-şi menţine afacerile la limita
supravieţuirii şi, din informaţiile disponibile până în prezent, nu au existat firme
care să se fi desfiinţat. În ultima perioadă,
pe lângă problemele cauzate de situaţia
economică internă, în volumul comenzilor
s-au resimţit şi efectele negative ale dezechilibrului mediului politic. În ceea ce ne
priveşte, strategia actuală de marketing
presupune menţinerea vânzărilor în limitele rentabilităţii, fiind vizată, totodată, o
investiţie în echipamente de prelucrare.
Utilajele, respectiv o maşină pentru sigilat
şi una pentru butilat, vor fi achiziţionate în
lunile viitoare de la Abitare CG sau Imroglass", a declarat Daniela Cimponelu, referent de marketing al Glass Line.

m3 izogLass: investiţii
de peste 0,4 miLioane de eUro
Compania M3 Izoglass, din localitatea
Baia Mare, este specializată în producţia
de geam termoizolant destinat producţiei ansamblurilor de tâmplărie. Anul
trecut, compania a realizat o cifră de
afaceri de aproximativ 5 milioane de lei,
pentru 2010 managementul firmei având
ca principal obiectiv menţinerea acestui
nivel. "Se poate afirma că abia în acest
an în branşa noastră se resimte puternic
efectul crizei economice şi, de aceea,
noi nu ne propunem decât să reuşim să
conservăm pragul actual de rentabilitate.
Acest obiectiv este greu de atins, având
în vedere specificul pieţei pe care acţionăm unde, din păcate, mulţi competitori optează pentru implementarea unor
strategii de concurenţă neloială (cum ar fi
practicarea unor preţuri situate sub costurile de fabricaţie). De asemenea, situaţia
este instabilă şi în domeniul materialelor,
principalii noştri furnizori (Saint-Gobain
Glass românia, Guardian şi Abitare CG)
aplicând deseori modificări ale preţurilor
în funcţie de conjunctura manifestată pe
piaţa internaţională a materiilor prime.
Date fiind aceste realităţi, noi nu mizăm pe
o revenire a pieţei mai devreme de primăvara lui 2011. Evident, aceasta nu înseamnă
că adoptăm o strategie de expectativă,
cunoscut fiind faptul că doar prin politici
de dezvoltare coerente cresc şansele de
reuşită a firmelor în perioade de recesiune.
De aceea, am ales să continuăm proiectul
de retehnologizare, prin achiziţia unui
robot de sigilare (marca Bystronic) şi a unei
linii automate de prelucrare a baghetei
(furnizată de Lisec). Pentru achiziţia celor
două utilaje a fost necesar un efort financiar în valoare de 0,4 milioane de euro,

susţinut - în proporţie de 50% - prin accesarea de fonduri structurale", a declarat
Ioan Bot, administrator al societăţii.

adf prod: orientare CĂtre
parteneriate externe
În oferta companiei ADF PrOD, din Piatra
Neamţ, care activează pe segmentul
tâmplăriei termoizolante începând cu anul
1994, se regăsesc ferestrele ADF seriile
Clasic, Plus, Premium şi Exclusiv, precum
şi uşi, rulouri, obloane şi accesorii (în
proporţie de 30%). Începând cu februarie
2009, toate sortimentele promovate au
marcajul CE. “În 2009 compania noastră a
demarat un proiect prin intermediul Ministerului Finanţelor Publice, care presupune achiziţia de utilaje de ultimă generaţie, în vederea majorării productivităţii
şi îmbunătăţirii calităţii. De asemenea, în
2009, am obţinut rezultate financiare pozitive, de peste 3 milioane de euro. În ceea
ce priveşte situaţia financiară din 2010,
chiar dacă în primele două luni ne-am
confruntat cu o scădere faţă de nivelul
obţinut anul trecut, începând cu luna
martie am înregistrat, din nou, o creştere.
Dacă acest trend se va menţine în continuare, estimăm că vom reuşi să obţinem
un volum al vânzărilor similar celui de anul
trecut; cele mai optimiste previziuni indicând o sporire de 10%. Pe segmentul de
piaţă specific, în anul 2009 a fost marcat
de o scădere semnificativă a activităţii
faţă de perioada precedentă, situaţia
îmbunătăţindu-se de-abia la începutul lui
2010. Dintre cauzele care au creat această
conjunctură nefavorabilă, menţionăm:
declinul domeniului construcţiilor (direct
afectat de criza economico-financiară),
blocarea creditării şi majorarea dobânzilor.
Pentru a preveni posibilele efecte negative, ne-am concentrat atenţia către diversificarea gamei de sortimente noi, aflate
permanent în stoc, adaptarea continuă
la cerinţele beneficiarilor şi abordarea
pieţei externe (prin încheierea de colaborări cu parteneri din ţări precum Franţa,
Belgia, Italia, Austria, ţări în care recesiunea
economică nu se mai manifestă atât de
puternic)”, a precizat Florin Luca, director
al ADF Prod.

send' 92: rezULtate bUne
obţinUte prin extinderea
distribUţiei În CapitaLĂ
În 2009, compania Send' 92, din Piteşti,
a consemnat o diminuare cu 30% a cifrei
de afaceri faţă de anul precedent, pentru
exerciţiul financiar curent obiectivul

aCtUaLitatea internĂ

sumar
principal fiind reprezentat de menţinerea volumului vânzărilor şi stabilizarea firmei, în sensul păstrării cotei
actuale de piaţă. "În intervalul ianuariemai a.c., am înregistrat livrări chiar mai
mici faţă de cele aferente perioadei similare a anului trecut, cauza principală fiind
constituită de criza economică actuală.
Aceasta a deteminat o sporire a susceptibilităţii beneficiarilor, mai ales în ceea
ce priveşte alocarea de fonduri pentru
reabilitarea termică a locuinţelor, prin
înlocuirea ferestrelor. Am încercat să
luăm toate măsurile necesare pentru a
preveni derapaje şi mai puternice, majorând competitivitatea companiei prin
limitarea profitului. În acest sens, am fost
ajutaţi şi de principalii furnizori de materiale (Gealan românia, roto românia,
Siegenia-Aubi,
Saint-Gobain
Glass
românia şi Guardian Industries), care au
înţeles necesitatea reducerii preţurilor. În
ceea ce priveşte forţa de muncă, nu am
efectuat disponibilizări, însă am realizat
ajustări ale retribuţiilor. În continuare, ne
orientăm spre lucrări ce au ca beneficiari
persoane fizice, evitând, până în prezent,
să ne implicăm în proiecte publice, cum
ar fi, de exemplu, programul guvernamental de reabilitare termică a imobilelor multietajate. Din punct de vedere al
distribuţiei, aceasta este realizată direct,
în judeţul de reşedinţă, precum şi în
Slatina, Târgu Jiu etc. Trebuie menţionat
că derulăm un parteneriat eficient cu un
dealer din zona Capitalei, unde se pare
că nivelul cererii nu a înregistrat o reducere atât de mare. În ceea ce priveşte
previziunile, este dificil de înaintat vreo
prognoză, dar este sigur că mai devreme
de vara lui 2011 este foarte puţin
probabil ca activitatea în domeniu să se
revigoreze în mod evident", a declarat
Teodora Săraru, director de marketing al
societăţii.

Lamar trUst: majorare
a CapaCitĂţii de prodUCţie
Compania Lamar Trust - Bucureşti
promovează pe piaţa de profil tâmplărie
din PVC, aluminiu, lemn stratificat şi
metal pentru care a obţinut marcajul
CE începând cu luna ianuarie a anului
2009. Prezentă în acest domeniu din
1995, firma se află, actualmente, într-un
proces de extindere a activităţii. “Deşi
la nivel general anul 2009 şi primul
trimestru din 2010 au fost nefavorabile pentru companiile care activează
pe segmentul realizării de ansambluri
termoizolante, în ceea ce ne priveşte
am avut în continuare clienţi. Aceasta
s-a datorat faptului că, spre deosebire de alte societăţi de profil, nu avem
contracte de leasing şi nici nu plătim
chirii pentru spaţiile în care ne desfăşurăm activitatea, ceea ce nu se reflectă
negativ în preţurile produselor finale.
Astfel, avem posibilitatea să aplicăm
o strategie coerentă de preţuri şi, în
acelaşi timp, să ne continuăm şi proiectele de investiţii pe care le aveam în plan.
Dintre acestea, menţionăm achiziţia
unei noi hale de producţie cu o suprafaţă de 2.000 mp lângă cea deja existentă. Intenţionăm să o utilăm cu echipamente de ultimă generaţie şi estimăm
că, în aproximativ o lună, vom putea
demara procesul efectiv de fabricaţie.
De asemenea, folosim materie primă
de calitate, iar ca element de noutate,
tocmai am introdus în ofertă seria de
profile de ultimă generaţie Geneo, de la
firma rehau – Germania. Din punct de
vedere al vânzărilor, în primul trimestru
al acestui an am înregistrat o majorare
de circa 60% – 70% faţă de aceeaşi perioada din 2009, ceea ce ne determină să
estimăm o majorare a cifrei de afaceri de
8,5% în raport cu nivelul de aproximativ
5,5 milioane de euro atins în 2009”, a
declarat Constantin Laurenţiu, director
general al Lamar Trust.

kronLUx fm: obieCtiv
de Creştere a Cotei de piaţĂ
Compania Kronlux FM, din Braşov, este
unic importator şi distribuitor al ferestrelor
de mansardă Fakro în românia, segment
care deţine ponderea cea mai mare în
totalul activităţii. De asemenea, în ofertă
sunt incluse şi sisteme de umbrire (rulouri
interioare şi exterioare într-o gamă diversă
de modele şi culori), folie anticondens şi
scări modulare de acces (aceeaşi marcă).
Distribuţia tuturor sortimentelor este
asigurată la nivel naţional prin intermediul a 400 de dealeri. “Pentru anul în curs,
ne-am propus să menţinem acelaşi nivel
al tranzacţiilor ca în 2009 şi să obţinem,
astfel, o cifră de afaceri similară, de peste
3 milioane de euro. Ca urmare a scăderii
înregistrate la nivel general în sectorul
construcţiilor şi care a afectat toate societăţile din domeniul nostru de activitate, am fost nevoiţi să adoptăm câteva
măsuri care au vizat eficientizarea activităţilor curente. De asemenea, ne-am axat,
în continuare, pe asigurarea unui grad
înalt de calitate a produselor şi a serviciilor
specifice, în condiţiile unui raport optim
calitate/preţ. Această preocupare este
permanentă, asemenea altor obiective
constante, precum seriozitatea, promtitudinea sau lansarea de produse noi. În 2010,
propunem clienţilor să achiziţioneze ferestrele superînalte – întrucât suntem susţinători activi ai utilizării la maximum a luminii
naturale - şi sistemul solar Fakro. Tendinţa
îmbucurătoare pe care am observat-o la
nivelul beneficiarilor este aceea că pentru
mulţi primează calitatea, iar preţul nu mai
este principalul criteriu de selecţie. În intervalul 2010 – 2011 Kronlux FM şi-a propus
creşterea cotei de piaţă”, a declarat Virginia
Sîrbu, reprezentant al departamentului de
marketing din cadrul Kronlux FM.

eastman impex: Comenzi
Constante În domeniUL
CopertineLor
Oferta promoţională a companiei Eastman
Impex, cu sediul în Cluj - Napoca, include
şi sisteme pentru protecţia împotriva radiaţiilor UV, respectiv parasolare, pergole şi
copertine (realizate exclusiv la comandă
şi personalizate). „Pe acest segment de
activitate, am remarcat că toate operaţiunile comerciale se desfăşoară mult mai
greu ca în anii precedenţi, ca urmare a

dificultăţilor economico-sociale înregistrate la nivel global. În ceea ce ne priveşte,
avem contracte, iar singura dificultate pe
care o înregistrăm constă în faptul că ne
confruntăm cu un deficit de personal calificat în acest moment. Această schimbare
a apărut în structura noastră nu în mod
intenţionat, ci în urma conjuncturii nefavorabile generale din piaţă. În rest, activitatea
noastră decurge în mod normal, şi punem
un accent deosebit pe serviciile oferite
beneficiarilor (proiectare, montaj, transport şi lucrări de întreţinere în garanţie şi
post-garanţie). De asemenea, pe segmentul
tâmplăriei termoizolante, ne-am implicat
recent şi în execuţia lucrărilor de placare cu
sisteme Hunter Douglas. În domeniul investiţiilor, am reuşit să accesăm fonduri structurale pe care le vom folosi pentru modernizarea tehnologică a liniilor de producţie, iar
în ceea ce priveşte cifra de afaceri, estimăm
o menţinere a rezultatelor din 2009”, a
declarat Emilia Pop - Grivase, reprezentant
al departamentului de marketing.

depozitUL de Uşi:
segmentUL fUrnizĂrii de Uşi
poate Înregistra
o UşoarĂ redresare
Firma Depozitul de Uşi, din Braşov, promovează pe piaţa de profil, începând cu anul
2003, multiple sortimente de uşi a căror
distribuţie se realizează prin intermediul showroom-urilor proprii din Braşov,
Constanţa, Târgu Mureş şi Bucureşti şi a
dealerilor zonali din ţară. “În oferta companiei noastre se regăsesc preponderent uşi
de interior (în proporţie de 80%), diferenţa
fiind constituită de cele metalice. Pentru
realizarea modelelor de interior colaborăm, în prezent, cu furnizori de materiale din Cehia, Germania şi Polonia, dar,
pe termen scurt, avem în vedere mărirea
capacităţii de producţie, precum şi realizarea tuturor elementelor constructive în
unitatea proprie. La nivel intern, întrucât
ne-am confruntat cu o situaţie dificilă
pe segmentul de piaţă specific, am decis
să adoptăm o serie de măsuri speciale
încă din 2009. Dintre acestea, am putea
menţiona: selectarea clienţilor (pentru
asigurarea securizării încasărilor), ajustarea
producţiei (prin eliminarea stocurilor mari
de marfă), orientarea atenţiei către comenzile solvabile şi instruirea personalului de
vânzări. Sperăm ca toate acestea să contribuie la o majorare de aproximativ 10% a

cifrei de afaceri din 2010 şi, de asemenea,
luam în calcul o uşoară redresare a pieţei.
Practic situaţia care s-a perpetuat încă de la
finele lui 2008 a fost una extrem de dificilă
pentru toate firmele din acest domeniu”,
a declarat Constantin Panait, director de
vânzări al Depozitul de Uşi.

dr. hahn: benefiCiarii
se orienteazĂ CU preCĂdere
CĂtre prodUse LoW-Cost
Compania Dr. Hahn GmbH & Co KG Germania reprezintă un producător
exclusiv de balamale pentru uşi din
PVC, aluminiu sau profile metalice, fiind
prezent pe majoritatea pieţelor de profil
din întreaga lume, iar în românia din anul
2007. "În toate zonele în care activăm am
înregistrat scăderi ale vânzărilor, chiar
dacă s-au consemnat mici diferenţe în
funcţie de specificul fiecărei regiuni în
parte. În românia, reculul a fost destul
de mare, fiind concretizat, anul trecut,
printr-o scădere de aproximativ 30% faţă
de 2008. Acest fenomen s-a datorat crizei
financiare care a afectat atât proiectele de
dezvoltare ale companiilor, cât şi promovarea de produse noi. Mai exact, consumatorii s-au orientat preponderent către
sortimentele promovate la costuri mici,
fără să ia în considerare faptul că acestea
au fiabilitate redusă. În ceea ce ne priveşte,
am lansat, în continuare modele inovatoare şi intenţionăm să finalizăm în cursul
lui 2010 investiţia de relocare a unităţii
proprii de producţie în oraşul Erklentz,
investiţie care ne va permite să obţinem
un termen de livrare a balamalelor de 10
zile. De asemenea, pentru a ne menţine/
consolida poziţia pe piaţă, dorim să
susţinem producătorii cu activitate stabilă
şi să creăm parteneriate cu firme importante din domeniul construcţiilor şi birouri
prestigioase de arhitectură. În 2009, cifra
de afaceri a grupului a fost de aproximativ
50,5 milioane de euro, la realizarea acesteia participând cu 42% divizia de vânzări
din Germania, cu 30% cele din Europa de
Vest, cu 18% diviziile din Europa de Est şi
cu 10% cele din Orientul Apropiat, America
de Nord şi Asia. În 2010, ne aşteptăm la o
creştere a volumului vânzărilor, precum
şi la o stabilizare a domeniului specific
de activitate", a declarat Horaţiu Cristea,
director zonal de vânzări pentru românia,
Bulgaria şi republica Moldova al Dr. Hahn
GmbH & Co KG.
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Criza economico-financiară tinde să elimine IMM-urile
de pe piaţa de ferestre termoizolante
Unele companii de pe piaţa de tâmplărie termoizolantă consemnează,
în ultima perioadă, o îmbunătăţire a activităţii, generată mai mult de
dispariţia sau restructurarea unui număr tot mai mare de firme, decât
de o creştere a investiţiilor în domeniul construcţiilor. Practic, s-a
putut observa un fenomen de migraţie a comenzilor către societăţile
care au rămas pe piaţă dinspre cele care nu mai există. Din păcate,
se pare că în ultimele luni au intrat în diverse faze de întrerupere a
activităţii peste jumătate din firmele care erau prezente pe acest
segment înainte de 2008, în cea mai mare parte fiind întreprinderi
de mici dimensiuni. Nici perioada următoare nu va fi marcată de
modificări pozitive, fiind posibil să asistăm, în continuare, la dispariţia
din branşa specifică a unora dintre producătorii de tâmplărie şi/
sau furnizorii de sisteme/utilaje. Dincolo de problemele pe care le-a
indus regresul accentuat al portofoiului de lucrări noi, firmele de
profil se confruntă şi cu o lipsă de lichidităţi, completată de creşterea
îngrijorătoare a indisciplinei financiare. Acest fapt, i-a determinat pe
mulţi manageri să regândească conceptul de iniţiere a colaborărilor,
impunând câteva elemente de selecţie a viitorilor parteneri. Un alt
aspect caracteristic pieţei, în momentul de faţă, este constituit de
soluţia de reorientare a unor afaceri, cu scopul de majora veniturile la
care au apelat mai multe entităţi comerciale.
izoteC groUp: Creşterea
vânzĂriLor CU 30% asigUrĂ
revenirea La niveLUL din 2008
ovidiu rusu, director general izotec
group: "Procedurile de aplicare a marcajului
CE au fost finalizate în urmă cu aproximativ
doi ani înainte de intrarea în vigoare a standardului de produs Sr EN 14351-1. Am optat
pentru realizarea pe cont propriu a testărilor
iniţiale ITT, care au fost efectuate în cadrul
institutului IFT rosenheim, din Germania.
Dată fiind notorietatea şi profesionalismul

specialiştilor germani, am considerat că este
optimă continuarea colaborării şi punerea
bazelor unui parteneriat care implica verificări periodice de audit, ce se desfăşoară cu
o frecvenţă anuală. În acest fel ne asigurăm
de menţinerea performanţelor produselor
noastre la un nivel ridicat, acţiune prin care
urmărim consolidarea imaginii pe care firma
noastră şi-a format-o pe piaţa de profil. De
altfel, ferestrele Izotec au ajuns să constituie - în toate zonele de distribuţie - un
simbol al calităţii şi, de aceea, ne străduim
să menţinem ştacheta ridicată. Aceasta se
datorează, într-o bună măsură, şi faptului că
firma noastră este dotată cu linii tehnologice
moderne, furnizate de Elumatec - Germania,
investiţiile alocate în dotarea tehnică şi logistică depăşind 6 milioane de euro. În ceea
ce priveşte performanţa financiară, pentru
2010 am planificat şi avem convingerea că
vom obţine o creştere a cifrei de afaceri cu
30%, până la nivelul de 8,2 milioane de euro
(doar pe segmentul ramelor de tâmplărie
termoizolantă, fără a include vitrajul şi accesoriile). Astfel, se poate afirma că vom recupera în totalitate pierderile din 2009 şi vom
atinge, din nou, pragul din anul premergător
declanşării crizei în domeniul nostru de activitate. În ceea ce priveşte modalitatea în care
am reuşit să depăşim dificultăţile curente,
este cert că am reuşit să identificăm corect
metoda optimă de gestionare a recesiunii
actuale şi să evităm, în totalitate, acele parteneriate susceptibile de a genera indisciplină
financiară".
«««

Compania Izotec Group, cu sediul central
în localitatea Săvineşti, judeţul Neamţ, este
specializată în execuţia de tâmplărie din

PVC şi geam termoizolant, fiind unul dintre
cei mai importanţi parteneri ai furnizorului
de sisteme Gealan românia. Activitatea de
fabricaţie a companiei se desfăşoară pe o
suprafaţă de 20.000 mp, în cadrul a trei hale
de producţie. Izotec este una dintre primele
companii din românia care au respectat
prevederile comunitare privind marcajul
european de conformitate.

tehnoLemn: Compania
estimeazĂ o majorare
a Cifrei de afaCeri
eugen mitea, director general al firmei
tehnolemn: “Din punct de vedere al cerinţelor de utilizare a tâmplăriei din lemn, am
remarcat o atenţie sporită acordată materialelor de calitate, în detrimentul celor cu
un preţ scăzut şi performanţe pe măsură.
De altfel, proiectele care se derulează în
acest moment sunt reprezentative, esenţele
solicitate preponderent fiind cele de: nuc,
stejar şi cireş. Un alt tip important de lucrări
este reprezentat de reabilitarea imobilelor
din centrele istorice, unde preconizăm că
gradul de absorbţie al pieţei autohtone va
fi mai mare în 2010 decât anul trecut. Totodată, sperăm că se vor rezolva şi deficien-

ţele din acest domeniu, respectiv lipsa implicării autorităţilor locale sau neglijarea aspectului arhitectural iniţial al obiectivului istoric.
Alte probleme care afectează, în prezent,
acest segment de activitate constau în: ineficienţa măsurilor de contracarare a efectelor recesiunii (adoptate la nivel guvernamental), instabilitatea politică şi fluctuaţiile
frecvente ale cursului de schimb valutar. Ca
urmare a acestor aspecte, am fost nevoiţi să
implementăm la nivel intern câteva măsuri
speciale, precum reducerea preţurilor de
vânzare şi a celor de producţie prin selectarea atentă a materialelor. Totuşi, nu am
renunţat la programele de investiţii care
presupun deschiderea a trei showroom-uri
în Sibiu, Craiova şi Cluj–Napoca şi achiziţia
de utilaje noi. În aceste condiţii estimăm o
majorare a cifrei de afaceri din 2010 de 17%”.
«««

Tehnolemn - Sibiu activează în domeniul
tâmplăriei termoizolante din lemn (din care

22 info-şantiere Nr. 6 - IUNIE 2010

ferestre - 70% şi uşi - 30%) încă de la înfiinţare, din anul 1994. Începând cu 2002, firma
este prezentă ca subantreprenor şi pe pieţele
externe din Italia, Olanda şi Germania.

sUki groUp: venitUri
de aproximativ 2,5 miLioane
de eUro, În 2010
gelmar săvulescu, director general suki
group: "Se pare că, în ultimele luni, situaţia
generală în domeniul autohton al tâmplăriei
termoizolante s-a mai îmbunătăţit. În opinia

aferentă plăţii dobânzilor la linia de creditare
curentă".
«««

Compania Suki Group, cu sediul central în
localitatea Moara Vlăsiei, din judetul Ilfov,
este una dintre cele mai dinamice societăţi
care activează în domeniul fabricaţiei de
ferestre temoizolante. În ultimul an şi această
firmă s-a confruntat cu scăderi ale vânzărilor, cauzate de criza economică internaţională. În condiţiile actuale ale pieţei, obiectivul declarat al managementului firmei
a fost acela de continuitate a prezenţei în
branşa de profil. În continuare, este prezentată opinia directorului general al societăţii
cu privire la evoluţia situaţiei de ansamblu şi
la modalităţile prin care se încearcă limitarea
pierderilor.

arCom geaLan: CifrĂ
de afaCeri simiLarĂ CeLei
din 2008, În primeLe 5 LUni

noastră, acest lucru se datorează migraţiei comenzilor către companiile care au
rămas pe piaţă dinspre acele societăţi care
s-au restructurat. Conform datelor de care
dispunem, au intrat în diverse faze de întrerupere a activităţii mai mult de jumătate din
firmele care erau prezente pe acest segment
înainte de 2008, în cea mai mare parte fiind
companii de mici dimensiuni. Astfel, dacă
realizăm o comparaţie cu perioada similară
din 2009, în primele 5 luni ale acestui an am
obţinut o creştere a vânzărilor de peste 30%.
Cu toate acestea, majorările au apărut numai
în ceea ce priveşte cantităţile comercializate,
întrucât profitabilitatea a fost grav afectată
de doi factori perturbatori: creşterea costurilor cu materialele (la profile, oţel şi sticlă),
respectiv diminuarea preţurilor de vânzare
a produselor finite, pe fondul scăderii cererii.
Singura posibilitate de sporire a eficienţei
este dată, în ultima perioadă, de accesarea
unor lucrări de mari dimensiuni, prin aceasta
înţelegându-se proiecte la care suprafaţa de
tâmplărie termoizolantă depăşeşte pragul
de 500 mp. În acest moment, livrăm ansambluri de tâmplărie pentru trei astfel de obiective, la unul dintre ele realizând chiar ansambluri de top (ferestre glisante cu acţionare
plan-paralelă, incluzând feronerie de tip
MZ de la G-U şi profile colorate seria Brillant Design, promovate de rehau). Sperăm
ca, până la sfârşitul anului, să obţinem o
cifră de afaceri în valoare de 2,5 milioane de
euro şi să încheiem acest exerciţiu financiar
în mod profitabil, în ceea ce priveşte activitatea operaţională, dat fiind faptul că rezultatele vor fi grevate de presiunea financiară

florin oncioiu, director general al arcom
gealan: "Compania noastră a parcurs
toate etapele aferente procesului de aplicare a marcajului european de conformitate, declaraţia aferentă fiind înregistrată în
cadrul registrului Unic gestionat de Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii
(CTPC). Procedurile de testare au fost realizate în colaborare cu institutul IFT rosenheim, din Germania, unde au fost transmise
pentru verificări eşantioanele corespunzătoare fiecărei familii de produse în parte. De
asemenea, am optat pentru implementarea
unui control periodic al fabricii (FPC), pentru
a ne asigura de similitudinea dintre caracteristicile sortimentelor fabricate în mod
curent şi valorile obţinute în urma încercărilor, calculaţiilor şi măsurătorilor. Specialiştii institutului german realizează auditul
respectiv cu o frecvenţă anuală, iar costurile pentru această acţiune sunt suportabile,
nereflectându-se în mod vizibil în preţul de
livrare. Acest fapt ne permite să ne menţinem

competitivitatea pe piaţa de profil, în prima
parte a acestui an cifra de afaceri situânduse la nivelul celei din 2008, când nu se manifestau efectele crizei economice. Această

opinii

sumar
creştere s-a datorat şi contractării unei lucrări
de mari dimensiuni, la sfârşitul lui 2009. În
prezent, majoritatea comenzilor se înregistrează din partea beneficiarilor individuali,
pentru lucrări punctuale de înlocuire a ferestrelor şi, din păcate, numărul acestora se
află, în continuare, în scădere. Şi în ceea ce
priveşte lucrările de reabilitare finanţate din
fonduri publice se consemnează o stagnare,
dar sperăm ca situaţia să se rezolve până la
sfârşitul anului, permiţându-ne, astfel, obţinerea unei cifre de afaceri mai mari faţă de
cea realizată în 2009. Din perspectiva noilor
măsuri de reducere a veniturilor bugetarilor, este de aşteptat, însă, o diminuare în
continuare a comenzilor de mici dimensiuni, generată nu atât de lipsa fondurilor
necesare, cât de impactul psihologic exercitat de situaţia respectivă. De aceea, principala sursă de venituri va fi, cel mai probabil,
constituită tot din proiectele mari".
«««

Compania Arcom Gealan, din Bucureşti, este
specializată în execuţia de tâmplărie termoizolantă din PVC, fiind unul dintre principalii
competitori pe acest segment din zona de
sud a româniei. Cei mai importanţi furnizori
ai societăţii sunt Gealan românia şi Pilkington (Marea Britanie). Începând din 2009,
firma aplică marcajul CE la produsele promovate pe piaţă, fiind, în acest moment, una
dintre cele 53 de societăţi din acest domeniu
de activitate care respectă prevederile standardului Sr EN 14351-1.

Singura excepţie din ultima perioadă a fost
constituită de contractul semnat - cu ocazia
târgului de specialitate Fensterbau/Frontale
2010 - cu societatea Aplast. De asemenea,
mai există anumite semnale pozitive din
partea acelor companii care nu au renunţat
la planurile proprii pentru dezvoltare şi le
implementează prin accesarea de fonduri
structurale. Se pare că acest gen de proiecte
este singurul care poate contribui - într-o
anumită măsură - la stabilizarea pieţei locale
a utilajelor. La nivelul companiei noastre, am

aplicat toate măsurile posibile pentru limitarea efectelor negative ale crizei. În prezent,
ne aflăm în plin proces de ofertare, adresat
atât partenerilor actuali, cât şi celor potenţiali. Sperăm ca 2010 să nu aducă - în mod
similar anului anterior - o scădere de 50%
şi astfel să reuşim să depăşim, în condiţii de
minimizare a pierderilor, această perioadă
extrem de dificilă. Trebuie precizat că situaţia
în domeniul comercializării utilajelor şi echipamentelor de procesare a tâmplărie este
mai dură în raport cu starea de ansamblu a
pieţei locale de profil, întrucât cele mai multe
firme puse în situaţia reducerii costurilor iau,
ca primă măsură, eliminarea cheltuielilor cu
dezvoltarea bazei materiale".
«««

Compania Urban C&O este specializată în
promovarea pe piaţa din românia a utilajelor fabricate de Urban GmbH & Co Maschinenbau KG, din localitatea Memmingen /
Germania. Pe plan local, societatea comercializează utilaje pentru debitare, debavurare,

sudură etc. De asemenea, prin intermediul
firmei sunt disponibile în românia şi centre
de prelucrare marca Schirmer.

fero invest: revenire a pieţei
de sisteme de ÎnChidere
pe termen mediU
sergiu fleacă, director general al fero
invest: “Piaţa de sisteme de închidere
s-a confruntat în cursul lui 2009 cu un
regres considerabil, accentuat în primul
trimestru al anului trecut. Considerăm că
situaţia s-ar putea îmbunătăţi pe termen
mediu, întrucât - deocamdată - nu există
semnale pozitive în acest sens. Pentru a
evita problemele generate de recesiune,
am apelat la adoptarea unor măsuri
precum: schimbarea opticii de promovare
pe piaţă, adaptarea tehnicilor de vânzare
şi marketing, reorganizarea internă a
posturilor (fără a recurge la disponibilizări), stoparea proiectelor de investiţii etc.

petrea agentUra tehniCĂ:
se ÎnCearCĂ stabiLizarea
vânzĂriLor
ioan petrea, director general al companiei petrea agentura tehnică: “recesiunea economico-financiară din ultima perioadă a afectat toate companiile din domeniul nostru de activitate. De asemenea, începutul acestui an a fost deosebit de dificil,
ceea ce ne determină să stabilim ca obiectiv
principal pentru 2010 menţinerea nivelului

activităţii, inclusiv din punct de vedere al
rezultatelor financiare. Pentru a atinge acest
obiectiv, ne-am decis să stopăm momentan
toate proiectele de investiţii şi să insistăm în
promovarea serviciilor/produselor livrate pe
piaţă. Astfel, ne-am orientat către promovarea de echipamente economice, dintre
care se remarcă maşina verticală de prelucrare a sticlei BTS 02 Beta. Modelul este livrat
de partenerul ceh Sulak, companie prezentă
în peste 35 de ţări şi pentru care suntem
distribuitor unic pe piaţa autohtonă”.
«««

Firma Petrea Agentura Tehnică activează în
domeniul furnizării de utilaje începând cu
anul 1995. În prezent, oferta proprie include
echipamente pentru producerea geamului
termoizolant şi a prelucrării sticlei (ponderea
acestora în totalul vânzărilor este de 30%),
utilaje pentru producerea tâmplăriei din
PVC (20%), feronerie roto (10%) şi profile
roplasto (20%).

Urban: fondUriLe
strUCtUraLe, o soLUţie pentrU
debLoCarea sistemULUi
ovidiu fărcaşiu, administrator al companiei Urban C&o: "În prezent, situaţia pe
piaţa locală de tâmplărie termoizolantă
este destul de confuză, iar perspectivele de
redresare se lasă încă aşteptate. La o analiză
mai amănunţită, se poate afirma că acţiunile de retehnologizare a firmelor din branşă
sunt reduse până aproape de eliminare.
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erCorom trend:
majorare semnifiCativĂ
a Cifrei de afaCeri

De asemenea, pe lângă sistemele clasice
pe care le oferim, am încercat să diversificăm gama sortimentală, un exemplu de
elemente inovatoare fiind cele ce asigură
diverse tipuri de acţionare. De asemenea,
la nivelul livrărilor, suntem implicaţi în
furnizarea de produse specifice pentru
trei proiecte imobiliare importante în
zonă, precum şi pentru două cartiere
rezidenţiale. În aceste condiţii, sperăm
ca rezultatele noastre financiare să se
păstreze totuşi la nivelul celor obţinute
în 2009, când am înregistrat o scădere de
31% faţă de 2008”.

ali gevat, director general al ercorom
trend: “Segmentul de piaţă al furnizării/
achiziţionării de echipamente destinate
execuţiei de tâmplărie termoizolantă a înregistrat, în cursul lui 2009, o scădere drastică, de aproximativ 70%. Începutul anului
în curs a marcat, însă, un trend ascendent şi
sperăm că situaţia va fi, în continuare, similară. În ceea ce priveşte activitatea noastră,
scăderea din 2009 a fost de circa 40%, dar
evoluţia optimă pozitivă din prima parte a
lui 2010 ne permite să estimăm o majorare
semnificativă a cifrei de afaceri (de la nivelul
de 1,7 milioane de euro până la 2,5 milioane de euro). Pentru a putea consemna
rezultate pozitive, am implementat proceduri speciale, precum includerea în ofertă

aLUprof sYstem românia:
reorientare În domeniUL
proteCţiei soLare
alexandru burcea, administrator al
aluprof system românia: „Am decis
să ne implicăm mai mult în livrarea de
produse destinate protecţiei solare,
întrucât am remarcat că acestea sunt din
ce în ce mai căutate, în comparaţie cu
profilele din aluminiu, a căror comercializare a scăzut drastic, ca urmare a declinului pieţei construcţiilor şi a sistării

multor lucrări. Livrările se efectuează
preponderent către proiecte aflate acum
în stadiu de finalizare sau către persoane
fizice care fac investiţii de acest tip, urmărind prin aceasta îmbunătăţirea confortului termic al locuinţelor. Condiţiile
specifice acestui domeniu sunt extrem
de grele, nu există lichidităţi şi este foarte
greu să ne recuperăm creanţele. Astfel,
estimăm că cifra de afaceri din 2010 va
înregistra o menţinere a nivelului de aproximativ 1,5 milioane de euro obţinut în
2009, pe acest segment de piaţă. Totuşi, în
acest an, încercăm să facem toate demersurile necesare pentru achiziţionarea unui
depozit mai mare în localitatea Popeşti
Leordeni (judeţul Ilfov), în vederea majorării capacităţilor de stocare şi livrare către
colaboratorii noştri”.

a noi sortimente, sistarea pentru moment
a proiectelor de investiţii şi intensificarea
acţiunilor de livrare a produselor specifice,
prin distribuitorii la nivel national. În cadrul
contextului socio-economic actual, una
dintre cele mai acute probleme pe care le
întâmpinăm constă în dificultatea de recuperare a creanţelor, domeniu în care considerăm că statul ar putea interveni eficient,
prin măsuri ferme. De asemenea, ca o altă
particularitate de moment, am remarcat
faptul că beneficiarii se orientează preponderent către retehnologizări şi modernizări”.

thierry van den Weghe, manager
în cadrul vanvest international: „Pe
segmentul de activitate al furnizării materialelor de construcţii, inclusiv pentru elementele de protecţie solară, scăderea înregistrată în anul 2009 a fost de aproximativ
30%. Contextul economico-financiar nefavorabil a afectat în mod direct şi activitatea
firmei noastre, dar, la începutul lui 2010, am
înregistrat o uşoară stabilizare. Am inclus în
ofertă modele speciale, precum Fixscreen,
Vegascreen, Miniscreen şi Topfix şi am întreprins măsuri speciale în vederea promovării şi livrării sistemelor respective către
producătorii de tâmplărie termoizolantă. În
continuare, urmează o perioadă favorabilă,
condiţiile climaterice actuale din românia
favorizând comercializarea elementelor de
acest tip respectiv un tip special de jaluzele

«««

Compania Ercorom Trend, filiala autohtonă
a firmei Murat - Turcia, activează pe piaţa
autohtonă a furnizării de utilaje începând
cu anul 2005. Oferta sortimentală include, în
prezent, echipamente pentru prelucrarea de
tâmplărie din PVC/aluminiu (acestea deţin
ponderea în livrări cu 75%), compresoare
cu şurub/pistoane şi maşini pentru curbat/
înfoliat profile. Împreună cu aceste sortimente marca Murat, sunt promovate, începând cu anul 2010, modele pentru debitare
şi execuţie a armăturilor.

sks stakUsit: reorientare
a aCtivitĂţii prodUCĂtoriLor
de sisteme de Umbrire
emil marian, administrator al sks stakusit:
„Anul 2009 a fost marcat de o scădere a
segmentului de piaţă pe care activăm, până la
nivelul de 49%. Pe plan intern, situaţia firmei
a fost similară, iar în primele luni din 2010
am înregistrat o nouă scădere (de circa 18%).
Toate societăţile de profil au fost nevoite să se
confrunte în acest interval cu imposibilitatea
de a-şi comercializa produsele, întrucât sunt
foarte multe ansambluri de locuinţe proiecte
nevândute. Momentan, majoritatea arhitecţilor nu lucrează la proiecte de amploare,
astfel încât perspectivele sunt pesimiste.
Clienţii activi sunt fie societăţi producătoare
care nu fac rabat de la calitate şi sunt nevoite

«««

Firma Aluprof System românia - Bucureşti, reprezentanţa autohtonă a companiei Aluprof şi membră a diviziei Kety, din
Polonia, livrează pe piaţa autohtonă a
construcţiilor sisteme din aluminiu pentru
uşi, ferestre, faţade, compartimentări interioare, uşi/ferestre cu rezistenţă la foc de până
la 60 de minute, profile din aluminiu pentru
porţi de garaj şi rulouri. În ultima perioadă,
ponderea sistemelor de umbrire în cifra
de afaceri a firmei a devenit semnificativă,
acoperind aproximativ un sfert din tranzacţiile specifice.

«««

Din anul 1998, compania SKS Stakusit
este distribuitorul autorizat al firmei SKS Germania, în prezent, membră a grupului
Hella - Austria (important furnizor internaţional de produse din gama tehnicii de
umbrire). În ultima perioadă, SKS Stakusit
s-a specializat în livrarea, la nivel naţional, a
mai multor tipuri de rulouri suprapuse (categorie ce reprezintă 81% din totalul ofertei) şi
a profilelor pentru aceste elemente.

vanvest: sCĂdere de 30%
a pieţei sistemeLor de Umbrire

«««

Înfiinţată în anul 2000, compania Fero
Invest are ca principal obiect de activitate
furnizarea de elemente de feronerie (în
proporţie de 70%), oferind, de asemenea,
accesorii pentru tâmplăria lemn/PVC, scule
electrice şi consumabile. Dintre produsele
promovate, se remarcă: feroneria G-U,
lacrimarele rBB, glafurile Fenorm, produsele Feroneria SA şi Verofer.

şi-au îndreptat atenţia către modele care oferă
protecţie, în detrimentul celor ambientale. În
general, predomină pe toate planurile nesiguranţa, ceea ce ne împiedică să putem realiza
un plan de marketing pe termen lung. Am
decis, astfel, să ne limitam la reducerea costurilor şi să stopăm toate proiectele de investiţii.
Chiar şi aşa, suntem conştienţi că este posibil
să nu reuşim să ne menţinem rezultatele
financiare obţinute în 2010”.

să-şi mentină preţurile, fie unele care caută
profile foarte ieftine sau care vând cu orice
preţ pentru a-şi plăti creditele contractate
anterior. În acelaşi timp, beneficiarii privaţi
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exterioare care funcţionează ca un ecran de
protecţie împotriva razelor solare, a insectelor şi a vântului. Până în prezent, rezultatele financiare proprii au fost pozitive, astfel
încât estimăm că volumul vânzărilor va înregistra anul acesta o majorare de circa 10%”.

dintre motivele pentru care am reuşit acest
lucru ar fi acela că ne adresăm mai multor
categorii de utilizatori, mai exact atât societăţilor care sunt implicate în activităţi de
distribuţie (de altfel, aceasta este modalitatea de livrare a produselor noastre),
celor de montaj, cât şi constructorilor.
De asemenea, asigurăm multiple servicii
complementare, precum: asistenţă tehnică
- inclusiv prin personal specializat, transport
şi livrare rapidă. Actualele condiţii de desfăşurare a activităţii ne determină să estimăm
o majorare cu 10% a volumului vânzărilor
din 2009, situat la nivelul de aproximativ 4,3
milioane de euro. Totodată, chiar dacă piaţa
materialelor de construcţii este marcată, în
prezent, de un trend descendent general,
ne continuăm proiectele de investiţii care
constau în mărirea spaţiului de depozitare
cu o hală uşoară şi platforme betonate”.
«««

Specializată în furnizarea de materiale de
construcţii şi prezentă pe piaţa de profil
începând cu anul 2003, compania Polnebo,
din Băicoi (judeţul Prahova) comercializează
şi ferestre de mansardă, marca rooflite Ungaria, activitate ce contribuie la realizarea cifrei de afaceri cu aproximativ 10%.
Dintre materialele destinate domeniului
construcţiilor, se remarcă foliile/membranele anticondens, foliile pentru fundaţii şi
diverse modele de organe de asamblare.

mega ConstrUCt metaL:
aCţiUni axate pe Creşterea
vânzĂriLor
alexandru bejinaru, reprezentant de
vânzări al firmei mega Construct metal:
"În ceea ce priveşte volumul vânzărilor din
2009, am înregistrat o scădere de aproximativ 10% a acestora în comparaţie cu 2008,
din luna aprilie a.c. fiind sesizată o majorare
considerabilă a comenzilor. Principalii factori
ce au determinat crearea acestei conjuncturi
au fost instabilitatea politica pe plan naţional şi mass-media, care a reuşit să amplifice fenomenele interne în aşa fel încât să
creeze tensiune şi reticenţă în rândul consumatorilor. Nici perioada următoare nu va fi

«««

Firma Vanvest International - Bucureşti reprezintă în exclusivitate renson - Belgia, unul
dintre liderii europeni în domeniul realizării
de sisteme de ventilaţie, aerisire şi umbrire.
Livrarea de produse destinate protecţiei
solare contribuie cu aproximativ 30% la cifra
de afaceri, societatea din ţara noastră desfăşurând şi activităţi pe segmentul imobiliar.

poLnebo: diversifiCare
a portofoLiULUi de CLienţi
ioana petrescu, şef al biroului de
marketing din cadrul polnebo: „Pe
segmentul ferestrelor de mansardă,
promovăm, în prezent, noul model rooflite,
Fereastra DPX, model îmbunătăţit, prevăzut
cu profile din lemn stratificat, mânere
cromate şi având un design modern. În
categoria materialelor de construcţii am
inclus, tot în 2010, sistemele de îngrădire
temporară din polipropilenă pentru protejarea tencuielilor proaspete şi plasele de
protecţie pentru schele, care împiedică
eventualele căderi accidentale de materiale de construcţii şi ajută la respectarea
normelor de protecţie în vigoare. În ambele
sectoare de activitate şi în pofida condiţiilor nefavorabile de piaţă, ne-am păstrat toţi
clienţii şi, în acelaşi timp, ne-am diversificat
portofoliul cu o serie de alţi beneficiari. Unul

marcată de modificări pozitive, fiind posibil
să asistăm la dispariţia din branşa specifică a unora dintre producători. Pe termen
scurt/mediu, principalul obiectiv al societăţii noastre constă în extinderea reţelei
de distribuţie la nivelul întregii ţări, în 2009
ţinta fiind zona Transilvaniei. Totodată, vom
demara acţiuni axate pe creşterea directă
a vânzărilor, astfel încât, până la finele lui
2010, să reuşim dublarea livrărilor din primul
semestru. Având în vedere faptul că o mare
parte din statele în care efectuăm livrări au
depăşit perioada de criză, activitatea de
export rămâne o prioritate pentru compania
nostra".
«««

Compania Mega Construct Metal, din localitatea răcari (judeţul Dâmboviţa), este
specializată în comercializarea unei game
diverse de uşi metalice pentru interior/
exterior/intrare.

sumar

opinii
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Vara impulsionează activitatea pe toate şantierele
Vara este principalul anotimp în care antreprenorii lucrează la
capacitate maximă. Chiar dacă şi în acest an criza economicofinanciară îşi mai face încă simţită prezenţa prin diminuarea
abruptă a numărului de proiecte noi, în marile oraşe din ţară se
pot observa numeroase şantiere unde activitatea este în toi. Fie
că sunt clădiri de birouri sau blocuri de locuinţe, centre comerciale
sau unităţi de producţie, hoteluri sau ansambluri turistice, toate
obiectivele constituie o gură de oxigen pentru operatorii din
domeniul construcţiilor.
se LUCreazĂ La reaLizarea
mai mULtor obieCtive
În localitatea Teleac (comuna Ciugud,
judeţul Alba) va fi începută, în luna iulie
a.c., execuţia unei unităţi de producţie (P).
Obiectivul va avea destinaţia de atelier
pentru creaţia obiectelor din mozaic.
Planurile tehnice au fost elaborate de
firma Birou Proiectare Străjan, din Alba
Iulia. Deocamdată, nu a fost desemnată
societatea care se va ocupa de serviciile de
antreprenoriat. În vederea realizării acestei
hale, beneficiarul solictă oferte pentru
achiziţia întregii game de materiale de
construcţii, finisaje şi instalaţii. Proiectul
a depăşit faza obţinerii tuturor autorizaţiilor. Lucrările se vor finaliza în luna
decembrie 2010, valoarea totală a investiţiei fiind de aproximativ un milion de
lei. De asemenea, compania Birou Proiectare Străjan a întocmit planurile în vederea
edificării unui imobil de locuinţe (P+5E; cu
30 de apartamente şi spaţii comerciale) în
Alba Iulia, a unei fabrici (P) cu o suprafaţă
de 50.000 mp şi a unei ferme în localitatea
Cilnic, pe un teren cu o arie de 1.400 mp.
Toate obiectivele se vor definitiva în anul
2011. Pentru date de contact proiect accesaţi cod unic AB3703, disponibil la http://
infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/
id/3703.

mai mULte CLĂdiri tUristiCe
vor fi definitivate În 2011
În comuna Scărişoara (din judeţul Alba)
va fi construită o pensiune turistică
(P+1E+M), cu o capacitate de cazare de 10
camere. În prezent, se efectuează lucrări de
organizare a şantierului. În vederea execuţiei acestui obiectiv, beneficiarul solicită
oferte pentru achiziţia întregii game de
materiale de construcţii, instalaţii şi finisaje. În satul Vălişoara (din acelaşi judeţ),
Biroul Individual de Arhitectură Magda
Sorin (din Alba Iulia) a întocmit planul
edificării unui imobil turistic (P+1E) cu 15
camere, având o suprafaţă construită de
aproximativ 1.600 mp. Pentru realizarea
acestei pensiuni, beneficiarul doreşte să
primească oferte în vederea procurării
de: sisteme constructive pentru clădirile
din lemn, vată minerală, instalaţie termică
pentru piscină, staţie de epurare, panouri
din gips-carton, materiale de izolare şi
finisaje. În localitatea Mirăslău (din judeţul
Alba), se execută o clădire turistică (P+M),
care va include 15 camere. În vederea
edificării acestui complex, furnizorii de

materiale pot transmite oferte pentru
întreaga gamă de materiale de construcţii,
instalaţii şi finisaje. Termenul de finalizare
a tuturor obiectivelor este stabilit pentru
anul 2011. Valoarea totală a investiţiilor
depăşeşte 1,2 milioane de euro. Pentru
date de contact proiect accesaţi cod unic
AB3785, disponibil la http://infosantiere.
ro/proiecte/previzualizare/id/3785 .

fondUri de 1,5 miLioane
de eUro pentrU ConstrUirea
Unor pensiUni
În localitatea Ponorel (comuna Vidra,
judeţul Alba) va fi construită o pensiune
turistică (P+M), care va avea în componenţă 5 camere, un restaurant şi anexe.
Planurile tehnice au fost elaborate de
firma Asistenţă Cons, din Alba Iulia. În
vederea execuţiei acestui obiectiv, beneficiarul solicită oferte pentru achiziţia
întregii game de materiale de construcţii,
instalaţii şi finisaje. Tot în comuna Vidra,
compania Asistenţă Cons a întocmit
proiectul construirii unui imobil turistic,
situat pe un teren cu o suprafaţă de
aproximativ 1.400 mp. Pentru realizarea
acestei clădiri, beneficiarul solicită oferte
în vederea procurării următoarelor materiale şi sisteme constructive: piatră, agregate, gresie, faianţă, instalaţii electrice şi
sanitare. În localitatea Şuşag (din judeţul
Alba), societatea Proiect Art Design
(din Alba Iulia) a elaborat planurile unei
pensiuni (D+P+1E+M, amplasate pe un
teren cu o arie de circa 2.000 mp), iar în
satul Izvoarele, firma O.F.B. Interior Cons
a proiectat un alt obiectiv turistic (P+1E),
cu o suprafaţă desfăşurată de aproximativ
1.000 mp. Până în prezent, la toate aceste
proiecte, nu au fost desemnate firmele
care se vor ocupa de serviciile de antreprenoriat. Lucrările de construcţie vor fi începute în 2010, termenul de finalizare fiind
stabilit pentru anul 2011. Valoarea totală a
investiţiilor este de peste 1,5 milioane de
euro. Pentru date de contact proiect accesaţi cod unic AB3708, disponibil la http://
infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/
id/3708.

CompLex rezidenţiaL afLat
În ConstrUCţie În seCtorUL 1
În sectorul 1 al Capitalei va fi realizat un
ansamblu rezidenţial format din şase
blocuri de locuinţe (S+P+3E+E4-retras),
totalizând 46 de apartamente cu trei
şi patru camere. În prezent, se execută
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structura de rezistenţă a parterului tuturor
imobilelor. Proiectul este dezvoltat de
compania Gleeds românia, din Bucureşti. În vederea edificării acestui complex,
antreprenorul solicită oferte pentru achiziţionarea întreagii game de materiale de
construcţii, instalaţii şi finisaje. Ansamblul
va dispune 54 de locuri de parcare şi zone
de agrement. Lucrările au fost începute în
luna ianuarie a.c., termenul de finalizare
fiind stabilit pentru primul trimestru din
2011. Pentru date de contact proiect accesaţi cod unic B3719, disponibil la http://
infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/
id/3719.

mULte imobiLe rezidenţiaLe
se afLĂ În exeCUţie
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 38.000 mp,
va fi realizat un complex mixt, care va avea
în componenţă clădiri rezidenţiale şi de
birouri (P+4E-6E). Totodată, se va edifica
şi un ansamblu de locuinţe (S+P+4E),
pe un teren de circa 2,5 hectare. 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
2012. Beneficiari sunt mai multe persoane
fizice. Pentru date de contact proiect accesaţi cod unic B3589, disponibil la http://
infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/
id/3589 .

se reaLizeazĂ strUCtUra
de rezistenţĂ a UnUi CompLex
de LoCUinţe
În prezent, se execută structura de
rezistenţă a imobilelor din cadrul unui
ansamblu rezidenţial, situat în sectorul 1

al Capitalei. Obiectivul va avea în componenţă două blocuri (P+2E+E3-retras), totalizând 52 de unităţi locative. Planurile
tehnice prevăd un sistem constructiv pe
radier general din beton şi zidărie din cărămidă. Tâmplăria va fi din aluminiu, cu geam
termoizolant. Pentru finisajele interioare se
vor utiliza: plăci ceramice, piatră naturală,
parchet din lemn masiv şi vopsele lavabile.
Complexul va include locuri de parcare şi
zone de agrement. Lucrările de construcţie
au fost începute în 2009, termenul de finalizare fiind stabilit pentru luna iunie 2011.
Valoarea totală a investiţiei depăşeşte
valoarea de 10 milioane de euro. Serviciile
de promovare sunt asigurate de compania
Integral Tehnic Trade, din Bucureşti. Pentru
date de contact proiect accesaţi cod unic
B3655, disponibil la http://infosantiere.ro/
proiecte/previzualizare/id/3655.

se exeCUtĂ aL treiLea bLoC
dintr-Un CompLex
de 35 miLioane de eUro
În prezent, se execută structura de rezistenţă a celui de-al treilea imobil din cadrul
unui ansamblu rezidenţial din sectorul 6
al Capitalei. Obiectivul va avea în componenţă şase blocuri (3S+P+10E), totalizând 600 de unităţi locative cu una, două,
trei camere şi duplexuri (având suprafeţe
cuprinse între 52 mp şi 165 mp). Sistemul
constructiv prevede structură pe cadre
cu diafragmă. Tâmplăria va fi din PVC, cu
geam termoizolant. Finisajele interioare
includ parchet laminat, gresie, faianţă
şi vopsele lavabile. Complexul beneficiază de locuri de parcare, centru comercial/medical şi zone de agrement. Lucrările de construcţie au fost începute în anul
2009, termenul de finalizare fiind stabilit
pentru luna octombrie 2011. Valoarea
totală a investiţiei este de aproximativ 35
milioane de euro. Pentru date de contact
proiect accesaţi cod unic B1230, disponibil la http://infosantiere.ro/proiecte/
previzualizare/id/1230.
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LUCrĂriLe La Un ansambLU
rezidenţiaL din ChitiLa
sUnt În grafiC
Un ansamblu rezidenţial din localitatea
Chitila (judeţul Ilfov) este definitivat în
proporţie de aproximativ 50%. Obiectivul, amplasat pe un teren cu o suprafaţă
de circa două hectare, va avea în componenţă şapte imobile (S+P+4E) şi 20 de vile
(P+1E+M). Planurile tehnice au fost elaborate de firma Con-Arh 2B, din Bucureşti.
Sistemul constructiv presupune structură din oţel-beton şi zidărie de cărămidă. Tâmplăria va fi din PVC, cu geam
termoizolant, în timp ce, pentru acoperiş,
se va utiliza ţiglă. Finisajele interioare vor
include: parchet, gresie, faianţă şi vopsele
lavabile. Lucrările de construcţie au fost
începute în anul 2009, termenul de finalizare fiind stabilit pentru luna octombrie
2012. Pentru date de contact proiect accesaţi cod unic IF1600, disponibil la http://
infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/
id/1600.

se realizeze în termen de maximum doi
ani. Pentru date de contact proiect accesaţi cod unic B3638, disponibil la http://
infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/
id/3638 .

se LUCreazĂ La reaLizarea
primeLor ConstrUCtii din
CadrUL UnUi ansambLU
rezidenţiaL
În prezent, se construiesc şase vile (P+1E)
din cadrul unui ansamblu rezidenţial,
localizat în comuna Baloteşti (din judeţul
Ilfov). Primele două case şi infrastructura
primei etape sunt definitivate. Obiectivul,
amplasat pe un teren de 36.000 mp, va
avea în componenţă 82 de unităţi locative tip duplex. Cartierul va avea o suprafaţă construită de aproximativ 13.500 mp.
Fiecare vilă, cu o arie desfăşurată de 164
mp, este situată pe un lot de teren cu o
suprafaţă de 400 mp. Planurile tehnice

au fost elaborate de firma raum Proiect,
din Bucureşti. Unităţile locative vor fi
construite pe structură metalică. Sistemul
constructiv are la bază oţelul galvanizat şi
include, totodată, fundaţii din beton (cu
plăci şi grinzi din beton armat). Acoperişurile vor fi executate în sistem tip
şarpantă. Pereţii de închidere vor fi realizaţi din panouri sandwich, formaţi din
structură metalică tip "casetă" (cu umplutură din vată bazaltică), placaţi cu gipscarton (la interior) şi polistiren expandat
(la exterior). Pereţii de compartimentare
se vor realiza cu gips-carton, pe structură de susţinere din elemente metalice. Tâmplăria exterioară va fi din PVC, cu
geam termoizolant. Pentru finisajele interioare se vor utiliza: parchet, gresie, faianţă
şi vopsele lavabile. Complexul va avea în
componenţă o unitate de invăţământ
pentru preşcolari, locuri de parcare şi zone
de agrement. Lucrările de construcţie au
fost începute în anul 2009, termenul de

finalizare a primei faze (care va include 14
case) fiind stabilit pentru sfârşitul anului în
curs. Valoarea totală a investiţiei este de
8 milioane de euro. Serviciile de promovare sunt asigurate de agenţia imobiliară
Net Worth Advisory, din Capitală. Pentru
date de contact proiect accesaţi cod unic
B1189, disponibil la http://infosantiere.ro/
proiecte/previzualizare/id/1189.

LUCrĂriLe La Un ansambLU
de 32 miLioane de eUro
vor fi demerate
recent, a fost eliberată autorizaţia în
vederea construirii unui ansamblu rezidenţial în comuna Tunari (din judeţul
Ilfov). Obiectivul va avea în componenţă
un bloc de locuinţe (S+P+4E) cu 72 de
apartamente, ce vor dispune de două
şi trei camere (cu suprafeţe cuprinse
între 109 mp şi 155 mp). De asemenea,
complexul va include 36 de case tip

LUCrĂriLe La Un Cartier
CU 800 de LoCUinţe vor fi
ÎnCepUte În CUrând
În luna iunie a.c. vor fi începute lucrările de construcţie a unui complex rezidenţial în localitatea Tamaş (comuna
Corbeanca, judeţul Ilfov). În prezent, se
efectuează lucrări de organizare a şantierului. Obiectivul va fi amplasat pe un teren
de 30 hectare şi va avea în componenţă
800 de locuinţe (P+2E), cu suprafeţe totale
construite de 110 mp - 180 mp. Vilele vor
fi de trei tipuri: multiplex, duplex şi individuale, iar terenurile aferente acestor
imobile au arii cuprinse între 180 mp şi
500 mp. Sistemul constructiv va avea ca
element de bază panoul din polistiren.
Structura de rezistenţă va fi asigurată de
un sistem de pereţi structurali (diafragme)
din beton armat (BA), cu supra-armări
în zonele de îmbinare. Diafragmele din
BA vor fi prevăzute cu panouri duble de
polistiren. Sistemul presupune o îmbinare continuă de panouri duble pe întreg
conturul construcţiei, realizandu-se - în
acest fel - un cofraj. Prin turnare de beton,
se obţine un perete structural monolit, cu
grosimea de aproximativ 20 cm. Structura
va fi completată cu un planşeu realizat din
elemente de cofraj din polistiren, armat
pe ambele feţe. Pentru compartimentare sau închidere perimetrală se foloseşte panoul format dintr-o singură foaie
de polistiren (armată pe ambele feţe).
Acoperişul va fi de tip şarpantă din lemn,
cu învelitoare din ţiglă metalică. Termenul
pentru definitivarea complexului rezidenţial este stabilit pentru anul 2014. Pentru
date de contact proiect accesaţi cod unic
IF3657, disponibil la http://infosantiere.ro/
proiecte/previzualizare/id/3657.

proieCte imobiLiare
CU 700 de UnitĂţi LoCative
Societatea Impact Developer & Contractor
SA, din oraşul Voluntari (judeţul Ilfov), va
dezvolta mai multe ansambluri rezidenţiale în sectorul 1 al Capitalei (Pădurea
Băneasa). Astfel, vor fi realizate două
complexuri de locuinţe, unul având în
componenţă patru imobile (P+3E; cu
244 de unităţi locative), iar celălalt - cinci
blocuri (P+3E), totalizând 210 apartamente. Ambele obiective vor avea o
suprafaţa construită desfăşurată de aproximativ 16.000 mp. De asemenea, firma
are în vedere dezvoltarea unui cartier cu
şase clădiri rezidenţiale şi 204 locuinţe.
Acest ansamblu va avea o arie construită
desfăşurată de circa 20.000 mp. Toate
obiectivele au depăşit faza obţinerii autorizaţiei de construire. Deocamdată, nu au
fost desemnate companiile care se vor
ocupa de serviciile de antreprenoriat.
Lucrările sunt preconizate a fi începute
în 2010, definitivarea acestora urmând să
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duplex (cu arii de 80 mp - 193 mp) şi 20
de vile (P+2E), cu suprafeţe de 200 mp
fiecare). Planurile tehnice au fost elaborate de firma Architectural Design, din
Bucureşti. Sistemul constructiv presupune
închideri exterioare din zidărie de cărămidă şi termoizolaţie executată cu polistiren expandat (cu o grosime de 5 cm).
Tâmplăria va fi din PVC (cu geam termoizolant), iar finisajele interioare vor include:
parchet, gresie, faianţă şi vopsele lavabile. Ansamblul va avea de o parcare cu
o capacitate de 155 de locuri şi de zone
de agrement. Lucrările de construcţie vor
fi începute în luna august a.c., termenul
de finalizare fiind stabilit pentru sfârşitul anului 2012. Valoarea totală a investiţiei este de 32 milioane de euro. Pentru
date de contact proiect accesaţi cod unic
IF0714, disponibil la http://infosantiere.ro/
proiecte/previzualizare/id/714.

investiţie de 10 miLioane
de eUro pentrU Un Cartier
CU 95 de LoCUinţe
În prezent, se organizează şantierul în
vederea construirii unui ansamblu rezidenţial în localitatea Tunari (din judeţul
Ilfov). Obiectivul, amplasat pe un teren
de 25.000 mp, va avea în componenţă 95
de imobile (P+1E) cu cinci camere fiecare
(având suprafeţe de 100 mp). Planurile tehnice au fost elaborate de firma
Southern Cross, din Bucureşti. Sistemul
constructiv prevede structură metalică şi
fundaţie de tip radier, în timp ce tâmplăria
va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ: parchet, gresie,
faianţă şi vopsele lavabile. Lucrările de
construcţie au fost începute în luna aprilie
2010, termenul de finalizare fiind stabilit
pentru anul 2012. Valoarea totală a investiţiei este de 10 milioane de euro. Pentru
date de contact proiect accesaţi cod unic
IF1927, disponibil la http://infosantiere.ro/
proiecte/previzualizare/id/1927 .

oUtLet de 16 miLioane
de eUro in seCtorUL 3
Compania The Advisers, din Bucuresti,
promoveaza - in localitate - un centru
comercial de tip outlet. Obiectivul va avea
o suprafata inchiriabila de 12.300 mp, 70 de
magazine, spatii de birouri/pentru depozitare, o zona cu restaurante si aproximativ
300 de locuri de parcare. Planurile tehnice
au fost elaborate de firma B-Design. "Acest
complex este primul outlet localizat in
interiorul orasului, beneficiind de acces
facil dinspre toate cartierele, atat cu transportul public, cat si cu masina personala", a
declarat Tunc Capa, presedinte al societatii
TC real Estate Development and Management, dezvoltatorul proiectului. Inaugurarea centrului este stabilita pentru anul
2011. Valoarea totala a investitiei este de
16 milioane de euro.

imotrUst: proieCte
În vaLoare totaLĂ de
18 miLioane de eUro,
iniţiate În 2010
Dezvoltatorul Imotrust Arad a anunţat
reducerea ritmului investiţiilor şi a alocării

sumar
de fonduri necesare finanţării proiectelor
planificate, pe fondul situaţiei dificile de
pe piaţa imobiliară. În acest context, societatea şi-a adaptat politicile de investiţii şi de marketing noii conjuncturi, fiind
continuate obiectivele demarate în perioada anterioară. Din portofoliul Imotrust
fac parte proiecte aflate în diverse stadii
de dezvoltare, amplasate în regiunea de
vest a ţării (Arad, Cluj-Napoca, Oradea,
Braşov), precum şi în Bacău. Unul dintre
cele mai importante ansambluri rezidenţiale realizate de grup este Via Carmina,
situat în zona limitrofă a municipiului
Arad, pe un teren cu o suprafaţă de 70 de
hectare. Se are în vedere execuţia de locuinţe individuale şi colective, spaţii comerciale şi pentru servicii / facilităţi medicale, lăcaşe de cult şi unităţi de învăţământ şcolar / preşcolar. De asemenea,
proiectul include o zonă industrială şi de
servicii, care, însă, va fi dezvoltată într-o
etapă ulterioară. Până în prezent, pentru
construcţia complexului s-a cheltuit suma
de 6 milioane de euro, în vederea urbanizării unei arii de 340.000 mp (asfaltare de drumuri, alimentare la reţelele
de apă / canalizare / electricitate). Aceste
lucrări sunt finalizate în proporţie de
85%. Ansamblul va include 104 case în
sistem duplex, pentru realizarea cărora
se vor aloca fonduri de 3,25 milioane de
euro. Un număr de 22 dintre acestea se
află în faze avansate de construcţie, alte
18 fiind în stadiul de semnare a contractelor de execuţie. Via Carmina va include
şi o zonă de 12 blocuri cu 12 apartamente
fiecare, în valoare totală de 3,2 milioane
de euro. În prezent, se aşteaptă eliberarea autorizaţiei de construire, trei dintre
obiective fiind planificate a se edifica în
acest an. Lucrările la imobilul rezidenţial Arc'Via romanilor, localizat în centrul
municipiului Arad, sunt programate a fi
începute în august 2010. În valoare de 5
milioane de euro, investiţia presupune
construcţia unui bloc (D+P+8E) cu 178
de apartamente ce au una, două sau trei
camere. În prezent, este în curs de finalizare documentaţia tehnică în vederea
obţinerii autorizaţiei de construire. Cel mai
important proiect al companiei, centrul
de afaceri Arc'Via Office, va fi realizat în
parteneriat cu Primăria Municipiului Arad.
Clădirea (S+P+5E+2M) va fi localizată în
apropierea centrului oraşului, pe un teren
cu o arie de 5.500 mp şi va beneficia de o
parcare subterană cu 148 de locuri. Obiectivul se află în stadiul de finalizare a detaliilor tehnice ale proiectului de execuţie
şi obţinere a autorizaţiei de construire.
Valoarea totală a investiţiei este de 6,5
milioane de euro. Termenul de începere
a lucrărilor este prevăzut pentru ultimul
trimestru al acestui an, pentru demararea
investiţiei fiind alocate, în 2010, fonduri de
0,5 milioane de euro. Tot la finele anului în
curs este programată începerea construcţiei complexului industrial Arcvia Logistic
3, amplasat în zona de sud a oraşului Arad
(în vecinătatea viitoarei autostrăzi Nădlac
- Timişoara). Pe o suprafaţă de 20.000
mp vor fi realizate două hale (pe structură metalică), având arii de 4.200 mp,
respectiv 3.600 mp. Finanţarea, în valoare
de 1,5 milioane de euro, va fi asigurată
din fonduri structurale nerambursabile. În

28 info-şantiere Nr. 6 - IUNIE 2010

prezent se lucrează la întocmirea proiectului tehnic şi la elaborarea documentaţiei de specialitate pentru accesarea granturilor. În viitor, se are în vedere realizarea
unui ansamblu similar (Arcvia Logistic
2), pe un teren localizat la 500 de metri
în apropierea Aeroportului Internaţional Arad. Proiectul, derulat pe o suprafaţă de 84.300 mp, prevede construcţia a
minimum 30.000 mp de hale industriale,
pe structură metalică. Pentru realizarea
obiectivului sunt necesare fonduri de 5,6
milioane de euro.

ÎnCep LUCrĂriLe La mai mULte
CLĂdiri rezidenţiaLe
În localitatea Buhuşi (din judeţul Bacău)
va fi construit un ansamblu rezidenţial
format din trei blocuri (S+P+3E+M), totalizând 48 de unităţi locative. În prezent, se
efectuează lucrări de execuţie a fundaţiei.
Serviciile de antreprenoriat sunt asigurate
de societatea Victor Construct, din Botoşani. Lucrările au fost începute recent,
termenul de finalizare fiind stabilit pentru
luna mai 2011. Până la sfârşitul anului în
curs, compania Victor Construct va definitiva mai multe imobile de locuinţe
în localităţile Vatra Dornei, din judeţul
Suceava (S+P+3E+M, cu 20 de apartamente), în comuna Girov, din judeţul
Neamţ (S+P+2E+M, cu 16 unităţi locative)
şi în municipiul Sibiu (D+P+5E+M, cu 96
de locuinţe). De asemenea, în anul 2011,
antreprenorul va finaliza un ansamblu
în judeţul Sibiu şi mai multe clădiri rezidenţiale în judeţele Alba, Bacău şi Sibiu.
Aceste obiective însumează circa 400
de unităţi locative şi presupun investiţii totale de aproximativ 10 milioane de
euro. Pentru date de contact proiect accesaţi cod unic BC3683, disponibil la http://
infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/
id/3683.

se ConstrUiesC mai mULte
obieCtive reaLizate
pe strUCtUrĂ metaLiCĂ
În municipiul Oradea (din judeţul Bihor),
se execută structura de rezistenţă a unei
hale industriale (P). Societatea Kunmar
Proconst (din localitatea Marghita, acelaşi
judeţ) se ocupă de serviciile de antreprenoriat. În vederea execuţiei acestui
obiectiv, beneficiarul solicită oferte pentru
a achiziţiona următoarele materiale şi
sisteme constructive: gresie, faianţă, instalaţii electrice şi sanitare. Tot în Oradea,
pe un teren cu o suprafaţă de aproximativ 1.000 mp, a fost autorizată - recent construirea unei hale pentru depozitare şi
a unui sediu administrativ (P+2E). În ceea
ce priveşte realizarea acestor imobile,
beneficiarul doreşte să primească oferte în
vederea cumpărării elementelor de structură metalică. De asemenea, compania
Eurobusiness Parc Oradea va dezvolta, pe
un teren cu o arie de 12.000 mp, o clădire
de birouri (P+1E) şi o hală de producţie.
Proiectul a depăşit faza obţinerii autorizaţiei de construire. În cazul acestor
imobile, beneficiarul doreşte să primească
oferte pentru procurarea de: panouri
sandwich, oţel-beton, gresie şi faianţă.
Pentru toate obiectivele, lucrările vor fi

începute în 2010, definitivarea acestora
urmând a se realiza în anul 2011. Pentru
date de contact proiect accesaţi cod unic
BH3798, disponibil la http://infosantiere.
ro/proiecte/previzualizare/id/3798.

hoteL CU 64 de Camere,
În ConstrUCţie
În municipiul Cluj-Napoca, se efectuează lucrări de construcţie a structurii de
rezistenţă, aparţinând unui hotel (P+4E).
Obiectivul va avea în componenţă 64 de
camere, iar proiectul a fost întocmit de
compania Bogart Construct, din localitate. De asemenea, în Iaşi se execută
săpături pentru realizarea fundaţiei unei
unităţi hoteliere (S+D+P+4E+M), situată
pe un teren cu o suprafaţă de aproximativ
5.200 mp. Imobilul va include şi un restaurant (cu o capacitate de 108 locuri). Planurile tehnice au fost elaborate de firma
Inline Arhitectural, din localitate. Execuţia
ambelor obiective a fost iniţiată în 2009,
termenul pentru definitivare fiind stabilit
pentru anul 2011. Pentru date de contact
proiect accesaţi cod unic IS1363, disponibil la http://infosantiere.ro/proiecte/
previzualizare/id/1363.

CompLex tUristiC
CU 16 imobiLe
În satul Poiana Mărului (comuna Zăvoi,
judeţul Caraş-Severin), va fi realizată o
pensiune turistică (D+P+1E+M). Obiectivul va avea în componenţă 15 camere, un
restaurant şi o sală de festivităţi. Planurile
tehnice au fost elaborate de firma Coma
Consulting, din Timişoara. De asemenea,
în comuna Berzasca (din acelaşi judeţ), pe
un teren cu o suprafaţă de circa 1.500 mp,
va fi edificat un complex turistic, format
din 16 imobile (P). În vederea execuţiei acestei clădiri, beneficiarul solicită
oferte pentru achiziţia întregii game de
materiale de construcţii, instalaţii şi finisaje. În cazul ambelor obiective, nu au
fost desemnate - până în prezent - societăţile care se vor ocupa de serviciile de
antreprenoriat. Lucrările de construcţie
vor fi începute în 2010, termenul de finalizare fiind stabilit pentru luna iulie 2011.
Proiectele sunt finanţate din fonduri europene, valoarea totală eligibilă fiind de
aproximativ un milion de euro. Pentru
date de contact proiect accesaţi cod unic
CS3667, disponibil la http://infosantiere.
ro/proiecte/previzualizare/id/3667.

imobiLe administrative
În ConstrUCţie
În judeţul Caraş-Severin, firma Andconsult
(cu sediul în municipiul reşiţa) a asigurat
serviciile de consultanţă în vederea realizării unor imobile administrative (P),
situate în comunele Carasova şi Cărbunari.
Obiectivele vor avea destinaţia de centre
locale de informare turistică şi marketing
al serviciilor legate de turismul rural.
Deocamdată, nu au fost desemnate societăţile care vor asigura activitatea de antreprenoriat. În vederea edificării acestor
clădiri, beneficiarii solicită oferte pentru
achiziţionarea întregii game de materiale
de construcţii, instalaţii şi finisaje. Lucrările

investiţii

sumar
vor fi începute anul acesta, termenul de
finalizare fiind stabilit pentru al doilea
semestru din 2011. Valoarea totală a investiţiei depăşeşte 1,5 milioane de lei. Pentru
date de contact proiect accesaţi cod unic
CS3812, disponibil la http://infosantiere.
ro/proiecte/previzualizare/id/3812

fondUri de doUĂ miLioane
de eUro pentrU mai mULte
obieCtive indUstriaLe
Compania Marcianna 2005, din localitatea Mogoşoaia (judeţul Ilfov), a elaborat
planurile tehnice în vederea realizării
a două ansambluri de hale în judeţul
Constanţa. Astfel, pe un teren de 1,5
hectare, din comuna Pantelimon, se vor
construi două obiective industriale (P),
iar în oraşul Ovidiu, alte două imobile (P)
vor fi executate pe un teren cu o suprafaţă de 15.000 mp. În vederea realizării
acestor clădiri, beneficiarii solicită oferte
pentru achiziţia următoarelor materiale şi sisteme constructive: oţel-beton,
panouri sandwich, tablă, cuie, tâmplărie
din PVC (cu geam termoizolant). Proiectele au trecut de faza obţinerii autorizaţiilor de construire. Deocamdată, nu au fost
desemnate societăţile care se vor ocupa de
serviciile de antreprenoriat. Lucrările vor fi
începute anul acesta, termenul de finalizare fiind stabilit pentru 2011. Complexurile industriale sunt finanţate din fonduri
europene, avand o valoare eligibilă totală
de circa două milioane de euro. Pentru
date de contact proiect accesaţi cod unic
CT3891, disponibil la http://infosantiere.
ro/proiecte/previzualizare/id/3891 .

transeLeCtriCa: investiţie
de 4,3 miLioane de eUro
pentrU retehnoLogizare,
În doLj
Furnizorul de energie electrică Transelectrica va investi 4,33 milioane de euro
pentru retehnologizarea staţiei de transformare de 220/110/20 kV Cetate, din
judeţul Dolj. Lucrările vor fi executate în
parteneriat cu un consorţiu format din
companiile Siemens românia şi Energomontaj Bucureşti. Vor fi modernizate
circuitele primare şi secundare în staţia
de 220 kV, urmând a fi refăcute complet
celulele de 20 kV din staţie. Totodată,
sunt necesare diverse completări de
circuite primare în unitatea de 110 kV.
Finanţarea va fi realizată din fonduri
proprii. Lucrările vor fi începute în iunie
2010, termenul de finalizare fiind stabilit
pentru septembrie 2012. Scopul realizării investiţiei îl reprezintă minimizarea

cheltuielilor anuale de întreţinere şi
exploatare. "Optimizarea schemei electrice primare, modernizarea echipamentului energetic, respectiv implementarea
unor noi sisteme de protecţie şi măsurare vor asigura gestionarea activităţii
unităţii direct din centrele de dispecerat.
De asemenea, racordarea unei linii noi de
220 kV va avea ca rezultat creşterea calităţii serviciului de transport al energiei
electrice, creşterea siguranţei în deservirea utilizatorilor şi reducerea costurilor de mentenanţă, prin monitorizarea
şi evaluarea de la distanţă a tuturor echipamentelor", a declarat Adrian Baicuşi,
director general al Transelectrica.
Compania operează, întreţine, modernizează şi dezvoltă reţeaua naţională
de transport al energiei electrice, care
cuprinde 78 de staţii electrice de transformare, cu o capacitate de circa 35.000 MVA
şi 9.028 km de linii electrice aeriene, aflate
în gestiunea a opt sucursale de transport.

Conarg: prima etapĂ
a proieCtULUi QUadra 2
va fi definitivatĂ
La sfârşitUL anULUi
Grupul Conarg SA, din Piteşti, va investi 12
milioane de euro pentru finalizarea primei
etape a ansamblului rezidenţial Quadra
2, care presupune execuţia a 242 de apartamente. Şantierul este amplasat în apropierea parcului Politehnica, din Capitală.
Clădirea (S+P+11E) va avea trei tronsoane
şi o suprafaţă totală desfăşurată de aproximativ 15.000 mp. "Am decis să reevaluăm
proiectul şi să-l adaptăm noilor cerinţe ale
pieţei. Astfel, în perioada următoare vom
promova 242 de locuinţe cu preţuri începând de la 39.000 euro", a declarat romeo
Căzănescu, director general al Conarg real
Estate, dezvoltatorul proiectului. Lucrările de execuţie sunt realizate de divizia de
construcţii a grupului, Conarg Construct.
Proiectul a fost amânat, temporar, după ce

mamaia investment:
investiţie de 165 miLioane
de eUro În Constanţa
Compania Mamaia Investment, cu sediul
în Călăraşi, va investi peste 165 milioane
de euro pentru construcţia unui ansamblu
rezidenţial ce va fi amplasat în zona peninsulară dintre staţiunea Mamaia şi municipiul Constanţa. Complexul va fi edificat
pe un teren cu o arie de 34.800 mp şi va
dispune de o suprafaţă construită de
11.200 mp şi una desfăşurată de 145.730
mp. Conform planurilor de arhitectură
elaborate de compania portugheză Suakay
Architects, vor fi construite şapte clădiri, ce
vor funcţiona ca spaţii rezidenţiale, hoteliere, comerciale şi de relaxare. Cele şase
imobile de locuinţe şi spaţii de cazare
vor avea între 17 şi 30 de niveluri. Centrul
comercial a fost proiectat la nivelul mării,
pe o arie de 10.000 mp, acesta urmând a
include şi un spaţiu pentru relaxare cu o
suprafaţă de 3.500 mp. Planul Urbanistic
Zonal al complexului a fost deja avizat de
autorităţile locale, în prezent realizânduse documentaţia tehnică pentru obţinerea
autorizaţiei de construire.

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. 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.
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investiţii
reprezentanţii societăţii deciseseră concentrarea tuturor resurselor în vederea definitivării complexului răsărit de Soare. Acesta
din urmă a fost finalizat cu nouă luni mai
devreme faţă de termenul prevăzut iniţial.

voestaLpine: ÎnCep LUCrĂriLe
La fabriCa de piese din oţeL
de La giUrgiU
Compania Voestalpine (Austria) va implementa un proiect în românia care va
presupune construirea unei fabrici de
piese din oţel în Giurgiu. În acest sens,
societatea a solicitat, prin intermediul filialei locale Voestalpine Steel Service Center,
fonduri europene în valoare de 18,5 milioane de lei. Proiectul, denumit "Extinderea durabilă şi pe termen lung a Voestalpine Steel Center în Europa de Sud-Est", a
fost depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii
Economice" (Sprijin pentru consolidarea
şi modernizarea sectorului productiv prin
investiţii tangibile şi intangibile în întreprinderi mari), urmând a se finanţa din
Fondul European de Dezvoltare regională. Conform unui anunţ lansat la sfârşitul anului trecut, valoarea totală a investiţiei va fi de 19 milioane de euro, lucrările
urmând a fi începute în această perioadă şi
finalizate în 2011. Unitatea va funcţiona pe
amplasamentul fostului Combinat Chimic
din Giurgiu, pe o suprafaţă de aproximativ
40.000 mp. Concernul austriac intenţiona
să investească în românia 5,5 miliarde
euro pentru construcţia celui mai mare
combinat siderurgic din Europa de Est, însă
proiectul a fost amânat din cauza incertitudinilor privind posibilităţile de finanţare a
unui asemenea obiectiv. Voestalpine este
prezentă pe piaţa autohtonă prin subsidiara Elmsteel (din Marea Britanie), care
deţine, din 2004, o unitate de producţie
cu o capacitate anuală de 50 milioane de
tuburi de oţel pentru industria auto.

a fost aUtorizatĂ exeCUţia
UnUi CompLex de viLe
recent, a fost eliberată autorizaţia în
vederea construirii unui cartier rezidenţial
în comuna rediu (din judeţul Iaşi). Obiectivul, amplasat pe un teren de 11.000 mp,
va avea în componenţă 10 vile (P+1E+M),
cu suprafeţe utile cuprinse între 120 mp şi
200 mp. Imobilele vor fi situate pe loturi
individuale de teren, cu o arie de 550 mp.
Sistemul constructiv prevede structură din
beton şi zidărie de cărămidă, iar acoperişul va fi realizat cu tablă. Tâmplăria va fi
din PVC (cu geam termoizolant), în timp
ce finisajele interioare includ: parchet,
gresie, faianţă şi vopsele lavabile. Lucrările de construcţie vor fi începute în 2010,
termenul de finalizare fiind stabilit pentru
luna august 2011. Valoarea totală a investiţiei depăşeşte 4 milioane de lei. Pentru
date de contact proiect accesaţi cod unic
IS3718, disponibil la http://infosantiere.ro/
proiecte/previzualizare/id/3718.

investiţie de 5 miLioane
de eUro Într-Un CompLex mixt
Un complex mixt, cu o suprafaţă desfăşurată de peste 3.500 mp, va fi realizat

sumar
în municipiul Iaşi. Obiectivul va avea în
componenţă trei imobile (D+P+8E-11E),
care vor include spaţii de locuit/comerciale şi birouri. Planurile tehnice au fost
elaborate de firma Binar Exe, din localitate. În vederea execuţiei acestor clădiri,
beneficiarul solicită oferte pentru a achiziţiona: materiale de finisare, instalaţii
termice, electrice şi sanitare. Lucrările de
construcţie au fost începute în anul 2009,
termenul de finalizare fiind stabilit pentru
luna mai 2011. În prezent, se execută
structura de rezistenţă a celui de-al
cincilea etaj. Pentru definitivare sunt necesare fonduri de aproximativ 5 milioane de
euro. Pentru date de contact proiect accesaţi cod unic IS3753, disponibil la http://
infosantiere.ro/proiecte/previzualizare/
id/3753

Un ansambLU
CU 200 de UnitĂţi LoCative
se afLĂ În exeCUţie
Compania Inter Imobiliare, din municipiul Iaşi, promovează - în localitate un ansamblu rezidenţial, care va avea
în componenţă cinci blocuri (P+4E+M).
Obiectivul va include 200 de unităţi
locative (cu una, două şi trei camere).
În prezent, se efectuează lucrări pentru
construcţia a celui de-al doilea imobil.
Suprafaţa terenului este de circa 5.300
mp, arie construită fiind de aproximativ
12.500 mp. Structura clădirilor va fi executată pe cadre, iar zidăria va fi din cărămidă,
cu o grosime de 25 cm. La exterior, termoizolaţia va avea o grosime de 10 cm, iar
la interior se vor utiliza panouri de gipscarton cu vată minerală. Tâmplăria va fi
din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele
interioare includ: parchet, gresie, faianţă
şi vopsele lavabile. Ansamblul va avea
mai multe facilităţi, precum: o unitate
de învăţământ pentru preşcolari, locuri
de parcare şi zone de agrement. Lucrările de construcţie au fost începute în
2008, termenul de finalizare fiind stabilit
pentru luna octombrie 2012. Pentru
date de contact proiect accesaţi cod unic
IS1464, disponibil la http://infosantiere.ro/
proiecte/previzualizare/id/1464 .

ansambLU rezidenţiaL
CU 78 de viLe
În prezent, se execută lucrări de execuţie
la fundaţiile a patru vile aparţinând
unui ansamblu rezidenţial cu 78 de case
(D+P+2E; D+P+M; D+P+1E+M), din satul
Vişani (comuna Bârnova, judeţul Iaşi). Mai
mult de 10 unităţi locative sunt deja finalizate. Obiectivul va fi amplasat pe un teren
cu o suprafaţă de aproximativ 6 hectare,
imobilele având arii cuprinse între 120
mp şi 307 mp. Sistemul constructiv presupune fundaţie din beton şi zidărie din
cărămidă cu stâlpi de beton armat (la
îmbinările dintre pereţi). Acoperişul va
fi realizat cu şarpantă din lemn masiv şi
învelitoare din tablă, iar tâmplăria va fi
din aluminiu, cu geam termoizolant. La
interior, pereţii vor fi tencuiţi, iar tavanele
vor fi placate cu gips-carton. Finisajele
includ: parchet din lemn stratificat, gresie,
faianţă şi vopsele lavabile. Complexul va
avea în componenţă un lăcaş de cult, un
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bazin de înot acoperit, zone de agrement
etc. Lucrările de construcţie au fost începute în anul 2008, termenul de finalizare
fiind stabilit pentru luna mai 2012. Pentru
date de contact proiect accesaţi cod unic
IS3774, disponibil la http://infosantiere.ro/
proiecte/previzualizare/id/3774.

investiţie de 30 miLioane
de eUro pentrU Un proieCt noU
În centrul municipiului Iaşi se va construi
un ansamblu de spaţii de birouri, hoteliere şi comerciale, care va necesita investiţii totale de 30 milioane de euro. Planul
Urbanistic Zonal (PUZ) a fost avizat,
recent, de reprezentanţii autorităţilor
locale, complexul urmând a fi realizat pe
un teren cu o arie de 13.300 mp, în perimetrul dintre B-dul A. Panu şi străzile Elena
Doamna şi Gr. Ghica Vodă. Beneficiarul
investiţiei este constituit din opt proprietari, persoane fizice şi juridice, care dispuneau deja de avizele necesare propriilor
proiecte, noul PUZ fiind aprobat pentru
întreaga zonă. Una dintre companiile
implicate în dezvoltare este TerraMold
Invest, care intenţionează să construiască
o clădire pentru servicii diverse (S+P+6E),
pe un teren cu o arie de 700 mp. În proiect
sunt incluse alte imobile cu până la 14
etaje. Zona va beneficia şi de o parcare
subterană (2S+P), pe o suprafaţă totală de
15.000 mp.

mai mULte Centre ComerCiaLe
se afLĂ În ConstrUCţie
Compania Bel rom, din Bucureşti,
dezvoltă - în oraşul Drobeta-Turnu Severin
- trei centre comerciale. Astfel, se execută
structura de rezistenţă a unui hypermarket (S+P+1E, cu o suprafaţă construită
de circa 10.000 mp) şi a unei galerii comerciale (S+P+2E, având o arie construită de
aproximativ 7.000 mp). La aceste obiective, lucrările au fost începute în anul 2009,
termenul pentru definitivare fiind stabilit
pentru finalul lui 2010. De asemenea,
cel de-al treilea supermaket (S+P+1E) va
avea o suprafaţă construită de circa 5.000
mp, iar în prezent, se execută săpăturile pentru turnarea fundaţiei. realizarea
acestui imobil a fost iniţiată în luna mai
a.c., urmând a se definitiva în august 2011.

podUL CaLafat-vidin:
LUCrĂriLe din românia,
finaLizate În proporţie
de CirCa 20%
Potrivit celor mai recente estimări ale
reprezentanţilor Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), lucrările realizate de partea română pe şantierul Podului
Calafat - Vidin ar putea fi definitivate în
iunie 2011, în cazul în care se va menţine
ritmul actual al execuţiei. La aproape un
an de la iniţierea efectivă a proiectului,
antreprenorul selectat de autorităţile din
românia, asocierea spaniolă AZVI / Vimac,
a realizat 20% din cei 5 km de drum expres
prevăzuţi în proiect, 5% din staţia terminală pentru controlul comun al traficului şi
taxare, respectiv 10% din lucrările la noua
cale ferată, respectiv cei 5 km existenţi de
la capătul podului până la linia existentă

(Golenţi - Calafat). Podul propriu-zis este
o investiţie sud-dunăreană, beneficiarul
lucrării fiind Ministerul Transporturilor din
Bulgaria, în timp ce Guvernul româniei se
obligă să realizeze infrastructura rutieră
şi feroviară de acces la pod de pe teritoriul ţării noastre. Antreprenorul general
desemnat de executivul de la Sofia este
compania spaniolă Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Valoarea totală a
investitiţiei este de 236 milioane de euro,
lucrările de pe teritoriul româniei însumând 66,8 milioane de euro (33 milioane
de euro din fonduri guvernamentale şi
33,8 milioane de euro co-finanţare europeană, prin programul ISPA). Conform
proiectului, lungimea totală a căii rutiere a
fost stabilită la 1.440 km, iar a liniei ferate
la 2.480 km. După finalizare, podul va
avea două benzi de circulaţie pe sens şi
o linie de cale ferată. Până în 2030, acesta
ar trebui să asigure o capacitate de transport de 8.400 de autovehicule şi de 30 de
trenuri pe zi.

fondUri de 1,2 miLioane
de eUro pentrU reaLizarea
Unor obieCtive tUristiCe
În satul Cornu de Jos (comuna Cornu,
judeţul Alba) va fi construită o pensiune
turistică (P+2E), formată din 15 camere.
Planurile tehnice au fost elaborate de
Biroul Individual de Arhitectură Gheorghe
radu Stănculescu, din Bucureşti. În
vederea execuţiei acestui obiectiv, beneficiarul solicită oferte pentru achiziţia
întregii game de materiale de construcţii,
instalaţii şi finisaje. În aceeaşi localitate,
biroul de proiectare menţionat anterior
a întocmit planul construirii unui imobil
turistic, situat pe un teren cu o suprafaţă de aproximativ 8.000 mp. Clădirea
va include 12 camere, un centru SPA, o
piscină, o sală de fitness şi un teren de
tenis. Pentru realizarea acestei pensiuni,
beneficiarul doreşte să primească oferte în
vederea procurării întregii game de materiale de construcţii, instalaţii şi finisaje. Pe
un teren cu o arie de circa 3.300 mp din
satul Bobolia (comuna Poiana Câmpina,
judeţul Prahova), se execută un ansamblu
turistic, format din două imobile (D+P+M),
totalizând 30 de camere. În vederea edificării acestui complex, furnizorii de materiale pot transmite oferte pentru: panouri
fotovoltaice, sisteme de încălzire prin
pardoseală şi instalaţii pentru piscine.
Lucrările vor fi începute în 2010, termenul
de finalizare fiind stabilit pentru anul
2011. Valoarea totală a investiţiilor depăşeşte 1,2 milioane de euro.

ContinUĂ ConstrUCţia
UnUi parC 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 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

investiţii

sumar
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.

aLinso: CLĂdire de 6 miLioane
de eUro, pentrU sUsţinerea
aCtivitĂţii imm
Compania Alinso Group, dezvoltatorul
parcului industrial Ploieşti West Park, a
anunţat investiţii de 6 milioane de euro în
vederea construcţiei unei clădiri destinate
activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii.
Lucrările de execuţie vor fi începute până
la sfârşitul lunii august 2010. Obiectivul va
avea o suprafaţă de 15.000 mp, fondurile
alocate pentru această investiţie urmând
a fi suplimentate, în funcţie de cerinţele
de finisare a viitorilor chiriaşi. Termenul de
finalizare a halei este stabilit pentru sfârşitul anului în curs. "Vom accelera executarea planului nostru de afaceri, deoarece
suntem conştienţi de faptul că piaţa românească este deficitară din punct de vedere
al clădirilor industriale. Sesizăm o cerere în
creştere pentru depozite si spaţii de activitate de diferite dimensiuni", a declarat Ivan
Lokere, preşedinte al grupului Alinso. Societatea va investi până la 750 milioane de
euro pentru realizarea celui mai mare parc
industrial din Europa de Est, pe o suprafaţă totală de 200 de hectare. O primă
clădire a fost edificată, fiind deja ocupată

de firma Unilever, iar a doua hală (cu o arie
de 20.000 mp) se află în execuţie.

CompLex rezidenţiaL
CU 1.300 de LoCUinţe
recent, în municipiul Sibiu, a fost eliberată autorizaţia în vederea construirii
unui ansamblu rezidenţial. Obiectivul va
avea în componenţă aproximativ 1.300
de unităţi locative, un centru comercialadministrativ, o unitate de învăţământ şi
zone de agrement. Planurile tehnice au
fost elaborate de firma S&B Arch, din localitate. Lucrările de construcţie vor fi începute anul acesta, termenul de finalizare
fiind stabilit pentru luna august 2012. De
asemenea, compania S&B Arch a întocmit
proiectul în vederea realizării unei
pensiuni turistice (D+P+1E), în comuna
răşinari (din judeţul Sibiu). Obiectivul, cu
o suprafaţă construită de circa 1.000 mp,
a depăşit faza de obţinere a autorizaţiei de
construire. Definitivarea acestei clădiri va
avea loc în luna martie 2012.

fondUri de peste Un miLion
de eUro pentrU ConstrUirea
Unor pensiUni
În localitatea Sadu (din judeţul Sibiu), pe
un teren cu o suprafaţă de aproximativ
2.000 mp, va fi construită o pensiune turistică (3S+P+1E+M), care va avea în componenţă 44 de camere, o sală de conferinţe
şi o piscină. În vederea execuţiei acestui
obiectiv, beneficiarul solicită oferte pentru
următoarele materiale de construcţie şi
sisteme constructive: oţel-beton, cărămidă, BCA, lemn, polistiren, gips-carton.
În satul Cârţişoara (din judeţul Sibiu), va
fi realizat un imobil turistic (P+2E+M),
care va include 14 unităţi locative. Pentru
execuţia acestei clădiri, beneficiarul solicită oferte în vederea procurării întregii
game de materiale pentru construcţii,

instalaţii şi finisaje. De asemenea, în localitatea Arpaşu de Sus (din judeţul Sibiu),
compania O.P. Design a elaborat planurile unei pensiuni (P+1E). Proiectele au
depăşit faza obţinerii autorizaţiilor de
construire. Până în prezent, la toate aceste
obiective, nu au fost desemnate societăţile care se vor ocupa de serviciile de
antreprenoriat. Lucrările de construcţie
vor fi începute în 2010, termenul de finalizare fiind stabilit pentru perioada anilor
2011-2012. Valoarea totală a investiţiilor
este de peste un milion de euro.

peste 7,5 miLioane de Lei
pentrU reabiLitarea
UnUi spitaL
Pentru modernizarea şi echiparea Ambulatoriului nr. 1 din cadrul Spitalului Clinic
Judeţean Sibiu vor fi cheltuite fonduri
de peste 7,5 milioane de lei, din care 6
milioane de lei reprezintă finanţarea
nerambursabilă. Contractul de finanţare a fost semnat, recent, termenul de
finalizare a investiţiei fiind programat
peste 33 de luni. Lucrările vor include
extinderea unităţii cu 14 noi cabinete
medicale şi echiparea acestora. Finanţarea va fi acordată în cadrul Axei Prioritare 3, prin Programul Operaţional regional. Implementarea proiectului va fi
supervizată de Agenţia pentru Dezvoltare regională (ADr) Centru. În total, la
sediul ADr Centru au fost depuse spre
finanţare 14 proiecte pentru modernizarea infrastructurii medicale, prin care
se solicită fonduri totale de 32,12 milioane de euro. Dintre acestea, un proiect
cu o valoare nerambursabilă de 0,38
milioane euro a fost deja contractat,
două au fost respinse, alte trei (ce însumează 3,31 milioane de euro) fiind în
etapa precontractuală. Şapte proiecte,
însumând 25,8 milioane de euro, sunt în
curs de evaluare. Bugetul alocat acestui

domeniu a fost depăşit, fiind propuse
proiecte suplimentare de peste 12 milioane de euro.

CaLipso: ContinUĂ LUCrĂriLe
de ConstrUCţie a hoteLULUi
de 15 miLioane de eUro
Compania Calipso - Oradea, cu activităţi în domeniul comerţului cu alimente
şi al închirierii de spaţii comerciale,
are în vederea finalizarea lucrărilor de
construcţie a hotelului de cinci stele, în
valoare de 15 milioane de euro, pe care
îl realizează în municipiu. Obiectivul
(S+P+6E) este amplasat pe Aleea Ştrandului nr. 2 şi va avea o suprafaţă construită
de 10.500 mp. Structura de rezistenţă a
clădirii este finalizată în proporţie de 75%,
termenul de finalizare fiind stabilit la începutul anului 2011. Lucrările au fost începute în 2008, un an mai târziu fiind semnat
un contract de management cu Hilton
International, holdingul care se va ocupa
de administrarea complexului hotelier.
Clădirea va dispune de 147 de camere
şi diverse spaţii conexe: săli de evenimente cu o capacitate de până la 300 de
persoane, trei centre pentru conferinţe cu
120 de locuri fiecare, zone de recreere şi
agrement etc.
Pentru intervalul următor, compania
Calipso are în vedere demararea unui
poriect de construcţie şi reamenajare a
pensiunii Băile 1 Mai. Lucrările vor fi realizate pe structura clădirii existente, pe un
teren cu o suprafaţă de 800 mp. Noua
unitate (S+P+3E) va avea în componenţă
spaţii pentru cazare şi diverse centre
de recreere / agrement. Valoarea investiţiei este de 1,5 milioane de euro. De
asemenea, pe termen mediu este vizată
construcţia unei fabrici de dimensiuni
reduse de produse alimentare (pe o arie
de 350 mp), destinată activităţilor de catering şi autoservire.
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Companiile din construcţii se luptă pentru supravieţuire
Situaţia firmelor din construcţii la nivel mondial nu arată
tocmai îmbucurător, fiind cauzată, în opinia managerilor, de
manifestarea simultană a recesiunii internaţionale pe toate
pieţele. Cu toate acestea, în anumite zone au fost consemnate deja
semne de revigorare, generate de implementarea unor strategii
guvernamentale de stimulare economică. În ceea ce priveşte
Europa, fenomenul s-a manifestat destul de slab, în special în
Federaţia Rusă şi statele din estul continentului, în vreme ce în
partea occidentală - în special în Franţa şi Germania - creşterile
au fost mai vizibile. China o duce cel mai bine din acest punct de
vedere, progresul fiind sustinut prin adoptarea unei strategii ferme
de investiţii. În fine, la nivelul Japoniei şi al SUA, deşi procesul de
redresare a activităţii din domeniul de profil a demarat, este dificil
de prognozat o revigorare clară, cu atât mai mult cu cât autorizarea
construcţiilor noi a fost deja puternic frânată. Pe de altă parte,
multe state se confruntă cu o creştere pronunţată a numărului de
companii care declară insolvenţa. Spre exemplu, oficiul federal de
statistică din Germania a anunţat faptul că, în primul trimestru
din 2010, numărul companiilor care au intrat în insolvabilitate
s-a majorat cu 9,5% faţă de perioada corespunzătoare a anului
anterior, ajungând la 42.699 de societăţi. Suma datoriilor
înregistrate la curţile specializate (în Justiţie) este, în prezent, de
9,7 miliarde euro, cu aproximativ un miliard de euro mai mult
faţă de 2009. În ceea ce priveşte falimentele, în luna martie a.c. au
fost consemnate 3.125 de astfel de evenimente (+8,7%) declarate
de persoane juridice şi 10.339 de cazuri (+18,1%), anunţate de
persoane fizice. O stare similară este înregistrată şi în SUA - la
rândul său unul dintre pilonii de bază ai sistemului internaţional
paCCar: LivrĂri
de CeL mULt 180.000 de UnitĂţi
pe piaţa eUropeanĂ
de aUtoCamioane
Paccar - una dintre cele mai importante
companii de pe plan internaţional specializate în proiectarea şi fabricaţia autocamioanelor de toate dimensiunile, sub
marcile Kenworth, Peterbilt şi DAF - a dat
publicităţii rezultatele financiare aferente
primului trimestru din 2010. Conform
datelor oficiale, vânzările totale realizate
în intervalul ianuarie - martie a.c. au fost
de 1,98 miliarde USD, în creştere cu 14,4%
faţă de intervalul similar din exerciţiul
financiar precedent. Ponderea segmentului de autocamioane a fost de 88% din
totalul veniturilor, faţă de 86% cât se înregistra în prima parte a lui 2009. Din punct
de vedere al structurii geografice, cele
mai multe livrări au fost realizate pe piaţa
Americii de Nord (în SUA şi Canada), totalizând puţin peste un miliard USD (+22%).
Venituri importante au fost obţinute în
Europa (696 milioane USD) şi în regiunile
Mexicului şi Australiei (cu venituri de 263
milioane USD). De asemenea, este interesant de menţionat faptul că în SUA au fost
comercializate peste 7.000 de unităţi (sub
mărcile Kenworth şi Peterbilt), în vreme ce
în Europa au fost livrate 5.900 de modele.
Pe termen scurt, reprezentanţii concernului consideră că piaţa din America de
Nord va însuma între 110.000 şi 140.000
de unităţi de camioane de mare capacitate (peste 15 tone), în uşoară creştere
faţă de 2009, în vreme ce în Europa vor
putea fi comercializate între 150.000 şi
180.000 de maşini din aceeaşi categorie.

emerson: stopare
a deCLinULUi vânzĂriLor
Concernul Emerson, specializat în fabricaţia unei game diverse de înalte tehnologii industriale, având sediul central în
localitatea St. Louis - SUA, a comunicat
rezultatele financiare aferente intervalului
ianuarie - martie 2010. Astfel, în raportul
dat publicităţii este anunţată realizarea
unei cifre de afaceri în valoare de 5,1 miliarde USD, în creştere cu 1% faţă de intervalul corespunzător din 2009. Din punct
de vedere al activităţii pe diferite pieţe,
vânzările s-au diminuat cu 3% în SUA, în
vreme ce în statele asiatice cu economii
în curs de dezvoltare acestea au crescut
cu mai mult de 5%, confirmând trendul

ascendent înregistrat în ultima perioadă.
Pe segmentul de scule, (divizia ridgid),
creşterile au fost de 4%, pe fondul majorării cererii, iar profitabilitatea a crescut
graţie implementării unor măsuri ferme
de restructurare, limitare a producţiei şi
a costurilor. reprezentanţii holdingului
consideră că atât performanţa operaţională, cât şi rezultatele financiare au
cunoscut îmbunătăţiri certe, conform
previziunilor anunţate în urmă cu câteva
luni. Astfel, sunt create premisele începerii unei perioade de revenire a pieţelor
industriale internaţionale. Cele mai mari
îngrijorări sunt legate de dificultatea
asigurării unei dezvoltări durabile în SUA
şi Europa, deoarece evoluţiile din aceste
regiuni nu se încadrează, încă, în sistemul
de ciclicitate istorică. Cu toate acestea,
implementarea unor strategii agresive
de sporire a performanţei şi accelerare
a creşterii economice vor reprezenta şi
în perioada următoare reperele centrale
ale politicii Emerson. Echipamentele de
prelucrare a ţevilor marca ridgid sunt
disponibile în românia prin intermediul
firmei rET Utilaje, din Bucureşti.

roYaL bam: noUĂ redUCere
a aCtivitĂţii În primeLe trei
LUni aLe anULUi
royal BAM (Olanda), societate specializată în domeniul serviciilor de consultanţă şi proiectare pentru construcţii, a
înregistrat, în primele trei luni din 2010,
venituri de 1,5 miliarde euro, în scădere
cu 13% faţă de aceeaşi perioadă a anului
trecut. rezultatele financiare au fost influentate negativ de prelungirea sezonului
rece, care a determinat amânarea investiţiilor în proiecte rezidenţiale şi proprietăţi. Conform celui mai recent raport
financiar al companiei, majoritatea diviziilor se aflau, la încheierea perioadei
de raportare, pe profit, singura excepţie
fiind reprezentată de departamentul
implicat în tranzacţiile cu proprietăţi. În
ceea ce priveşte operaţiunile din sectorul
construcţiilor, veniturile grupului au
însumat, în intervalul analizat, 656 milioane de euro, reprezentând o depreciere cu 14,7% în comparaţie cu primul
trimestru din anul anterior, în timp ce
subsidiarele din domeniul ingineriei civile
au realizat o cifră de afaceri însumată
de 755 milioane de euro (-5%). Filiala
Tebodin, societate cu activităţi în domeniul consultanţei şi proiectării, prezentă,
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al afacerilor - unde gradul scăzut de încasare a taxelor la bugetul
central a determinat autorităţile să ia în considerare posibilitatea
introducerii unor impozite indirecte după modelul european, cea
mai vehiculată soluţie fiind adoptarea TVA.
în principal, în statele din Europa Centrală
şi de Est, a consemnat, în ianuarie - martie
2010, venituri de 48 milioane de euro, cu
11% mai puţin decât în perioada corespunzătoare din 2009 (54 milioane de
euro). Declinul este pus pe seama presiunilor asupra preţurilor, vizibile pe toate
pieţele. Tebodin este, de asemenea,
reprezentanţa royal BAM în românia, din
1998. La nivel naţional, societatea asigură
servicii pentru procesele tehnologice din
producţie şi transport, precum şi consultanţă şi proiectare în domeniul imobiliar, pentru execuţia de clădiri de birouri,
centre comerciale şi imobile rezidenţiale.

doW: Creştere de 33%,
pe baza LivrĂriLor din ţĂriLe
În CUrs de dezvoLtare
Concernul american Dow Chemical
Company (Dow), unul dintre liderii
mondiali în domeniul cercetării şi tehnologiilor aplicabile în diverse domenii
(printre care şi cel al construcţiilor), a
consemnat, în intervalul ianuarie - martie
2010, vânzări de 13,4 miliarde USD.
rezultatele financiare confirmă revenirea comenzilor din domeniu, având
în vedere faptul că datele disponibile
indică o creştere de 33% faţă de aceeaşi
perioadă din 2009. Trendul pozitiv a
fost generat - în proporţie de 17% - de
majorarea preţurilor de comercializare a
produselor, o cotă de 16% reprezentând
impactul creşterii cantităţilor vândute. "O
contribuţie semnificativă este constituită
de aportul activităţilor de pe pieţele în
curs de dezvoltare din Europa, Orientul
Mijlociu şi Africa (EMEA), în care vânzările Dow au sporit cu 27% numai din
punct de vedere cantitativ. Creşterea a
fost raportată în cadrul majorităţii diviziilor grupului", a declarat Andrew N.
Liveris, preşedinte al holdingului. Din
punct de vedere al segmentelor de activitate, declinurile sezoniere observate
în cadrul diviziilor de echipamente electronice (-1%) şi tehnologii agricole (-2%)
au fost compensate de creşterea cererii
din cadrul departamentelor de materiale plastice de baza (+44%), produse
performante (+14%), substanţe chimice
(+6%). Vânzările din cadrul departamentelor de materiale de acoperire şi pentru
infrastructură au însumat, în intervalul
analizat, 1,2 miliarde USD, în creştere cu
5% ca preţ şi cu 11% ca volum faţă de
primele trei luni din 2009.

Dow Chemical Company activează în
românia prin distribuitori locali de materiale de construcţii. Cei mai importanţi
dintre aceştia sunt rompolykem şi Swisspor, care comercializează sistemele
termoizolatoare Styrofoam. O altă subsidiară importantă a joint-venture-ului este
societatea Geocelpro, care livrează sigilanţi siliconici. Printre obiectivele termoizolate cu sisteme Dow la nivel naţional
se află Spitalul Judeţean Constanţa şi mai
multe imobile rezidenţiale din Bucureşti.

grUpo aCs: Creştere
a portofoLiULUi
internaţionaL de ContraCte
de ConstrUCţii
În primele trei luni ale anului în curs,
cifra de afaceri a companiei Grupo ACS
(lider pe piaţa construcţiilor din Spania)
a însumat 4 miliarde euro, în creştere cu
1,5% faţă de aceeaşi perioada din 2009.
Profitul net al societăţii s-a depreciat în intervalul analizat - cu 77,3%, până la
valoarea de 297 milioane de euro, deoarece în primele trei luni ale anului trecut
compania a beneficiat de rezultatele
optime generate de vânzarea unui pachet
de 35,3% din acţiunile subsidiarei Union
Fenosa. Operaţiunile la nivel internaţional, având un aport de 26,2% la cifra
de afaceri, au consemnat o creştere de
26,7%, avans care a contribuit la majorarea cu 4,5% a portofoliului de contracte
/ comenzi al grupului până la 29,8 milioane de euro, la sfârşitul lunii martie.
În acest context, divizia de construcţii a
realizat vânzări de 1,52 miliarde euro, cu
4,2% mai puţin decât în perioada ianuarie - martie 2009. Cu toate acestea, activităţile la nivel internaţional au sporit cu
79,3%, reprezentând 23,1% din cifra de
afaceri. Portofoliul internaţional reprezintă, în prezent, 41% din volumul total
de lucrări contractate de Grupo ACS,
printre cele mai importante contracte
semnate fiind construcţia unor secţiuni
de cale ferată de mare viteză în Portugalia, două tronsoane de autostradă (în
Polonia şi Chile) şi mai multe proiecte de
lucrări civile în SUA. Veniturile diviziei de
mediu au fost de 674 milioane de euro
(+6,5%), contractele cele mai importante
fiind pentru execuţia reţelelor de alimentare cu apă în oraşul Totana (în Spania)
şi construcţia unor depozite de colectare a deşeurilor în districtele Hereford
şi Worcester (în Marea Britanie). În zona
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de servicii industriale, veniturile companiei au sporit cu 4,3%, până la 1,79 miliarde euro.

izoCam: majorare de 15%
a vânzĂriLor din primeLe
trei LUni aLe anULUi
Producătorul de materiale termoizolatoare
Izocam Ticaret ve Sanayi AS (din Turcia)
a raportat, în primele trei luni ale anului
trecut, o cifră de afaceri de 50,9 milioane
de lire turceşti (1 TrY = 0,52 EUr, conform
cursului valutar), în creştere cu 14,9% faţă
de aceeaşi perioadă din 2009 (44,3 milioane TrY). Activităţile grupului includ
fabricarea şi comercializarea unei game
diversificate de produse specifice, precum:
vată de sticlă / bazaltică / minerală, polistiren extrudat, panouri termoizolante,
elemente de compartimentare etc.
rezultatele din intervalul analizat au fost
influenţate, în principal, de stabilizarea
pieţelor financiare la nivel internaţional.
Din punct de vedere al zonelor de desfăşurare a activităţii, cele mai importante
vânzări au fost realizate în Turcia (41,16
milioane TrY), în timp ce exporturile au
însumat 12,9 milioane TrY; discounturile şi
produsele returnate s-au cifrat la 3,14 milioane TrY. Izocam este membră a grupului
Koc, cel mai mare concern din Turcia, care
coordonează activitatea a 108 de societăţi. Produsele Izocam sunt importate şi
în românia, cei mai importanţi colaboratori autohtoni ai concernului fiind firmele
Swisspor (din Ploieşti), Kronmat (Braşov),
Midart şi Eurotabros, din Bucureşti.

altor nouă magazine deţinute, anterior, de lanţul Catena. Aceste realizări au
contribuit pozitiv la rezultatele din perioada ianuarie - martie 2010", se precizează în raportul financiar al grupului.
Astfel, la sfârşitul lunii martie, concernul
deţinea 423 de centre Mr. Bricolage (cu o
suprafaţă totală de 1,26 milioane mp) şi
78 de magazine Catena, însumând 73.000
mp. În românia, holdingul administrează
trei unităţi, cea mai recentă fiind inaugurată în luna martie, la Iaşi (având o suprafaţă de vânzare de 8.769 mp). Afacerile
din Europa de Est au rămas, însă, la un
nivel scăzut, consemnând o reducere de
28% în intervalul analizat.

gtC: ÎnCasĂri de 37 miLioane
de eUro pentrU CeL mai aCtiv
dezvoLtator din 2009
Globe Trade Centre SA (GTC SA), dezvoltator imobiliar cu sediul în Polonia, a

înregistrat o creştere a veniturilor din
operaţiuni de închiriere în primele trei luni
ale acestui an, în special datorită majorării gradului de ocupare a clădirilor finalizate anul trecut (închiriate în proporţie
de 78%). Astfel, încasările din chirii au
sporit cu 42% faţă de intervalul similar din
2009, ajungând la 30,6 milioane de euro.
În ceea ce priveşte vânzările din domeniul
rezidenţial, acestea au scăzut la 6,5 milioane de euro (de la 23,7 milioane de euro
în primul trimestru din 2009), din cauza
diminuării numărului de proiecte realizate şi livrate în intervalul analizat. În perioada următoare, GTC are în vedere reducerea operaţiunilor din sectorul rezidenţial şi concentrarea afacerilor pe realizarea de spaţii comerciale şi de birouri.
Grupul îşi continuă, astfel, expansiunea
pe piaţa de retail, cea mai recentă acţiune
în acest sens fiind reprezentat de înfiinţarea unui joint-venture cu societatea
poloneză Polnord SA, pentru dezvoltarea

unui centru comercial tip mall în Varsovia
(în cartierul Wilanów). GTC va avea o
participaţie de 50% în acest proiect. De
asemenea, compania şi-a consolidat activele deţinute pe piaţa autohtonă, prin
majorarea participaţiei deţinute în cadrul
centrelor comerciale din Buzău, Piatra
Neamţ şi Suceava, de la 50% la 70%. În
perioada următoare, dezvoltatorul va
continua execuţia complexului comercial
Avenue Mall, din Osijek (Croaţia), pentru
realizarea căruia a contractat, recent, un
credit de 40 milioane de euro, de la Banca
Europeană de Dezvoltare (BErD).
În mai 2010, compania a semnat o scrisoare de intenţie pentru vânzarea a două
clădiri de birouri în Varşovia (Nefryt şi
Topaz), însumând o suprafaţă totală de
27.000 mp, către un investitor internaţional, la preţul de 3.000 euro/mp. "Datorită acestor realizări, compania a fost
desemnată drept dezvoltatorul anului
2009, în cadrul ceremoniei de decernare

tenCate: stabiLizare
a vânzĂriLor La ÎnCepUt
de an
Conform celui mai recent raport financiar
publicat de grupul TenCate (din Olanda),
producător de materiale geosintetice
pentru lucrări de infrastructură, datele
pentru primele trei luni din 2010 indică o
stabilizare a veniturilor (-1%), la valoarea
de 192 milioane de euro. "Previziunile diviziei de geosintetice pentru anul curent
sunt pozitive, în special datorită anunţării
programului de investiţii în sectorul public
de infrastructură din SUA. Pentru 2010
nu am mai alocat fonduri suplimentare
în vederea implementării, în continuare,
a procesului de reorganizare. Practic, pe
toate segmentele sunt vizibile primele
semnale de revenire a comenzilor. Este,
însă, prea devreme pentru previzionarea
unor date exacte referitoare la rezultatele
financiare aferente întregului an, din cauza
menţinerii stării de incertitudine referitoare la finanţarea proiectelor publice", a
declarat L. de Vries, preşedinte al grupului.
TenCate este prezentă pe piaţa din
românia prin compania TenCate Geosynthetics (cu sediul în Bucureşti), livrând la nivel naţional - produse pentru lucrări
edilitare, drumuri şi poduri, precum şi
membrane geosintetice şi prefabricate
pentru construcţii.

mr. briCoLage: redUCere
de 28% a vânzĂriLor
din eUropa de est
reţeaua internaţională de magazine de
bricolaj Mr. Bricolage (Franţa), a înregistrat, în primele trei luni ale acestui an,
o cifră de afaceri de 135,1 milioane de
euro, în creştere cu 1,8% faţă de aceeaşi
perioadă din 2008. Veniturile centrelor
comerciale deţinute direct de grup au
sporit cu 8,2% în intervalul analizat, în
special datorită extinderii cu 11 noi achiziţii şi trei transferuri realizate anul trecut.
De asemenea, afacerile celor cinci magazine din reţeaua Les Briconautes, afiliată
companiei, au însumat 3,4 milioane de
euro în trimestrul întâi. "Politica de extindere a afacerii din 2009 a presupus inaugurarea a patru noi unităţi de vânzare,
expansiunea uneia, precum şi afilierea
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a trofeelor celei de-a şaptea ediţii a real
Estate Quality Awards ECE, care a avut loc
în luna mai, la Bucureşti. De asemenea,
clădirea City Gate, din capitala româniei,
a primit premiul pentru cel mai interesant
imobil de birouri al anului trecut şi pentru
cel mai complex proiect finalizat în 2009,
în zona central-estică a Europei", se arată
raportul financiar al grupului.

hirsCh: UşoarĂ redresare
a vânzĂriLor În ULtimeLe
trei LUni
Compania Hirsch Servo AG, din Austria,
specializată în fabricarea şi comercializarea de polistiren expandat (EPS), a înregistrat - în perioada iulie 2009 - martie
2010 - vânzări de 57,4 milioane de euro,
cu 13,5% mai puţin decât în intervalul
similar al anului fiscal precedent (66,4
milioane de euro). Deprecierea veniturilor a fost cauzată - mai ales - de măsurile drastice de restructurare adoptate
în cele nouă luni analizate. "În trimestrul al treilea am consemnat o creştere a
cifrei de afaceri pe segmentul de prelucrare a polistirenului şi de 7% pe cel de
tehnologii. De asemenea, a fost vizibilă o
uşoară redresare a activităţii şi o tendinţă
de creştere a cererii", este specificat în
raportul financiar al grupului. Afacerile cu
EPS (calculate la nouă luni) - derulate de
o divizie de producţie şi una de ambalare
a acestui material - au consemnat o diminuare de 6,9%, până la 49,2 milioane de
euro. În conformitate cu tendinţele generale de pe piaţă, măsurile de restructurare
şi eficientizare a activităţii au presupus
reducerea numărului de angajaţi cu 8%, la
sfârşitul perioadei de raportare compania
având 605 salariaţi. De asemenea, pentru
a asigura fluxul de lichidităţi, s-a decis
diminuarea fondurilor de investiţii cu
peste 75% faţă de perioada similară a
anului anterior, la 1,3 milioane de euro.
Pentru următoarele trei luni, managerii
companiei estimează o stabilizare a livrărilor de EPS. Societatea este reprezentată
în românia prin subsidiara Hirsch Porozell, cu sediul în Cluj-Napoca. Societatea
beneficiază şi de o unitate de producţie a
EPS, utilizat preponderent pentru lucrările de reabilitare termică a blocurilor de
locuinţe, segment care reprezintă 80%
din cifra de afaceri a filialei autohtone.
La nivel de grup, Hirsch deţine unităţi de
fabricaţie şi în Austria, Ungaria, Polonia,
Slovacia şi Italia.

demag Cranes: Creştere
CU 7,7% a ComenziLor
În trimestrUL aL doiLea
Producătorul german de macarale Demag
Cranes AG, cu sediul central în Dusseldorf,
a dat publicităţii raportul financiar aferent
celui de-al doilea trimestru al anului fiscal
2009 - 2010. Conform datelor oficiale, în
intervalul ianuarie - martie a.c., volumul
comenzilor a fost de 215,1 milioane de
euro, în creştere cu 7,7% faţă de perioada
similară din exerciţiul financiar precedent.
Totuşi, cifra de afaceri a atins nivelul de
227,4 milioane de euro, ceea ce reprezintă
o diminuare cu 15,2% faţă de 2009. Cea
mai mare parte a livrărilor (77,7%) a avut
ca destinaţie pieţelor externe. În condiţiile date, compania a reuşit să profite de
trendul ascendent pe care s-au poziţionat statele din majoritatea regiunilor în
care Demag Cranes realizează operaţiuni
comerciale. O măsura care a dus la echilibrarea situaţiei societăţii a fost constituită de schimbarea structurii manageriale, coroborată cu reconsiderarea sistemului de asumare a responsabilităţilor.
Totodată, pe fondul semnalelor pozitive venite dinspre economiile statelor
din zona euro, manifestate pregnant în
arealul Germaniei, s-a înregistrat o accelerare a activităţilor de export. Cu toate
acestea, industria de profil lucrează cu
mult sub capacitatea instalată. În aceste

condiţii, pe segmentul producţiei/distribuţiei de macarale, este dificil de realizat
o prognoză clară, întrucât acest domeniu
este puternic dependent de ciclicitatea
economică. Dezvoltarea acestui sector
industrial pe termen scurt este imprevizibilă, sigur fiind faptul că reticenţa clienţilor de a angaja cheltuieli pentru investiţii se va manifesta şi pe parcursul lui
2010. În românia, distribuitor al produselor Demag Cranes este societatea
Elmas, din Braşov.

WoLseLeY: diminUare
a LivrĂriLor pe toate pieţeLe
Wolseley (Marea Britanie), grup care
controlează activitatea distribuitorului
autohton de materiale de construcţii
Woodcote, a înregistrat, în perioada
august 2009 - ianuarie 2010, venituri de
6,33 miliarde lire sterline, în scădere cu
15,1% faţă de acelaşi interval al anului
fiscal anterior. "rezultatele financiare
reflectă primele efecte ale măsurilor
de eficientizare a costurilor, întreprinse
în 2009. Condiţiile de piaţă rămân dificile, cu toate că am observat o uşoară
revenire a cererii în mai multe zone ale
globului. În pofida recesiunii, continuă
implementarea programelor de rentabilizare a activităţii şi generare de lichidităţi", a declarat Ian Meakins, preşedinte
al grupului. Wolseley, unul din cei mai
importanţi distribuitori de instalaţii sanitare şi sisteme de încălzire din lume, a
raportat cele mai importante venituri în
Marea Britanie şi Irlanda (1,23 miliarde lire
sterline), în scădere cu 12% faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent. Deprecieri ale veniturilor au fost
consemnate în toate regiunile în care
holdingul este prezent, astfel: -14,6% în
ţările nordice (până la 984 milioane de
lire sterline), -16,6% în Franţa (un miliard
euro), -16% în statele din centrul şi estul
europei (509 milioane de euro), -21,4% în
SUA (unde subsidiara Ferguson a realizat
livrări în valoare de 3,87 miliarde USD)
şi -12% în Canada (până la 614 milioane
de dolari canadieni). Afacerile din Europa
Centrală şi de Est reprezintă 7% din veniturile grupului. Wolseley a achiţionat, la
sfârşitul anului 2006, compania Woodcote
(din Cehia), care desfăşoară activităţi şi în
românia. Divizia autohtonă deţine depozite în Cluj-Napoca, Bucureşti, Braşov,
Timişoara, Constanţa, roman şi Arad,
precum şi o reţea de magazine pentru
asigurarea distribuţiei de materiale de
construcţii la nivel naţional.

atLas CopCo: orientare
spre pieţeLe afLate În CUrs
de dezvoLtare
Concernul Atlas Copco Group, din Suedia,
specializat în dezvoltarea de tehnologii
destinate industriei prelucrătoare, extractive şi a construcţiilor, a raportat pentru
primul trimestru al anului fiscal în curs o
îmbunătăţire a situaţiei generale. Astfel, în
intervalul ianuarie - martie 2010, numărul
comenzilor a crescut cu 22%, acestea
însumând 17,26 miliarde SEK (1,78 miliarde euro). Conform datelor oficiale, au
fost consemnate creşteri de peste 10%,
pe toate segmentele de activitate. Cu
toate acestea, în acelaşi interval veniturile
s-au diminuat cu 3%, ajungând la nivelul
15,3 miliarde SEK (1,58 miliarde euro). Pe
segmentul de compresoare, comenzile
s-au majorat cu 3%, ajungând la 7,96 miliarde SEK (825 milioane de euro). În acelaşi
domeniu, vânzările s-au redus cu 8% (la
7,66 miliarde SEK - 793 milioane de euro).
reprezentanţii societăţii susţin că nivelul
cererii de ansamblu pe acest segment
s-a majorat simţitor, în special în regiunile cu economii aflate în curs de dezvoltare. În ceea ce priveşte America de Nord,
este de aşteptat ca livrările să crească
treptat, în vreme ce în Europa situaţia
rămâne neschimbată (singurele sporiri
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au fost înregistrate în Germania şi statele
nordice). În prezent, se consideră că principalele riscuri pe piaţa de profil sunt date
de schimbările drastice ale strategiei de
investiţii a partenerilor şi de diminuarea
nivelurilor de producţie al acestora. De
aceea, singura metodă de limitare a efectelor negative este reprezentată de extinderea distribuţiei, în special spre acele
zone geografice în care se manifestă
semnele revigorării economice.

stanLeY bLaCk & deCker:
Creştere a vânzĂriLor CU 5%,
prognozatĂ pentrU 2010
Compania Stanley Black & Decker rezultat al fuziunii dintre Stanley Works
şi Black & Decker - a realizat, în primul
trimestru din 2010, vânzări nete în valoare
de 1,3 miliarde USD, în creştere cu 38%
faţă de rezultatele aferente anului anterior. Această majorare a fost o consecinţă
directă a procesului de reunire a afacerilor celor două societăţi, dar s-a datorat
şi influenţelor pozitive exercitate de diferenţele de curs valutar. Oficialii firmei
declară că, de la data finalizării procesului
de unificare, rezultatele nu au încetat să
apară, fiind deja vizibile primele progrese
consemnate în sfera financiară şi operaţională. Programul de integrare a activităţilor celor două companii va continua
şi în perioada imediat următoare, costurile totale ale respectivului proces fiind
estimate la valoarea de 350 de milioane
USD. În intervalul analizat, cifra de afaceri
realizată pe segmentul de scule electrice
şi accesorii s-a majorat cu 1%, în vreme
ce profitabilitatea acestui departament
a crescut cu 10%, graţie implementării
cu succes a unor iniţiative de sporire a
productivităţii şi mixului favorabil între
măsurile de restructurare aplicate. Pentru
2010, se estimează că vânzările se vor
situa între 3,1 miliarde USD şi 3,3 miliarde
USD, corespunzătoare unei creşteri de 4%
- 5% în comparaţie cu 2009. De asemenea,
prin achiziţia ADT France de la concernul
internaţional Tyco, se preconizează obţinerea unei majorări a vânzărilor cu aproximativ 135 de milioane USD.

akzonobeL: Creştere
CU 6% a venitUriLor
În primUL trimestrU
Veniturile concernului olandez AkzoNobel, cel mai mare producător de lacuri
şi vopsele din lume, au însumat 3,24 miliarde euro în primul trimestru al lui 2010.
rezultatele financiare evidenţiază un
început de an pozitiv pentru companie,
afacerile acesteia fiind în creştere cu 6%
faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
"Tendinţa ascendentă consemnată în
primele trei luni se datorează, în special,
unei majorări de 10% a cantităţilor livrate.
Volumul cererii a sporit pe pieţele aflate
în curs de dezvoltare, însă am constatat
o stabilizare şi în ţările industrializate", a
declarat Hans Wijers, preşedinte al AkzoNobel. Din punct de vedere al structurii
afacerilor, pe segmentul de vopsele decorative s-a înregistrat o creştere a veniturilor de 7%, până la 1,056 miliarde euro şi
de 5% a cantităţilor comercializate. Activităţile din Europa s-au menţinut la un
nivel relativ scăzut, perioada ianuarie martie 2010 fiind marcată şi de prelungirea sezonului rece. Afacerile grupului au
consemnat cea mai redusă cotă, de numai
+3%, până la valoarea de 560 milioane de
euro. Divizia de materiale performante
pentru acoperire a anunţat afaceri de 1,48
miliarde euro (+6%), iar cea de produse
chimice de 1,15 miliarde euro (+6%).
În românia, holdingul este reprezentat de
subsidiara AkzoNobel Powder Coatings,
înfiinţată în 2005. Societatea distribuie, la
nivel naţional, vopsele decorative pentru
interior şi exterior, livrate direct profesioniştilor, precum şi altor categorii de
utilizatori, prin intermediul reţelelor de

bricolaj. De asemenea, este implicată şi în
furnizarea de vopsea pulbere, destinată
segmentului industrial. Gamele comercializate pe plan local sunt: Sadolin (pentru
întreţinerea lemnului), Delux, Supralux
(pentru suprafeţe lavabile) şi Hammerite
(pentru cele din metal), importate din
Marea Britanie, Polonia, Germania, Suedia
şi Ungaria.

basf: afaCeri de peste
15 miLiarde eUro
În perioada ianUarie – martie
Grupul BASF, cu activităţi în industria
chimică, a anunţat o creştere de 26%
a vânzărilor din primele trei luni ale
acestui an faţă de aceeaşi perioadă din
2009, până la o valoare de 15,45 miliarde
euro. "Pe fondul unei redresări generale
a economiei în aproape toate regiunile
în care desfăşurăm activităţi şi al necesităţii de reînnoire a stocurilor distribuitorilor, am consemnat o majorare a cererii
pe toate segmentele. Sporirea veniturilor se datorează creşterii cantităţilor
vândute, întrucât preţurile s-au menţinut
sub nivelul din perioada ianuarie - martie
2009. Pentru intervalul următor ne
aşteptăm ca ritmul de redresare economică să se tempereze. Astfel, 2010 va fi
un an de tranziţie în care vom înregistra
diferenţe mari ale cifrelor de vânzări de
la o regiune la alta", a declarat Jürgen
Hambrecht, preşedinte al concernului.
În cadrul diviziei de soluţii funcţionale
pentru industriile auto şi de construcţii,
livrările au sporit semnificativ (+33%,
până la valoarea de 2,09 miliarde euro),
ca urmare a redresării cererii, în timp
ce departamentul de produse chimice
pentru materiale de construcţii a raportat
un salt de 66% al încasărilor (la 2,59 miliarde euro), pe fondul majorării cantităţilor comercializate şi al strategiei aplicate
de eficientizare a producţiei şi de reducere a costurilor operaţionale. În ceea ce
priveşte repartizarea geografică a livrărilor, în Europa s-au înregistrat venituri de
8,95 miliarde euro (+12%). Cifra de afaceri
din America de Nord a fost de 3,16 miliarde euro (+47%), în zona Asia-Pacific
de 2,55 miliarde euro (+73%), în timp ce
veniturile din America de Sud, Africa şi
Orientul Mijlociu au sporit cu 33%, până
la valoarea de 744 milioane de euro.

makita: anUL fisCaL
s-a ÎnCheiat CU o sCĂdere
de peste 16%
Grupul Makita, din Japonia, unul dintre
cei mai importanţi furnizori internaţionali de scule electrice profesionale, a
anunţat rezultatele aferente anului fiscal
2009-2010. Conform raportului oficial,
în intervalul analizat vânzările au totalizat 245,8 miliarde yeni (2,69 miliarde
USD), în scădere cu 16,4% faţă de cifră de
afaceri înregistrată în exerciţiul financiar
anterior. Această situaţie este cauzată, în
opinia managerilor concernului, de manifestarea simultană a recesiunii internaţionale pe toate pieţele unde compania este
activă. Cu toate acestea, în anumite zone
au fost consemnate semne de revigorare,
generate de implementarea unor strategii
guvernamentale de stimulare economică.
În ceea ce priveşte Europa, acest fenomen
s-a manifestat destul de slab, în special în
Federaţia rusă şi statele din estul continentului, în vreme ce în partea occidentală - în special în Franţa şi Germania creşterile au fost mai vizibile. În China,
progresul a fost susţinut prin adoptarea
unei strategii ferme de investiţii, fapt ce
a dus la sporirea încasărilor. În fine, la
nivelul Japoniei şi al SUA, deşi procesul
de redresare a demarat, este dificil de
prognozat o revigorare clară, cu atât mai
mult cu cât activitatea de autorizare a
construcţiilor noi a fost deja puternic
frânată. Pentru următorul an fiscal, managerii firmei se aşteaptă la o intensificare a

aCtUaLitatea internaţionaLĂ

sumar
competiţiei, însoţită de o creştere timidă a
cererii la nivelul statelor dezvoltate. referitor la ţările aflate în curs de dezvoltare,
este previzibil ca vânzările să se situeze
în continuare pe un trend ascendent, cu
precizarea că, în acest caz, se va pune
accent pe promovarea produsele ieftine.

vbh: prognoze preCaUte
În Ceea Ce priveşte evoLUţia
pe termen sCUrt
În cadrul Adunării Generale a Acţionarilor concernului german VBH, conducerea executivă a grupului a comunicat
faptul că, pe fondul crizei economice
internaţionale, cifra de afaceri a companiei, realizată în 2009, s-a diminuat cu
12,6% faţă de anul anterior, ajungând
la 754,1 milioane USD. În pofida acestui
declin, s-a reuşit diminuarea substanţială a gradului de îndatorare a companiei. Previziunile pentru 2010 sunt pesimiste, situaţia generală fiind caracterizată printr-un grad ridicat de incertitudine. Astfel, dacă în China şi statele CSI se
manifestă trenduri evidente de recuperare, iar în Germania producătorii beneficiază de implementarea unor programe
publice de stimulare, în Europa de Vest şi
de Sud recesiunea continuă să se manifeste din plin. De asemenea, turbulenţele
manifestate în ultima perioadă pe piaţa
monetară comunitară (în zona euro) au
contribuit la accentuarea acestei stări,
inducând ideea conform căreia orizontul
de reluare a creşterii economice este
destul de îndepărtat. La nivelul VBH,
până în luna mai a.c., cifra de afaceri s-a
poziţionat la un nivel inferior celui înregistrat în perioada similară a anului anterior, iar în prezent livrările au ajuns la
268,3 milioane de euro, cu 0,5% mai mult
în comparaţie cu primele 5 luni din 2009.
Conducerea executivă a holdingului îşi

menţine decizia de extindere a activităţii în statele cu economii aflate în curs
de dezvoltare, concomitent cu aplicarea
măsurilor de consolidare a poziţiei de
lider pe piaţa europeană a furnizorilor de
feronerie. Un obiectiv prioritar este acela
de menţinere a rentabilităţii companiei,
în pofida presiunilor exercitate pe marja
de profit, prin aplicarea în continuare a
strategiei de reducere a costurilor.

pimaş: majorare pUterniCĂ
a venitUriLor În trimestrUL i
Concernul Pimaş Plastik Insaat Malzemeleri AS (Pimaş), cu sediul în localitatea
Kocaeli – Turcia, a anunţat – prin intermediul portalului de informare publică al
guvernului de la Ankara (Kamuyu Aydinlatma Platformu) – rezultatele financiare
aferente primului trimestru al anului în
curs. Potrivit documentului oficial, veniturile din intervalul analizat au însumat
19,44 milioane de lire turceşti noi (TrY),
respectiv 10 milioane de euro, în creştere
cu 28,35% faţă de cele 15,14 milioane
TrY (7,84 milioane de euro) din primele
trei luni ale lui 2009. De asemenea,
profitul operaţional a consemnat o majorare uşoară, care a fost posibilă doar ca
urmare a aplicării unor măsuri de reducere a costurilor (în special a celor
aferente investiţiilor). Astfel, holdingul a
efectuat investiţii de numai 445.735 TrY
(circa 230.787 euro), în comparaţie cu
nivelul de 774.091 TrY (aproape 401.000
euro) consemnat în anul precedent.
"Efectul implementării unei strategii
prudenţiale potrivite activităţii pe care
o derulăm s-a reflectat, mai ales, prin
sporirea capacităţii de atragere a lichidităţilor, care constituie una dintre principalele probleme ale perioadei actuale,
marcate de recesiunea mondială. În acest
sens, la data de 31 martie 2010, fluxul de

lichidităţi a atins valoarea de 12,36 milioane TrY (6,4 milioane de euro), în timp
ce în primele trei luni ale anului trecut
acesta nu a depăşit 11,51 milioane TrY
(5,95 milioane de euro), au precizat
reprezentanţii companiei. Potrivit informaţiilor disponibile în raportul financiar, piaţa din Turcia rămâne principala
zonă de comercializare a sistemelor din
PVC, vânzările pe plan local situânduse la 18,78 milioane TrY (9,72 milioane
de euro) în primul trimestru a.c. Aportul
filialelor din rusia, în cuantum de 1,52
milioane TrY (adică 787.000 euro), situează această regiune pe locul secund (ca
potenţial) pentru concernul Pimaş. Celelalte subsidiare (inclusiv din românia)
au reuşit să livreze în intervalul analizat
profile în valoare de 577.800 TrY (circa
300.000 de euro), iar după scăderea unor
cheltuieli de 1,44 milioane TrY (745.585
euro), holdingul şi-a consolidat cifra
de afaceri la nivelul menţionat anterior. Profilele din PVC pentru tâmplărie
Pimapen sunt realizate, în prezent, la
centrul industrial din Gebze, care are
o suprafaţă totală de 77.000 mp şi 50
de linii de extrudare. De asemenea, în
vederea extinderii pe pieţele de export,
Pimaş a deschis o unitate similară în
rostov (Federaţia rusă) şi doreşte să
integreze conform standardelor internaţionale veniturile Pimapen Zao A/O
(Pimapen Moscova). În românia, profilele Pimapen se comercializează încă din
anul 1994, fiind binecunoscute de reprezentanţii firmelor specializate în execuţia
de tâmplărie termoizolantă. Începând
cu 1996, sistemele au fost promovate
prin intermediul filialei locale, Pimapen
românia, iar în 2006 a fost înfiinţată societatea Pimapen Logistic Center, specializată în livrarea produselor extrudate de
concernul Pimaş (fondat în anul 1963).
Totodată, grupul controlează integral şi

activitatea subsidiarei Enwin Window
Systems BV – Olanda (Pimapen Netherlands), implicată în livrarea de serii din
PVC în ţările din regiunea Benelux. În
anul 2009, vânzările nete ale Pimaş s-au
situat la circa 46,5 milioane de euro, în
scădere cu 21,35% faţă de cele 59,16
milioane de euro – nivel la care se situase
cifra de afaceri consolidată din 2008.

etem: Creştere UşoarĂ
a venitUriLor La niveL de grUp
În intervalul ianuarie-martie 2010,
vânzările consolidate ale concernului
Etem SA – Grecia s-au situat la 25,56 milioane de euro, în creştere uşoară faţă de
cele 24,34 milioane de euro consemnate
în perioada similară din 2009. În ceea ce
priveşte compania-mamă, rezultatele
financiare indică un declin al veniturilor,
de la 13,74 milioane de euro (consemnate la finele lunii martie a anului
trecut) la 11,45 milioane de euro, informează un comunicat al grupului. Potrivit
datelor disponibile, se pare că, în primul
trimestru a.c., rata de scădere a continuat să se atenueze, iar în cazul anumitor
subsidiare tendinţa s-a inversat, aceste
filiale reluându-şi ascensiunea vânzărilor. În cadrul unui raport financiar anterior, ce reflectă rezultatele financiare din
2009 ale subsidiarelor, se arată faptul că
2009 a reprezentat un an dificil, efectele negative ale recesiunii fiind contracarate ca urmare a implementării unui
plan specific de măsuri, în vederea diminuării costurilor operaţionale. "Procedeele de redresare au presupus transferul controlului unor unităţi de
producţie către Anoxal SA, asigurarea
unor servicii îmbunătăţite pentru clienţii
de pe piaţa materialelor compozite (prin
consolidarea activităţii Etalbond SA şi
constituirea acestei firme ca entitate
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separată în cadrul grupului), precum şi
lansarea procesului de fabricaţie a profilelor din PVC Q60, la noul centru industrial Quantum Profiles, din Bulgaria. În
ceea ce priveşte activitatea Etem SrL,
la 31 decembrie 2009 s-au înregistrat
venituri de 719.340 de euro, în timp ce
Alubuild SrL a avut o cifră de afaceri de
1,28 milioane de euro, Etem SCG DOO a
consemnat vânzări de 4,6 milioane de
euro, Etem Ucraina – de 415.429 de euro,
Steelmet SA – de 52,48 milioane de euro,
Etalbond AE – de 9 milioane de euro,
Moppets Ltd – de 71.242 euro, Quantum
SA – de 301.215 euro etc.", a declarat
Dimitrios Pavlakis, director general al
Etem SA. Sistemele pentru execuţia de
tâmplărie şi faţade cortină sunt promovate în ţara noastră prin intermediul
subsidiarei Etem Systems (românia) şi
companiei afiliate Steelmet românia
(unde Etem are o participaţie de 20%).
Societatea-mamă, Etem SA, care coordonează activitatea Etem SA Group of
Companies – Grecia, este controlată
de Elval SA – proprietate a holdingului
Viohalco.

deCeUninCk: vânzĂriLe
aU sporit CU 6,7%
recent, conducerea executivă a Deceuninck Group a dat publicităţii rezultatele financiare aferente primului
trimestru al anului în curs. Potrivit documentului, "în perioada ianuarie-martie
2010 s-a consemnat un trend ascendent
al livrărilor, sporirea veniturilor fiind de
6,7% (la 109,2 milioane de euro) faţă de
intervalul similar din 2009 (când s-au
consemnat 102,4 milioane de euro).
Astfel, tendinţa de stabilizare a vânzărilor pe pieţele vest-europene a continuat, însă încasările subsidiarelor din
Europa Centrală şi de Est au fost afectate de condiţiile meteo nefavorabile

(în contextul unui sezon rece prelungit).
Principala contribuţie la majorarea cifrei
de afaceri au avut-o filialele din SUA şi
Turcia, astfel încât – din punct de vedere
cantitativ – Deceuninck Group a avut o
majorare de 9,1%. Totodată, câştigul
provenit din variaţia cursului de schimb
valutar a fost de +1,6%, iar pierderea
rezultată din efectele ajustării de preţ
s-a situat la -4%. "În primele trei luni
ale acestui an, Deceuninck a continuat
procesul de stabilizare a afacerii şi este
încurajator faptul că, în pofida condiţiilor nefavorabile care au marcat piaţa
în lunile ianuarie-februarie, volumul
cantitativ al livrărilor s-a majorat cu
9%. Pe plan mondial, începând cu luna
martie, numărul de contracte încheiate
cu Deceuninck a început să se majoreze şi estimăm că această tendinţă
se va accentua în trimestrul al doilea.
Continuăm să fim prudenţi, întrucât
rezultatele financiare raportate la o
bază anuală de calcul rămân fragile,
iar majorarea costului materiei prime
(pulbere/granule din PVC) reprezintă şi
în prezent o realitate de necontestat,
după patru luni de creşteri consecutive.
De asemenea, este neclar dacă majorarea veniturilor din primul trimestru
s-a datorat unei reveniri fundamentale
a domeniului construcţiilor. Pe termen
lung, lucrările de reabilitare termică a
imobilelor şi cele ce prevăd instalarea
de tâmplărie performantă la clădirile noi
vor fi principalul motor al industriei de
profil. Seriile din PVC vor rămâne soluţia
care va asigura cel mai bun raport calitate/preţ pe piaţa de tâmplărie. Astfel,
Deceuninck continuă să investească
în dezvoltarea de sisteme inovatoare,
principalele elemente de promovare a
acestora fiind eficienţa termică sporită,
îmbunatăţirea productivităţii la nivelul
firmelor partenere şi orientarea spre
exigentele beneficiarului. Între timp,
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planul de reducere a costurilor operaţionale, implementat la nivel de grup încă
din prima parte a lui 2009, şi-a produs
efectele, astfel încât ne aşteptăm la un
an stabil în ceea ce priveşte vânzările
şi la o reorientare spre profitabilitate
în ultima parte a lui 2010", a declarat
Tom Debusschere, director executiv al
holdingului.
Analizând structura vânzărilor la
nivel zonal, conducerea grupului din
Hooglede-Gits (Belgia) a indicat faptul
că situaţia acestora este diferită, în
funcţie de fiecare regiune în parte. În
consecinţă, la formarea cifrei de afaceri
din trimestrul întâi, filialele Deceuninck
din Europa de Vest (exclusiv Germania)
au avut un aport de 49,2 milioane
de euro (-1% faţă de perioada similară a anului anterior), cele din Europa
Centrală şi de Est (inclusiv Germania)
de 26,1 milioane de euro (-8%), în timp
ce subsidiara din Turcia şi cea din SUA
au avut venituri de 21,2 milioane de
euro (+51,2%) şi de 12,7 milioane de
euro (+23,8%). referindu-se la condiţiile specifice pieţelor în cadrul cărora
Deceuninck îşi desfăşoară activitatea,
directorul executiv al corporaţiei a
explicat că "în vestul Europei, scăderea
de 1% s-a datorat impactului nefavorabil al ajustării preţului produselor. Cu
toate acestea, în Franţa şi Italia livrările s-au optimizat, în Belgia situaţia a
fost stabilă, principalele probleme fiind
consemnate în Spania şi, mai ales, în
Marea Britanie (unde încasările au ajuns
la un nivel minim istoric). În aproape
toate ţările din regiune, vânzările au
fost susţinute de diversele programe
guvernamentale care presupun instalarea de tâmplărie cu eficienţă termică
sporită. Zona Europei Centrale şi de Est,
unde s-a înregistrat cel mai pronunţat
declin, s-a confruntat cu un sezon rece
prelungit. Practic, cu excepţia filialei din

Federaţia rusă, toate celelalte subsidiare au consemnat pierderi. Începând
cu luna martie, a avut loc o reluare
timidă a livrărilor, iar ratele favorabile de
schimb valutar pentru zlotul polonez,
coroana ceha şi în cazul rublelor au avut
un impact pozitiv asupra afacerii. În
Turcia, veniturile Ege Profil (exprimate
în euro) s-au majorat cu 51,2%, pe baza
unei creşteri sustenabile a cererii atât pe
piaţa locală, cât şi la export. Deceuninck
îşi consolidează poziţia în acest stat,
ca urmare a implementării unei strategii axate pe cerinţele specifice clientului final. În Statele Unite ale Americii,
sporirea de 23,8% a vânzărilor subsidiarei (exprimate în euro) a fost susţinută puternic de facilităţile fiscale acordate pentru îmbunătăţirea eficienţei
energetice a imobilelor, prin norma
americană de reabilitare şi reinvestire
(programul ArrA). Valabil până la finele
lunii decembrie a.c., proiectul derulat
de autorităţile de la Washington presupune înlocuirea ferestrelor existente cu
altele noi, performante".
Cu 2.816 angajaţi, din care 690 în Belgia,
concernul Deceuninck, specializat în
extrudarea de sisteme din PVC pentru
tâmplărie termoizolantă şi în fabricarea
altor materiale de construcţii, are 35 de
subsidiare (unităţi de producţie şi/sau
de vânzări) în 75 de ţări din întreaga
lume. Tehnologia de bază utilizată de
companie constă în fabricarea profilelor din PVC şi a materialelor compozite
Twinson. Procesul de producţie, derulat
la înalte standarde de calitate şi performanţă, presupune şi execuţia de accesorii (garnituri), laminarea PVC-ului, utilizarea sistemului patentat de nuanţare
Decoroc etc. În anul 2009, cifra de afaceri
a Deceuninck Group a totalizat 506 milioane de euro, în scădere faţă de 2008,
când s-au consemnat venituri de 630
milioane de euro.

