
Reducerea TVA duce la creºterea
pieþei materialelor de construcþii

C
ELCO, cel mai mare
producãtor de mate-
riale de construcþii din
sud-estul României, a

încheiat primul trimestru al anului
2015 cu o creºtere de 2% a cifrei de
afaceri, faþã de aceeaºi perioadã a
anului trecut.

Anul 2015 a început cu o revigo-
rare în ceea ce priveºte numãrul de
autorizaþii de construire eliberate.
Conform datelor INSSE, pentru
lunile ianuarie ºi februarie, s-a înre-
gistrat o creºtere de 4,3% faþã de
perioada similarã din 2014. Un rol
important l-au jucat condiþiile me-
teorologice care au favorizat lucrã-
rile de construcþii, dar ºi reducerea
preþului combustibilului, ce a re-
zultat în costuri de transport mai
mici în aceastã perioadã, fapt care

a încurajat activitatea economicã,
în general, ºi industria materialelor
de construcþii, în special.

În aceste condiþii CELCO a reuºit
sã menþinã în primul trimestru din
2015 volumul de livrãri de BCA ºi
adezivi la nivelul primului tri-
mestrul din 2014. Livrãrile de var
au înregistrat, în aceeaºi perioadã,
o creºtere de pânã la 10% faþã de
aceeaºi perioadã din 2014, ob-
servând un interes crescut pentru
varul mãcinat special pentru pro-
ducþia de BCA ºi pentru varul bul-
gãri, utilizat cu precãdere în side-
rurgie ºi metalurgie ºi pentru pro-
ducerea de var pastã.

„La începutul anului 2014 inau-
guram cel de-al doilea cuptor de
var destinat exclusiv producerii va-
rului mãcinat pentru fabricarea
blocurilor de BCA. Am înþeles din
timp necesitatea unui cuptor desti-
nat exclusiv acestui tip de var, ce-
rerea fiind în continuã creºtere.
Mai mult, spre deosebire de 2014,
s-au deblocat lucrãrile de infra-
structurã, rezultând o creºtere di-
rectã pentru produsele Fabricii de
Var CELCO”, a declarat Niculae
Duºu, Preºedinte CELCO SA, adã-
ugând: “În ceea ce priveºte consu-
mul de BCA ºi adezivi, sunt în con-
tinuare solicitate variantele de
achiziþie în sistem (la pachet). Am
putut observa un interes din ce în
ce mai mare pentru blocurile de
BCA cu grosimi mai mari, de 300 -
350 mm, ce oferã o mai bunã izola-
re termicã a construcþiei, fãrã a fi
necesar un sistem suplimentar de
termoizolaþie”.

Deºi rezultatele financiare ale pri-
mului trimestru din 2015 nu sunt
finalizate, din datele disponibile
pentru perioada ianuarie - martie
2015, CELCO înregistreazã un plus
în cifra de afaceri de aproximativ
2% faþã de aceeaºi perioadã a anu-
lui trecut.

Trimestrul II vine cu noutãþi le-
gislative privind taxa pe valoare
adãugatã la alimente care, printr-o
reducere a cotei, poate influenþa

pozitiv decizia de a investi în noi
proiecte imobiliare ºi, în consecin-
þã, decizia de achiziþie a materiale-
lor de construcþii.

Pe fondul unei concurenþe din ce
în ce mai acerbe, datoritã existen-
þei unor supraproducþii de mate-
riale de zidãrie, pentru anul 2015
CELCO previzioneazã o creºtere a
interesului producãtorilor pentru
modernizarea ºi inovarea în tehno-
logiile de fabricaþie, mãsuri esen-
þiale pentru a face faþã pieþei con-
strucþiilor, aflatã într-o continuã
schimbare.

Producãtorii de materiale de zi-
dãrie trebuie sã se alinieze la solici-
tãrile Uniunii Europene ºi politicile
internaþionale „verzi”. Aceastã pre-
siune îi determinã sã fabrice pro-
duse din ce în ce mai eficiente, cu
densitãþi reduse, precizii dimensio-
nale ºi cu multiple domenii de utili-
zare (construcþii comerciale, rezi-
denþiale sau industriale). Cel mai
recent raport al BPIE (Buildings
Performance Institute Europe) pro-
pune completarea cerinþelor pri-

vind performanþa energeticã a clã-
dirii cu recomandãri pentru calita-
tea aerului, lumina naturalã ºi con-
fort termic. Clãdirile trebuie sã fie
concepute pentru a asigura aceste
condiþii. Necesitatea de a atenua
schimbãrile climatice ºi de a redu-
ce dependenþa de importuri de
energie oferã provocãri noi pentru
concepþia ºi funcþionarea clãdiri-
lor, conducând la o reducere im-
portantã a consumului de energie
ºi a emisiilor asociate cu clãdirile.

“Astfel, previzionãm o creºtere a
cererii pentru materialul de zidãrie
BCA în detrimentul altor soluþii
constructive, fiind un material
sustenabil, perfect echipat sã rã-
spundã cerinþelor ºi standardelor
impuse. Pentru anul 2015 ne pro-
punem în primul rând consolida-
rea poziþiei noastre pe pieþele noi.
Pe piaþa naturalã previzionãm o
deblocare a lucrãrilor de construc-
þii rezidenþiale, dar ºi de infrastruc-
turã, ceea ce va influenþa cererea
de materiale de construcþii, astfel
încât la finalul anului sã putem
înregistra o creºtere de 3-5%. În
acest sens, avem în plan lansarea
unor noi produse, am programat
deja câteva investiþii pentru efi-
cientizarea proceselor de produc-
þie ºi vom accentua campaniile no-
astre de comunicare, atât cãtre uti-
lizatorii finali, cât ºi cãtre liderii de
opinie din acest domeniu: arhitec-
þi, proiectanþi, constructori”, a adã-
ugat Niculae Duºu.
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