
NICULAE DUªU, CELCO:

“Românii din strãinãtate
au susþinut vânzãrile de materiale
de construcþii în perioada crizei”

“Bãncile au o atitudine de respingere faþã de toþi cei care vin
din zona construcþiilor”

Reporter: Ce rezultate financiare a
avut, anul trecut, Celco ºi cum au fost
acestea faþã de 2012?

Niculae Duºu: Avem o micã scãdere a
afacerilor în 2013. Anul precedent a fost
unul în care am ajuns cel mai jos, dar
sperãm sã ne creascã afacerile în 2014.
Primãvara aceasta a fost mai bunã din
punct de vedere al vânzãrilor, Celco a
produs ºi în 2013 circa 400.000 mc de
BCA, dar suntem sub capacitatea maxi-
mã de producþie. Semnalele pentru
începutul lui 2014 sunt bune.

Reporter: Cum preconizaþi cã vor evo-
lua vânzãrile de BCA, var, adezivi ºi mor-
tare pentru Celco?

Niculae Duºu: Sper sã ne menþinem
vânzãrile la toate segmentele ºi sã
avem ºi o uºoarã creºtere.

Reporter: Ce pondere au exporturile în
afacerile Celco ºi care sunt þãrile în care
exportaþi?

Niculae Duºu: Ponderea este micã,
aproape insignifiantã, dar avem o
creºtere substanþialã a exporturilor în
Republica Moldova. Am întãrit relaþiile
cu partenerii noºtri din Republica Mol-
dova. Anul trecut am reuºit sã vindem
BCA ºi în Ucraina. Am folosit transportul
rutier pentru a exporta în zona apropia-
tã Galaþiului. Avem, bineînþeles, expor-
turi ºi în Bulgaria. În acest an, am reuºit
sã mãrim capacitatea de producþie,
sperând sã vindem aproximativ 3.000
de mc, pe lunã, în Republica Moldova.

Reporter: Ce planuri de dezvoltare

aveþi pe termen scurt ºi mediu?
Niculae Duºu: Pentru producþia de

BCA, suntem în curs de încheiere a unui
contract pentru dezvoltarea unui con-
veier, prin care sã transformãm formele
fixe în forme mobile ºi, în acelaºi timp,
sã cumpãrãm un mixer pentru materia-
lele de construcþii. Investiþia este destul
de serioasã, cam de 1,5 milioane de
euro. În varã, vom da drumul la cupto-
rul de var pentru BCA. Cuptorul va pro-
duce zilnic 150 de tone de var special
ars pentru producþia de BCA. Sperãm cã
acest produs va fi bun ºi pentru ceilalþi
producãtori de BCA ºi ne dorim sã vin-
dem la capacitate maximã.

Reporter: În ce zone aþi înregistrat cea
mai mare cerere de BCA ºi care este pro-
filul cumpãrãtorului de BCA produs de
Celco?

Niculae Duºu: Noi suntem o industrie
localã. Ne adresãm, în primul rând, Do-
brogei. Acolo este baza ºi de acolo ne
extindem, pânã la jumãtatea þãrii, sã zi-
cem. Dar cel mai mult urcãm pânã în
Moldova. Suntem prezenþi în toatã par-
tea de est a þãrii, atât cât putem. Mai
suntem prezenþi în zona de nord. Profi-
lul cumpãrãtorului Celco este greu de
conturat. Pentru noi a fost foarte impor-
tant cã am rezistat ºi am crescut pe pe-
rioada crizei. În primul rând, putem vor-
bi despre muncitorii din strãinãtate,
care aduceau valutã în þarã ºi constru-
iau case aici. Practic, pe toatã perioada
crizei, ei ne-au susþinut vânzãrile. În pe-
rioada de crizã, aproape 90% din con-
strucþii au fost case rezidenþiale unifa-
miliale.

Reporter: Ce prognoze aveþi pentru

sectorul construcþiilor ºi creºterea eco-
nomicã din acest an?

Niculae Duºu: Pentru creºterea econo-
micã, o prognozã corectã pentru acest
an ar fi cel puþin o stabilitate ºi poate o
uºoarã creºtere de 1-2 procente. Sã zi-
cem cã o sã înceapã creºterea ºi sã
sperãm cã o s-o þinã tot aºa, în anii urmã-
tori. Revenind la volumul de capacitate
de zidãrie pe care îl avem, la ora actua-
lã, pe piaþa noastrã, am vândut aproape
60% din capacitatea totalã. În 2013,
aproximativ toþi producãtorii de zidãrie
au vândut 60% din capacitatea de pro-
ducþie.

Reporter: Ce impact au avut, asupra
afacerilor Celco, introducerea taxei pe
construcþii speciale, liberalizarea pieþei
de energie ºi de gaze ºi introducerea ac-
cizei suplimentare pe carburanþi?

Niculae Duºu: O sã fac referire la câteva
aspecte care îngreuneazã activitatea
noastrã, ca producãtori de materiale de
construcþie, dar ºi a celorlalþi agenþi
economici din þarã. În primul rând, OUG
34/2013, care modificã Legea fondului
funciar nr.18/1991 în ceea ce priveºte
organizarea, administrarea ºi exploata-
rea pajiºtilor permanente, afecteazã
grav desfãºurarea activitãþii de extrac-
þie din cariere, prin prevederea de la ar-
ticolul 5, aliniatul 2, care stipuleazã cã
“se interzice scoaterea definitivã sau
temporarã din circuitul agricol al pajiºti-
lor. O astfel de interdicþie afecteazã
direct operator i i economici care
desfãºoarã activitãþi cum este cea de ex-
ploatare carierã, dar ºi, indirect, întreaga
industrie naþionalã.

Un alt aspect care ne încurcã activita-
tea este articolul 256, aliniatul 4, din
Codul Fiscal. În urma unor controale
desfãºurate la diverse primãrii, Curtea
de Conturi impune acestora sã colec-
teze o taxã de pânã la 8 lei/mp pentru
toatã suprafaþa excavatã în cazul ex-
ploatãrilor de carierã. Prin art. 267, alin.
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Piaþa materialelor de construcþii va înregistra o
uºoarã creºtere, în acest an, ne-a declarat Niculae
Duºu, preºedintele Celco. Compania a avut ex-
porturi substanþiale în Republica Moldova ºi va in-
vesti 1,5 milioane de euro în extinderea producþiei
de BCA. Preþurile la BCA vor creºte, în acest an, din
cauza majorãrii preþului energiei, a taxelor ºi im-
pozitelor, ne-a spus domnul Duºu.
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4, se stabileºte taxa pentru eliberarea
autorizaþiei de foraje sau excavãri, ne-
cesarã pentru lucrãrile de prospectare,
pentru care se achitã o taxã de pânã la 8
lei/mp pentru suprafaþa afectatã de
aceste lucrãri de prospectare. Pentru
activitatea de exploatare a carierei se
obþine o altã autorizaþie de la primãrie,
pentru care se achitã taxa de 1% din va-
loarea lucrãrilor, potrivit art. 267, alin. 8.
Din cauza redactãrii defectuoase a ace-
stui articol, Curtea de Conturi a ajuns sã
impunã primãriilor sã colecteze taxa de
pânã la 8 lei/mp ºi pentru întreaga su-
prafaþã a exploatãrilor de carierã. Astfel,
se ajunge la situaþia bizarã ca, pentru
aceeaºi activitate, sã se perceapã douã
taxe de autorizare.

Instituþiile guvernamentale de profil
trebuie sã sprijine competitivitatea pro-
duselor de construcþii fabricate în þara
noastrã, întrucât, în acest mod, compa-
niile româneºti ar crea locuri de muncã
pentru cetãþeni, aspect ce poate influ-
enþa pozitiv evoluþia consumului. Difi-
cultãþile în obþinerea finanþãrilor con-
duc spre stagnarea sau neînceperea
proiectelor de infrastructurã, deter-
minând reducerea volumelor de
vânzãri pe produse specializate.

De asemenea, consider cã munca în
þara noastrã este mult prea fiscaliza-
tã, cotele sunt mult prea mari, atât ce se
plãteºte din partea angajatului, cât ºi
ceea ce se plãteºte din partea angajato-
rului. Apreciez cã situaþia economicã
permite reducerea CAS ºi cer guvernan-
þilor sã punã în aplicare cât mai repede
aceastã mãsurã, þinând cont cã face par-
te ºi din programul de guvernare. Redu-
cerea CAS va stimula firmele sã facã an-
gajãri ºi, mai ales, sã angajeze “cu acte”.
Astfel, se va reduce ºi evaziunea fiscalã.
ªtim cã avem o piaþã neagrã de muncã
foarte mare ºi ar fi în beneficiul tuturor

sã disparã.
Reporter: Cum au evoluat preþurile pe

piaþa de BCA în 2013 ºi ce estimãri aveþi
pentru acest an?

Niculae Duºu: Pe piaþa de BCA, preþuri-
le au cãzut în permanenþã, începând cu
2008. În acest an, preþurile la BCA vor
creºte forþat, fiind împinse din spate de
celelalte costuri, pe energie, pe gaze. Îe
primul trimestru, de la 1 ianuarie pânã
la 31 martie, avem deja o creºtere a pre-
þului gazelor de 2,8%.

Reporter: Care este opinia dumneavoastrã
privind accesul companiilor la finanþare?
Dar despre costurile de finanþare?

Niculae Duºu: Accesul companiilor la
finanþare este foarte dificil. Lanþurile de
distribuþie cu care lucrãm noi au o mare
problemã. Sunt firme mai mici, investi-
tori mai mici, care ºi-au luat credite
mari în perioada de creºtere, iar când a
venit criza au avut mari probleme. Însã,
sunt multe, foarte multe firme care se
descurcã bine, dar au probleme cu
bãncile, în sensul cã bãncile au devenit

foarte circumspecte, mai ales în privinþa
zonei construcþiilor. Bãncile au o atitu-
dine de respingere faþã de toþi cei care
vin din zona construcþiilor ºi au nevoie
de creditare. Vã dau un exemplu con-
cret. Chiar dacã o firmã a avut probleme
în perioada de crizã, dar ºi-a plãtit credi-
tele la timp, banca a început sã-i cearã
din ce în ce mai mulþi bani atunci când a
vãzut cã aceastã firmã începe sã aibã o
creºtere. Bãncile îºi urmãresc interesul
ºi, cât timp studiile lor spun cã zona
construcþiilor necesitã o atenþie mai

mare, nu vor oferi prea uºor credite
pentru investiþii.

Reporter: Când credeþi cã va fi reluatã
construcþia de locuinþe noi în þara noastrã?

Niculae Duºu: Când se va schimba
mentalitatea în România. Mã refer la
mentalitatea noastrã ca români, a tutu-
ror angajaþilor de stat, a politicului, a
tuturor factori lor . Trebuie sã f im
conºtienþi cã, fãrã dezvoltare, nu putem
sã creºtem ca þarã. Pânã nu se formeazã
structuri patronale puternice care sã co-
laboreze foarte bine cu sindicatele, nu
putem vorbi de acel echilibru necesar
într-o economie, într-o societate demo-
craticã. Fãrã un echilibru între “politic”
ºi “economic” nu se poate dezvolta ni-
mic. Vedeþi foarte bine unde am ajuns
din cauzã cã “politicul” merge pe un
drum liber, fãrã sã i se opunã nimeni. Cu
oameni pregãtiþi, cu conduceri executi-
ve bune ale diverselor structuri civile,
“politicul” va avea întotdeauna grijã,
când ia o decizie, sã întrebe ºi partea
adversã. Abia atunci se va crea echilibru

ºi asta înseamnã democraþie.
Reporter: Vã mulþumesc!"Bãncile au o atitudine de

respingere faþã de toþi cei care
vin din zona construcþiilor ºi au

nevoie de creditare".

Începând din luna ianuarie a acestui
an, Celco are o capacitate de produc-
þie a varului mai mare cu 60%, în urma
inaugurãrii noului cuptor de var de la
fabrica deþinutã de companie în co-
muna Corbu, Constanta. Proiectul,
co-finanþat prin Fondul European de
Dezvoltare Regionalã, a facilitat insta-
larea singurului cuptor de var din þarã
care produce var bulgãri, special pen-
tru fabricarea blocurilor de BCA.

Conducerea Celco susþine cã, oda-
tã cu punerea în funcþiune a noului
cuptor, fabrica va putea sã producã,
alãturi de var, bulgãri, var mãcinat,
var hidratat ºi var dolomitic necesar
în industria siderurgicã, în agricultu-
rã, horticulturã, zootehnie ºi pentru
reducerea nivelului poluãrii centra-
lelor electrice.

Investiþia s-a ridicat la aproximativ 4
milioane euro ºi a fost programatã ca
urmare a dorinþei Celco de a rãspunde
prompt marilor consumatori indu-
striali. Astfel, compania a putut sã-ºi
majoreze capacitatea de producþie a
fabricii cu peste 60%.
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