
Harsco Infrastructure , una
dintre principalele companii pe piaþa
soluþ i i lor de cofrare º i acces din
România, s-a dezvoltat pe parcursul
acestui an, cooptând în echipa sa noi
specialiºti în domeniu, ne-a precizat
domnul Mircea Albuþiu, directorul gene-
ral al Harsco Infrastructure România.

Începând cu luna august, echipei
Harsco România i s-a alãturat un nou
membru: Horia Niþulescu, care ocupã
poziþia de Branch Manager pentru biroul
din Bucureºti al companiei. Domnul
Niþulescu are o experienþã de 15 de ani
de activitate pe piaþa echipamentelor
pentru construcþii, ocupând anterior
poziþii de Top Management la firme mari
din domeniu. El coordoneazã activitatea

Harsco în partea de sud a þãrii.
Totodatã, întreaga echipã de la Cluj a

c o mp a ni e i H a r s c o I nf r a s t r u c t u r e
România funcþioneazã din septembrie
2013 într-un sediu nou: o clãdire cu
d ou ã etaj e s i tu atã î n l ocal i tatea
Cãpuºu-Mare, Str. Principalã, nr. 310.
Noul sediu este unul modern ºi de-
serveºte mai bine nevoile companiei.
Clãdirea de birouri, recent construitã,
are o suprafaþã de 400 mp ºi oferã un
s p a þ i u d e l u c r u g e n e r o s t u t u r o r
d e p a r t a m e n t e l o r . D e a s e m e n e a ,
depozitul de 14.000 mp ºi atelierele de
întreþinere ºi reparaþii amenajate aici
beneficiazã de toate dotãrile necesare
pentru a asigura gestionarea eficientã ºi
rapidã a echipamentelor ºi, implicit,
servirea promptã a clienþilor.

Pe o piaþã în scãdere, Harsco
mizeazã pe calitatea soluþiilor
ºi a echipamentelor oferite

Provocãrile pieþei în 2013 au fost deter-

minate de scãderea volumului lucrãrilor
de construcþii la nivel naþional, odatã cu
sistarea temporarã a unor proiecte de
infrastructurã ºi reducerea investiþiilor,

atât publice, cât ºi private. Totodatã,
provocãrile pieþei s-au exprimat într-o
competiþie strânsã ºi în practicarea unor
preþuri scãzute pentru închirierea
echipamentelor ºi a sistemelor de
construcþii.

Pentru a-ºi menþine ºi creºte activitatea,
Harsco Infrastructure România a încercat
sã îºi diversifice serviciile ºi a mizat pe
calitatea soluþiilor ºi a echipamentelor
oferite, dar ºi pe dedicarea ºi implicarea
întregii echipe, pe toate planurile: de la
ofertare la soluþia tehnicã, de la logisticã
pânã la acordarea de asistenþã în ºantier.
De asemenea, în aceastã perioadã
activitatea Harsco s-a dezvoltat ºi în
domeniul serviciilor industriale, prin
implicarea în proiecte de amploare, cum a
fost revizia Rafinãriei Petromidia Nã-
vodari. Harsco Infrastructure România -
Divizia Servicii Industriale a livrat pentru
acest proiect 37.000 metri cubi de schelã,
incluzând servicii de montare/ demontare
schele, izolaþii termice, precum ºi servicii
de curãþare º i apl icare protecþ ie
anticorozivã pentru conducte ºi echi-
pamente.

Clienþii sunt partenerii
companiei

Harsco Infrastructure România urmã-
reºte sã cultive parteneriate pe termen
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lung cu principalii jucãtori pe piaþã.
Domnul Mircea Albuþiu, directorul

g e n e r a l a l H a r s c o I n f r a s t r u c t u r e
România, ne-a declarat: “Efortul nostru
de a oferi mereu echipamente de foarte
bunã calitate ºi soluþii profesioniste
este susþinut continuu de acest scop.
Mai mult, ne intereseazã ce se întâmplã
cu partenerii noºtri, în ce direcþie
evolueazã activitatea acestora ºi dupã
finalizarea unui proiect la care ne-am
adus ºi noi aportul. Nu urmãrim sã
obþinem avantaje pe termen scurt.
Aceastã abordare de parteneriat este cu

atât mai importantã în perioade de
crizã ºi ne permite sã fidelizãm clienþii
existenþi ºi sã câºtigãm clienþi noi.”

Speranþele de dezvoltare
a infrastructurii sunt legate
de fondurile europene

În primul semestru al acestui an,
compania s-a confruntat cu scãderea
volumului investiþiilor în infrastructurã
º i c u s i s t a r e a u n o r p r o i e c t e d e
infrastructurã. De altfel, chiar datele
statistice oferite de Institutul Naþional
de Statisticã indicã o scãdere cu 10,5% a

lucrãrilor la construcþii inginereºti
(drumuri, cãi ferate, obiective de
infrastructurã de tipul aeroporturilor
sau al staþiilor de metrou) în primul
semestru din 2013 faþã de aceeaºi
perioadã a anului 2012.

Scãderea volumului investiþiilor în
infrastructurã ºi sistarea unor proiecte
de infrastructurã reprezintã o realitate
care s-a resimþit la toate nivelurile
pieþei. “Odatã ce rata de absorbþie a
fondurilor europene va începe sã
creascã ºi pe partea de infrastructurã,
ne aºteptãm la o revenire a pieþei ºi la o

dezvoltare a activitãþii companiei
noastre, date fiind experienþa pe care o
avem în domeniu, pe de o parte, ºi
calitatea ºi rentabil itatea echipa-
mentelor pentru construcþii pe care le
livrãm, pe de altã parte”, subliniazã
domnul Mircea Albuþiu.

Multe proiecte cu fonduri
private

Mediul privat a fost activ în 2013 ºi a
venit cu iniþiative importante. Domnul
Mircea Albuþiu spune: “Foarte multe
dintre proiectele la care am lucrat pe
parcursul acestui an s-au derulat în
aceastã direcþie. Am avut mai multe
proiecte pe construcþii civile, unele de
amploare, dintre care amintim doar
câteva: o nouã centralã termicã ºi o
staþie de biogaz la Suceava, centrul de
afaceri din localitatea Vladimirescu, un
nou magazin Kaufland ºi complexul de
birouri Green Court din Bucureºti, noul
sediu din Oradea al companiei Emer-
son.

Nu au lipsit însã nici proiectele cu
finanþare de la stat sau europeanã în
care ne-am implicat. Astfel, am livrat
echipamente ºi am oferit soluþii tehnice
pentru construirea Autostrãzii Orãºtie –
Sibiu, lot 4 ºi a mai multor staþii de
epurare, printre care cele de la Hoghiz,
Odorheiu Secuiesc, Eforie, Þicleni.”
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Complex de birouri Green Court Bucureºti

Staþie metrou Valea Ialomiþei-Bucureºti
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