Vânzãrile de ciment ale Carpatcement au crescut cu 7%
Piaþa cimentului a înregistrat
anul trecut o uºoarã creºtere a
vânzãrilor, de aproximativ 5%
comparativ cu 2010, sub influenþa
evoluþiilor pozitive ale sectorului de
construcþii. Domnul Florin Aldea, director general al Carpatcement Holding,
ne-a declarat cã trendul de creºtere s-a
manifestat ºi în vânzãrile de ciment ale
companiei pe care o reprezintã care au
crescut cu aproximativ 7%.
“Deºi demararea marilor proiecte
anunþate de stat întârzie încã, revenirea
pe un trend pozitiv a fost posibilã datoritã
începerii unor lucrãri de infrastructurã ºi a
unor proiecte de construcþii de centre
comerciale ºi logistice. Acestea,
combinate cu cererea generatã de alte
proiecte din zona non rezidenþialã, au
fãcut posibilã apariþia semnelor pozitive
pe piaþa construcþiilor”, ne-a precizat
domnul Florin Aldea.
Pentru anul 2012, reprezentantul
Carpatcement Holding anticipeazã o
menþinere a volumelor la nivelul anului
2011, cu o posibilã creºtere între 2 si 5%
în cazul demararii proiectelor mari de
infrastructurã anunþate de Guvern.

ç Vânzãrile de ciment
ale Carpartcement au
crescut anul trecut cu
7% faþã de 2010.
Dacã va fi respectat programul de
lucrãri de infrastructurã promis, probabil
cã pond er ea acestor a în piata
construcþiilor se va mãri comparativ cu
cea deþinutã în prezent de lucrãrile
rezidenþiale. “Din acest motiv, putem
aprecia o revenire sustenabilã a pieþei
doar când vor exista ºi finanþãrile pentru
aceste lucrãri. Dar nu putem cuantifica
potenþialul impact pe care l-am putea
avea în cazul apariþiei unui nou val de
crizã.”, menþioneazã domnul Aldea.
Obþinerea rezultatelor pozitive de
cãtre Carpatcement Holding anul trecut
a fost posibilã atât datoritã existenþei
factorilor ce þin de mediul economic local ºi de poziþionarea geograficã
favorabilã, cât ºi de existenþa unor
factori interni, ce þin de modul specific
de abordare ºi de adaptare la piaþã al
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companiei.
Referitor la contextul economic, anul
trecut a fost mai favorabil comparativ cu
cel din 2010 datoritã uºoarei dezgheþãri
a pieþei generate de existenþa unor
proiecte de infrastructurã ºi a proiectelor
non rezidenþiale.
În ceea ce priveºte factorii interni,
semnele pozitive au fost fãcute posibile
de modul în care Carpatcement
gestioneazã intern activitatea ºi se
adapteazã la mediul local de business,
susþine oficialul companiei. Astfel,
pentru a putea susþine vânzãrile de
ciment, în 2011 au fost realizate mai
multe tipuri de activitãþi concentrate în
principal pe trei mari direcþii: pãstrarea
ºi dezvoltarea portofoliului de produse,
creºterea suportului tehnic acordat
clienþilor, îmbunãtãþind continuu
serviciile oferite acestora. Aceste acþiuni
au fost întãrite de un management
adecvat al costurilor, materializat în
monitorizarea permanentã ºi
optimizarea aspectelor legate de
cheltuieli ºi de un management atent al
riscurilor. În al treilea rând, dezvoltarea
integratã a business-ului ciment,

agregate ºi betoane a fãcut ca relaþia
companiei cu clienþii sãi sã se
consolideze ºi mai mult.
Florin Aldea, directorul general al
Carpatcement Holding declarã: “Am
ºtiut sã ne adaptãm la nevoile pieþei ºi,
în pofida schimbãrilor ºi provocãrilor
economice din ultimii ani, ne bazãm în
continuare pe aceleaºi principii:
abordarea realistã, apropierea faþã de
afacere, leadership consecvent,
managementul strict al costurilor, management adecvat al riscurilor, produse
ºi servicii de calitate ºi, nu în ultimul
r ând , ne baz ãm pe competenþa,
performanþa ºi loialitatea angajaþilor
noºtri.
Toate acestea reprezintã factorii

esenþiali ai succesului nostru. Obiectivul
nostru este sã formãm cea mai bunã
echipã de management din industrie
iar, produsele ºi serviciile noastre sã
reprezinte un etalon în ceea ce priveºte
calitatea, eficienþa ºi promptitudinea.
Pentru viitor, sperãm ca evoluþia
businessului ºi a industriei noastre în
general sã fie susþinutã de revenirea pe
creºtere a pieþei construcþiilor, prin
demararea programului de lucrãri de
infrastructurã”.

ç

Pentru anul 2012 anticipãm o menþinere a
volumelor la nivelul anului 2011, cu o posibilã
creºtere între 2 si 5% în cazul demararii proiectelor
mari de infrastructurã anunþate de Guvern, ne-a
declarat Florin Aldea, directorul general al
Carpatcement Holding.
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