
Cele mai recente anuare ale IBC Focus din
2013, Top 100 Antreprenori Generali în Construcþii ºi
100 firme de Top în Proiectare de Construcþii ne aratã
cã geografia þãrii în ceea ce priveºte cele mai puternice
companii din þarã e împãrþitã în douã: capitala þãrii ºi
restul României.

În timp ce o treime dintre cele mai puternice
companii de antreprizã din 2013 vin din zona
Capitalei , în ceea ce priveºte marile firme de
proiectare ale þãrii din 2013 vedem cã 64 de firme de
top îºi au sediul în Bucureºti. Câþi bani ruleazã aceste
companii?

Harta marilor antreprenori

Cei mai puternici 100 de antreprenori generali din
România în 2013 învârt afaceri de 9,8 miliarde lei.
Practic, ei controleazã o treime din întreaga piaþã de
aproximativ 29.000 de companii (firme înregistrate cu
codul CAEN 4120 – Lucrãri de construcþie a clãdirilor
rezidenþiale ºi nerezidenþiale). Cifra e în creºtere cu
3,5% faþã de ce înregistrau cele mai puternice 100 de
companii în 2012, se aratã în studiul din acest an
realizat de IBC Focus.

Capitala ºi judeþul Ilfov în continuare reprezintã zona
de concentrare a antreprenorilor de top. 32 de
antreprenori vin din Bucureºti, în timp ce în judeþul
Ilfov se regãsesc sediile a cinci constructori. Tot cu
cinci antreprenori sunt reprezentate ºi judeþele
Braºov, Argeº ºi Cluj. Astfel, faþã de ediþia de anul
trecut, Braºovul vine cu trei noi antreprenori în rândul
primilor 100 (Agetaps SRL, Ramb Sistem SRL,
Conforest SA), dupã ce Compania De Construcþii
Carpaþi SRL a intrat în insolvenþã. Judeþul Argeº pierde
un antreprenor faþã de anul trecut (Kranz Eurocenter
SRL). Art Construct ACM SRL ºi Gad Special Construct
SRL sunt numele noi cu care judeþul Ilfov intrã în

analiza din acest an, dupã intrarea în insolvenþã a
Camoil Servicii Petroliere SRL (fosta Cam Serv SRL).
Intrarea companiei Societatea De Construcþii Napoca
SA în rândul celor mai puternici 100 de antreprenori e
noul nume din dreptul judeþului Cluj. Judeþele
Prahova, Iaºi, Suceava, Sibiu ºi Constanþa sunt
reprezentate de cãtre patru companii fiecare, iar
judeþul Tulcea de trei constructori. Judeþele Satu Mare,
Bihor, Botoºani, Maramureº, Arad, Buzãu, Vâlcea ºi
Bacãu dau fiecare câte doi antreprenori, în timp ce cu
câte un antreprenor avem judeþele Giurgiu, Bistriþa
Nãsãud, Alba, Mureº, Hunedoara, Timiº, Covasna, Dolj
ºi Galaþi. Niciun antreprenor din primii 100 nu are
sediul în Brãila, Cãlãraºi, Caraº Severin, Dâmboviþa,
Gorj, Harghita, Ialomiþa, Mehedinþi, Neamþ, Olt, Sãlaj,
Teleorman, Vaslui sau Vrancea.

Jumãtate din încasãrile
antreprenorilor, în conturi din Capitalã

Companiile cu sediul în Bucureºti totalizeazã 4,78
miliarde lei, adicã 49% din totalul cifrei de afaceri

realizate de Top 100 Antreprenori Generali în
Construcþii 2013. Judeþele Ilfov, Argeº, Iaºi ºi Cluj
însumeazã ºi ele între 428 milioane lei ºi 487 milioane
lei, contribuind cu 4,4% – 5% la veniturile totale, în
timp ce 21 de judeþe ce înglobeazã 44 de companii
deþin o cotã de 26% din total, cu cele 2,5 miliarde lei
care revin ca cifrã de afaceri în aceste judeþe.

Faþã de 2011, contribuþia Capitalei câºtigã zece
puncte procentuale ºi ajunge astfel sã fie la cel mai
ridicat nivel din ultimii trei ani.

Unde poþi vizita cei mai importanþi
proiectanþi ai þãrii?

Dacã vrei sa-þi stabileºti întâlniri cu cele mai puternice
100 firme de top în proiectare, trebuie sã te înarmezi
cu rãbdare pentru a face faþã traficului capitalei. Doi
din trei proiectanþi sunt de aici. Totuºi, IBC Focus îþi
oferã posibilitatea de a „vizita” fãrã sã faci un km, nu
doar aceste 100 de firme, ci peste 1400 de proiectanþi
în construcþii prin campaniile de emailing de succes pe
care le realizeazã. Rezultatele sunt garantate ºi se
potrivesc companiilor din domeniul construcþiilor care
þintesc proiectanþii, mai ales dacã au un produs nou,
inovativ sau o promoþie, vor sã devinã mai cunoscute
sau vor rezultate rapide ºi impact maxim.

Firmele de top în proiectare din capitalã sunt de
douã ori mai numeroase ca antreprenorii. Avem astfel
64 de companii cu sediul în Bucureºti, în timp ce restul
de 34 de companii vin din alte 16 judeþe. Urmãtorul
judeþ, ca ºi numãr de companii este Clujul cu ºapte
societãþi (cu una mai puþin ca în 2012), judeþul Iaºi cu
cinci companii (cu douã mai multe ca în 2012),
Prahova ºi Timiº reprezentate fiecare de câte patru
companii, dupã ce ambele erau în ediþia din 2012 cu
câte trei firme. Alte trei companii vin din Ilfov ºi
Constanþa, iar câte o companie din fiecare din judeþele
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Cãlãraºi, Maramureº, Bacãu, Argeº, Mureº, Dâmboviþa,
Suceava, Bihor, Arad ºi Covasna.

Numãrul mare de firme venite din capitalã atrage
dupã sine o concentraþie foarte mare a volumelor de
afaceri în aceeaºi zonã. Cele 64 de firme ce-ºi au sediul
aici însumeazã 76% (909,48 milioane lei) din întreaga
cifrã de afaceri de 1,195 miliarde lei pe care o
aminteam la începutul analizei noastre. Astfel, cu
douã treimi din totalul firmelor, capitala realizeazã trei
sferturi din venituri. Restul de 24 de procente sunt
împãrþite între judeþul Prahova cu 99 milioane lei ºi
8% din total, judeþul Cluj cu 63 milioane lei ºi 5% din
total, în timp ce judeþele Iaºi, Ilfov, Timiº, Constanþa

adunã între 2 ºi 3% ºi venituri între 30 milioane lei ºi
16 milioane lei.

Pe lângã rãspândirea geograficã a celor mai
importante companii de proiectare ºi de construcþii
din România, Top 100 Antreprenori Generali în
Construcþii 2013 ºi 100 Firme de Top în Proiectare de
Construcþii - editate de IBC Focus, lider de piaþã în
monitorizarea pieþei construcþiilor – sunt singurele
anuare de profil din România, aflate acum la a patra
ediþie, care îþi dezvãluie cele trei secrete pe care orice
firmã din domeniu trebuie sã le afle o datã pe an:
Ø rãspunsul la întrebarea „Cum va fi cu adevãrat

2014 în construcþii?”. Predicþii reale pentru strategia

învingãtoare;
Ø Cine sunt Top 100 Antreprenori ºi Top 100

Proiectanþi, care singuri ruleazã afaceri de peste 10
miliarde lei , ºantierele ºi proiectele acestora,
performanþele lor financiare ºi estimãri pentru
perioada 2013 – 2014;
Ø Analiza pieþei construcþiilor - bazatã pe interviuri

valoroase cu constructorii de top ºi analiza riguroasã a
firmelor din construcþii.

Pe lângã acestea, Topul IBC Focus mai oferã
informaþii în premierã despre cei mai profitabili
antreprenori ºi proiectanþi, cele mai importante zece
companii nou intrate în fiecare clasament. Totodatã,
se regãsesc date referitoare la cele mai importante
dispariþii ºi cei mai mari zece angajatori din fiecare
piaþã.

Topul IBC Focus rãspunde ºi la întrebarea “De ce
marii antreprenori intrã în insolvenþã ºi de ce e para-
dox economic, când afacerile cresc iar profiturile
scad?”.
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