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Aºteptãri de creºtere
în domeniul construcþiilor civile

Interviu cu domnul Florin Madar, director general al TEMAD

Reporter: Care a fost parcursul compa-
niei?

Florin Madar: Dupã 1999, compania
s-a dezvoltat puternic la nivel naþional,
atât numãrul angajaþilor, cât ºi cifra de
afaceri crescând spectaculos, astfel: de
la 12 angajaþi în 1999, la 50 în 2002, la
170 în 2007, iar în 2013 deja numãrul
angajaþilor ajunsese la 220.

În acelaºi timp, introducerea în portofo-
liu a unor mãrci noi ºi diversificarea mãr-
cilor existente a determinat creºterea
constantã a cifrei de afaceri în medie cu
50% de la an la an, de la 1,28 milioane
euro în 1999, la 5,7 milioane euro în 2002,
ajungând pânã la 25 milioane în 2008.

În prezent, compania are 14 filiale cu
depozite locale ºi o gamã de produse de
peste 3000 de articole, cuprinzând în
total 20 de mãrci internaþionale ºi 7
mãrci proprii.

Activitatea companiei din perioada
urmãtoare a fost influenþatã negativ de
schimbãrile intervenite pe piaþã, în con-
textul scãderii puterii de cumpãrare a
populaþiei ºi diminuãrii drastice a in-
vestiþiilor în construcþii, înregistrate
începând cu 2009, dupã ce criza econo-
micã ºi-a fãcut simþitã prezenþa în majo-
ritatea domeniilor din Construcþii ºi
Industrie.

Reporter: Cum aþi reuºit sã faceþi faþã
perioadei de crizã?

Florin Madar: Compania a reuºit sã-ºi
menþinã cifra de afaceri prin introduce-
rea de game de produse noi ºi prin in-

trarea pe noi pieþe chiar ºi în condiþiile
crizei economice care s-a accentuat de
la an la an.

Fiind într-o continuã analizã a cerinþe-
lor pieþei, TEMAD a identificat oportuni-
tãþi de afaceri solide ºi ºi-a extins acti-
vitatea creându-ºi mãrci proprii ce
au susþinut vânzãrile în perioada
crizei economice: Rino - adezivi ºi
etanºeizanþi, Swordflex – abrazi-
ve, StarkBohrer – burghie, Karro –
accesorii de baie ºi bucãtãrie, Pro-
tek – echipamente de protecþie,
iar mai târziu intrând în domeniul
producþiei, deschizând în 2012 o
linie de prelucrare a profilelor de
trecere din Aluminiu.

În anul 2013, compania TEMAD ºi-a
completat portofoliul cu o marcã nouã:
Termico - plasa din fibrã de sticlã ºi alte
accesorii pentru termosisteme.

Crearea propriilor centre de producþie
reprezintã o prioritate în strategia de
dezvoltare a TEMAD, iar crearea Grupu-
lui de firme TEMAD a fost cea mai bunã
soluþie pentru punerea în practicã a
acestei strategii.

Grupul de firme TEMAD cuprinde TE-
MAD Co - Importator ºi distribuitor na-
þional de produse auxiliare pentru con-
strucþii ºi industrie, TEMAD Energie -
Centralã fotovoltaicã ºi TEMAD Produc-

þie - Fabricã de plasã de fibrã de sticlã.
Reporter: Cum aþi perceput mediul

economic în care v-aþi desfãºurat activi-
tatea pe parcusul acestor 20 de ani?
Care perioadã a fost cea mai bunã pen-
tru dezvoltarea afacerii? Dar cea mai
proastã?

Florin Madar: Mediul economic în care
compania îºi desfãºoarã activitatea este
impredictibil ºi instabil. Cea mai bunã
perioadã a fost între 2000 ºi 2007, iar
cea mai nevaforabilã între 2009 ºi 2010.

Reporter: Ce cifrã de afaceri ºi ce profit
a realizat, anul trecut, grupul TEMAD ºi
cum au fost aceste rezultate faþã de
2012?

Florin Madar: Cifra de afaceri a compa-
niei TEMAD în 2013 a fost de 25 milioa-
ne euro, iar profitul net de 1,4 milioane
euro. Faþã de anul 2012, în 2013 am
reuºit sã înregistrãm o creºtere de 2% în
contextul în care piaþa construcþiilor a
scãzut constant în ultimii ani.

Celelalte companii din grupul TEMAD
ºi-au început activitatea în 2013 ºi
întrucât investiþiile sunt încã în derula-
re, acestea îºi vor atinge potenþialul ma-
xim pânã în 2015.

Reporter: Ce estimãri aveþi pentru
vânzãrile companiei din acest an?

Florin Madar: Estimãm cã vânzãrile pe
TEMAD Grup vor fi aproximativ 30 milioa-
ne euro.

Reporter: Care este produsul din por-
tofoliul TEMAD care se vinde cel mai

bine?
Florin Madar: Cele mai vândute

produse din portofoliu fac parte din
brandul Bison ºi desigur plasa din
fibrã de sticlã.

Reporter: Ce planuri de dezvoltare
aveþi pe termen scurt ºi mediu?

Florin Madar: Pe termen scurt,
obiectivele noastre sunt creºterea
rentabilitãþii fabricii prin atingerea
capacitãþii maxime de producþie,

reducerea cheltuielilor operaþionale
prin dezvoltarea ºi perfecþionarea siste-
mului informatic ºi de gestiune, creºte-
rea cifrei de afaceri TEMAD în concor-
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TEMAD este una din cele mai im-
portante companii de distribuþie din
România, ce activeazã pe piaþã ma-
terialelor auxiliare pentru construc-
þii, amenajãri ºi decoraþiuni.

Înf i inþatã în 1994, compania
TEMAD ºi-a început activitatea de
distribuþie într-un spaþiu modest cu
doar 4 angajaþi. Printre primele mãrci
i mportate ºi comercial izate în
România se numãrau: Bison, Griffon,
ATC, Varta, Steco, Osram.

"Cifra de afaceri a companiei
TEMAD în 2013 a fost de

25
milioane euro, iar profitul net de 1,4

milioane euro".



danþã cu evoluþia pieþei ºi în consecinþã,
creºterea cotei de piaþã, consolidarea
afacerii pe domeniile noi în care compa-
nia ºi-a extins activitatea.

Reporter: În ce zone ale þãrii aþi înre-
gistrat cea mai mare creºtere a vânzãri-
lor?

Florin Madar: Creºteri semnificative
s-au înregistrat în ultimii ani în zona de
nord, Moldova ºi centru.

Reporter: Ce prognoze aveþi pentru
sectorul construcþiilor ºi creºterea eco-
nomicã în acest an?

Florin Madar: În sectorul construcþiilor
noi se va înregistra o creºtere atât în do-
meniul construcþiilor civile, datoritã
deficitului foarte mare de locuinþe ºi a
costurilor de construcþie echilibrate
comparativ cu cheltuielile cu un aparta-
ment vechi, cât ºi în domeniul construc-
þiilor industriale datoritã relansãrii timi-
de a investiþiilor ºi a creditãrii recente.

În sectorul amenajãrilor ºi renovãri-
lor/reabilitãrilor se va înregistra, de ase-
menea, o creºtere semnificativã ce va
avea un impact pozitiv în vânzãrile de
materiale auxiliare pentru construcþii ºi
amenajãri.

Estimãm o creºtere economicã în pe-
rioada urmãtoare datoritã apetitului
pentru consum specific þãrii ºi a reînce-
perii programelor de finanþare.

Reporter: Care este opinia dumnea-
voastrã privind accesul companiilor la
finanþare? Dar despre costurile de fi-
nanþare?

Florin Madar: În ultimii ani, existã oferte
constante pe piaþã finanþatorilor, aceºtia
propunând soluþii ce ar putea veni în

ajutorul companiillor. Accesul la finanþare
este facil atunci când indicatorii financiari
relevã rezultate favorabile, necesitatea
realã a finanþãrii ºi o utilizare raþionalã a
acesteia. Principalele inconveniente
rãmân nivelul dobânzilor, condiþiile ge-
nerale, cerinþele de garantare ºi timpul
consumat pentru analizã ºi întocmirea
dosarului.

Costurile au un nivel constant în ulti-
mii doi ani, acestea fiind asumate odatã
cu contractarea finanþãrii. Un factor im-
portant este reprezentat de moneda fi-
nanþãrii. Astfel, costurile de finanþare
sunt influenþate negativ de volatilitatea
ºi evoluþia cursului de schimb.

Pentru multe companii, nivelul ridicat
al dobânzilor ºi comisioanelor perceput
de instituþiile financiare rãmâne o ba-
rierã greu de trecut.

Chiar dacã pentru TEMAD ºi multe alte

companii, accesul la finanþare este un
drum relativ drept, pentru o parte din
clienþii noºtri este dificil sã obþinã credi-
te, ceea ce face dificilã dezvoltarea lor
viitoare.
Reporter: Când credeþi cã se va relua con-
strucþia de locuinþe
noi în þarã noastrã?

F l o r i n M a d a r :

Construcþia de lo-
cuinþe noi a înre-
gistrat o scãdere
drasticã în ultimii
ani. Ieºirea din cri-
zã, creºterea eco-
nomicã estimatã
pentru perioada
urmãtoare ºi re-
lansarea creditelor vor fi factorii care
vor favoriza începerea altor proiecte
imobiliare.

Reporter: TEMAD a accesat fonduri eu-
ropene? A fost greu sau uºor? Cu ce pro-
bleme v-aþi confruntat în procesul de
accesare ºi implementare?

Florin Madar: Accesul la finanþãrile din
fonduri europene nu este tocmai facil.
Am accesat în 2009 fonduri prin Progra-
mul Operaþional Sectorial “Creºterea
Competitivitãþii Economice” pentru rea-
lizarea unei secþii de prelucrare a profile-
lor din aluminiu, în valoare totalã de
199.505 euro. La mijlocul anului 2013
am primit finanþarea de 96.343 euro
pentru investiþiile realizate în perioada
2009 - 2012. În acest an urmeazã sã ac-
cesãm un nou proiect cu titlul “Valoare
prin performanþã”, în valoare de 296.211
lei, în acest moment având scrisoarea de
acceptare a conformitãþii ºi a eligibilitã-
þii. A fost greu pentru cã de la idee la fi-
nalizarea proiectului este cale lungã de
mai mulþi ani ºi trebuie parcursã o serie
de etape complexe ºi greoaie, descura-
jante pentru cei interesaþi.

Autoritãþile naþionale fac reguli mai
multe decât este nevoie, ce conduc
astfel la o birocraþie excesivã.

Problema principalã cu care ne-am
confruntat o reprezintã procedura de
achiziþie complicatã ºi greoaie datã ºi

de o formularisticã
extrem de stufoasã.

Reporter: Câþi an-
gajaþi aveþi în acest
moment? Veþi con-
tinua angajãrile în
2014? Câte locuri de
muncã noi intenþio-
naþi sã creaþi?

Florin Madar: 267
de angajaþi pe Gru-
pul TEMAD. Anul

trecut s-au creat 50 de noi locuri de
muncã. În perioada urmãtoare nu in-
tenþionãm sã facem angajãri, ci ne
îndreptãm spre eficientizarea resurselor
umane existente.

Reporter: Ce clienþi importanþi aveþi?
Florin Madar: Suntem prezenþi în toate

reþelele moderne de tip DIY (n.r. do it yo-
urself - bricolaj), în peste 80% din celelal-
te reþele: supermarketuri, hipermaketuri,
discounteri, în peste 4000 de magazine
tradiþionale: depozite de materiale de
construcþii, magazine de obiecte sanita-
re, piese auto, universale, metalo-chimi-
ce, decoraþiuni, instalaþii ºi în peste 1000
de fabrici, ºantiere, ateliere, service-uri
auto, etc.

"Considerãm cã prima etapã în dru-
mul nostru spre succes a fost deja par-
cursã, oferind clienþilor noºtri un parte-
neriat durabil ºi de încredere."
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"Ieºirea din crizã, creºterea
economicã estimatã

pentru perioada
urmãtoare ºi relansarea
creditelor vor fi factorii

care vor favoriza
începerea altor proiecte

imobiliare".
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