
DIN CAUZA SCUMPIRII MATERIEI PRIME

“Oamenii nu îºi mai permit foiºoare”
(Interviu cu Cornel Barbu, reprezentantul companiei “Foiºoare Terase”)

Reporter: Care este povestea
companiei?

Cornel Barbu: Prins într-un
vârtej în care lucrurile începuserã
sã ia amploare, Florian Barbu (tatãl
meu) a realizat, în anul 1992, ceea
ce nimeni nu realizase pânã atunci,
în zonã - a înfiinþat prima societate
comercialã din Comuna Cãlugãreni,
Judeþul Giurgiu, ce avea ca obiect
principal de activitate prelucrarea
lemnului.

Vestea s-a rãspândit rapid, iar oa-
menii din comunã, dar ºi din locuri
mai îndepãrtate, au dus vorba
despre lucrurile straºnice ieºite din
micul atelier al meºterului: de la bi-
nale - uºi, ferestre, duºumele, lam-
briuri, pânã la diferite modele de
garduri ornamentale.

Participând, de-a lungul timpu-
lui, la toate etapele de prelucrare
- de la aducerea buºtenilor din
pãdure, pânã la proiectarea ºi re-

alizarea produselor finite, m-am
îndrãgostit de lemn. Acumulând
exper ienþa necesarã , în anul
2010, am înfiinþat întreprinderea
individualã “Barbu F. Cornel”, ce
are ca obiect principal de activita-
te tot prelucrarea lemnului, dar
este specializatã pe construcþia
de foiºoare, terase, cãsuþe din
lemn ºi pergole, mansarde, scãri
interioare, balcoane, baruri, gãr-
duleþe, lambriuri.
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O a m e ni i nu î º i m a i p e rm i t
foiºoare, din cauza scumpirii ma-
teriei prime, ne-a transmis Cornel
Barbu, reprezentantul companiei
“Foiºoare Terase”.

În acelaºi timp, clienþii sunt din
ce în ce mai pretenþioºi, majorita-
tea solicitând finisaje foarte bine
realizate ºi modele de foiºoare, te-
rase, pergole diferite, faþã de ceea
ce se gãseºte acum în piaþã.

Domnia sa ne-a precizat cã, în ul-
tima perioadã, cererea a crescut pe
segmentul pergole ºi terase ,
“deoarece consumul de materiale
este mai mic ºi necesitã mai puþinã
manoperã, ceea ce înseamnã un
preþ mai redus pentru client”.

Domnul Barbu ne-a vorbit atât
despre piaþa de profil, cât ºi despre
evoluþia companiei sale.

Amenajãri



Înainte sã ne profilãm pe dome-
niul foiºoare-terase, domeniul
principal de activitate a fost pro-
ducþia de tâmplãrie din lemn (bi-
nale), duºumele, lambriuri, garduri
etc. În timp, dupã apariþia tâmplã-
riei PVC, nemaiavând cerere, am
fost nevoiþi sã ne axãm pe o altã la-
turã. Acela a fost momentul în care
am început producþia de foiºoare,
terase, balcoane,pergole.

Reporter: Ce tipuri de foiºoare
produceþi?

C o r n e l B a r b u : M ajor i t at e a
foiºoarelor produse de f irma
noastrã sunt fãcute la comandã, în
funcþie de gusturile clienþilor. Cei
mai mulþi solicitã modele diferite
de balustradã ºi mobilier.

Lucrãrile sunt executate din lemn
uscat în cuptor, finisat extra, tratat
cu lacuri produse în Italia (pentru re-
zistenþã ridicatã în timp). Lucrãrile
au un termen de garanþie de doi ani.

Ca produs nou apãrut pe piaþã,
putem vorbi de producþia de scãri
interioare ºi grãtar pentru foiºor
(cu cãrãmidã aparentã). Tipurile de
foiºoare pe care urmeazã sã le pro-

ducem depind de gusturile clienþi-
lor, aceºtia fiind din ce în ce mai
pretenþioºi ºi dorind foiºoare din
ce în ce mai moderne.

Reporter: Care sunt preþurile
foiºoarelor pe care le produceþi?

Cornel Barbu: Preþul minim pen-
tru un foiºor de 3x3 metri este de
4.500 de lei, iar preþul maxim poate
ajunge la 15.000 de lei, în funcþie
de dimensiuni ºi model (cu pereþi
închiºi, grãtar în interior ºi mobilier
pentru acesta).

Reporter: Care este profilul
clienþilor dumneavoastrã?

Cornel Barbu: În proporþie de
70% sunt persoane cu funcþii înal-
te. De asemenea, mai avem ºi
clienþi firme.

Reporter: Câþi angajaþi aveþi?
Cornel Barbu: Sub coordonarea

mea lucreazã cel puþin ºapte oa-
meni - tâmplari, montatori, vopsi-
tori -, împãrþiþi în echipe de lucru,
în atelier ºi pe teren.

Reporter: Care sunt tendinþele
din piaþã?

Cornel Barbu: Clienþii nu îºi mai
permit foiºoare, din cauza scumpi-
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rii materiei prime. În ultima perioa-
dã cererea a crescut pe segmentul
pergole ºi terase, deoarece consu-
mul de materiale este mai mic ºi
necesitã mai puþinã manoperã,
ceea ce înseamnã un preþ mai re-
dus pentru client.

Reporter: Cum a evoluat cererea,
în raport cu oferta?

Cornel Barbu: Din anul 2005, în
care am trecut pe producþia de
foiºoare-terase, am informat cercul
nostru de clienþi de începerea pro-
ducþiei, fapt care a dus la dezvolta-
rea acesteia. Odatã cu trecerea

timpului, am renunþat definitiv la
producþia de tâmplãrie din lemnv
(cea de bazã), deoarece cererea
pentru foiºoare, terase, pergole a
crescut considerabil, de la an la an.

Reporter: Care a fost evoluþia
preþurilor în acest domeniu?

Cornel Barbu: Preþur i le au
crescut în fiecare an, ca urmare a
scumpirii, în primul rând, a mate-
riei prime, acestea fiind influenþate
ºi de creºterea TVA.

Pentru urmãtorii 2-3 ani estimez
o creºtere a preþurilor cu pânã la
20-30%.

Reporter: În ce mod s-au educat
clienþii?

Cornel Barbu: Clienþii sunt din
ce în ce mai pretenþioºi, majorita-
tea solicitând finisaje foarte bine
realizate ºi modele de foiºoare, te-
rase, pergole diferite, faþã de ceea
ce se gãseºte acum în piaþã.

Reporter: Ce sumã medie alocã
o familie pentru achiziþionarea
unui foiºor?

Cornel Barbu: Suma medie alo-
catã de o familie pentru achiziþio-
narea unui foiºor este de aproxi-
mativ 7.000 lei, care presupune un

foiºor dreptunghiular de 4,5x3,5
m, cu balustradã inclusã. O pergolã
de 5x4 m (cu pânzã) costã 4.000 lei,
în timp ce o terasã de 6x4 m are un
preþ de 7.000 lei.

Reporter: Care sunt cele mai cã-
utate foiºoare?

Cornel Barbu: Cele mai cãutate
foiºoare sunt cele moderne ºi cât
m ai s i m ple ( balu st r ad ã c u
stâlpiºori verticali, simpli ºi stâlpi
fãrã model), aceasta fiind tendinþa
pentru Bucureºti ºi împrejurimi.

LAURENÞIU SERBOV, ATELIERUL VERDE:

“Tendinþele din piaþa amenajãrilor de grãdinã variazã în funcþie de
bugetul clientului”

În ceea ce priveºte amenajãrile de
grãdinã, tendinþele din piaþã variazã în
funcþie de bugetul clientului, ne-a spus
Laurenþiu Serbov, arhitect peisagist în
cadrul companiei Atelierul Verde.

Cele mai multe cereri sunt pe seg-
mentul de gazonare (gazon rulat ºi
prin sãmânþã), pregãtire teren ºi
sistem de irigaþii, afirmã domnia sa,
precizând: “Anul acesta au fost mai
multe cereri de ofertã decât lucrãri
propriu-zise. Clientul are tendinþa sã
facã tot ce este mai ieftin, în detri-
mentul materialelor de calitate. În
2015 am avut de-a face ºi cu o
creºtere a preþului la materialele de
i r i g a þ i i , c a urm a re a c re ºt e r i i
dolarului”.

Laurenþiu Serbov ne-a declarat cã
suma medie alocatã de o familie pen-
tru amenajarea grãdinii este de 1.000
de euro - faþã de alþi ani în care buge-
tul cheltuit în acest scop era de 3.000
sau de 4.000 de euro.

Arhitectul ne-a mai spus: ”Clienþii
noºtri provin, în general, din clasa de
mijloc. Ceea ce afecteazã aceastã piaþã
sunt aºa-ziºii «mici întreprinzãtori»,
care sunt foarte mulþi ºi care, cu o gre-
blã ºi o cazma, amenajeazã grãdini de
calitate inferioarã, oferind preþuri ex-
trem de mici”.

Cel mai des utilizat gazon este cel
rulat, fiind forma cea mai simplã sã ai
un gazon instant. Pe acest segment,
preþurile variazã între 4,5 euro pe

metrul pãtrat - cel autohton - ºi 8-8,5
euro/mp - gazonul de import, cu tot
cu montaj.

Gazonarea prin sãmânþã, care are
ca dezavantaj faptul cã, pentru a
ajunge la maturitate, sunt necesare
câteva luni, în care este nevoie de o
întreþinere riguroasã, este ºi ea folo-
sitã ºi solicitatã de cãtre clienþii
noºtri. O condiþie de bazã este ca su-
prafaþa respectivã sã beneficieze de
un sistem de irigaþii - dacã suprafaþã
depãºeºte 100 de mp. În acest caz,
preþurile variazã între 1 euro ºi 2,5
euro (inclusiv montaj), în funcþie de
suprafaþã.

În ceea ce priveºte plantele, în ge-
neral, pentru amenajarea grãdinii,

sunt folosite cele care rezistã ºi s-au
adaptat la clima noastrã (este vorba
despre plantele produse în import -
Ungaria, Italia, Olanda). Plante pro-
duse în þara noastrã se cultivã în pe-
rioada de primãvarã, când tempera-
turile nu sunt crescute, ºi toamna.
Din acest segment, existã cerere pen-
tru arbori destinaþi aliniamentului ºi
pentru gard viu.

Printre alte elemente esenþiale de-
dicate amenajãrii grãdinii, se numãrã
sistemele de iluminat, sistemele de
drenaj ºi cele pentru irigaþii, care pot
avea preþuri diferite în funcþie de ca-
litatea materialelor, complexitatea
executãrii acestora ºi suprafaþa
terenului.


