
Wienerberger România a cumpãrat
fabrica de cãrãmidã de la Buzãu

W
ienerberger Româ-
nia a achiziþionat, re-
cent, fabrica de cãrã-
midã de la Buzãu

care aparþina Search Chemicals ºi
care include active ºi o carierã de ar-
gilã.

Fabrica de cãrãmidã de la Buzãu
a intrat în conservare în anul 2011
ºi a fost repornitã în 2014, func-
þionând la o capacitate redusã.
Preluarea fabricii din Buzãu condu-
ce la îmbunãtãþirea acoperirii geo-
grafice pentru activitatea Wiener-
berger în piaþa de zidãrie. Producã-
torul de cãrãmidã ºi blocuri cera-
mice are în plan retehnologizarea
facilitãþilor de producþie în urmã-
toarele luni, pentru a le aduce la
standardele internaþionale ale
grupului, potrivit informaþiilor
transmise redacþiei. Acestea aratã
cã Wienerberger îºi va consolida
poziþia de angajator pe piaþa loca-
lã, având în vedere cã personalul
fabricii va fi pãstrat ºi va beneficia
de programe de formare profesio-
nalã.

Corneliu Fecioru, Managing Di-
rector Sales & Marketing, Wiener-
berger România a declarat: "Aceas-
tã achiziþie ºi investiþiile pe care le
vom face pentru retehnologizarea

fabricii aratã implicarea pe termen
lung pe care Wienerberger o are în
dezvoltarea pieþei locale, atât pe
partea de producþie, cât ºi pe par-
tea de susþinere a dezvoltãrii con-
strucþiilor rezidenþiale prin utiliza-
rea de materiale de construcþie de

calitate, adap-
tate nevoi lor
actuale ale be-
neficiarilor fina-
li din România.
Toate demersu-
rile Wienerber-
ger din ultimii

18 ani, de la intrarea pe
piaþa româneascã, au
fost în spiritul dezvoltãrii
durabile ºi aratã angaja-
mentul companiei de a
susþine nevoile unei pieþe în
creºtere".

Asistatã, în aceastã tranzacþie, de
"bpv Grigorescu ªtefãnicã", com-
pania care a achiziþionat fabrica de
la Buzãu face parte din Grupul
Wienerberger, care este cel mai
mare producãtor de blocuri cera-
mice (Porotherm, Terca) ºi lider de
piaþã pe segmentul de þigle cera-

mice (Koramic, Ton-
dach) în Europa,
precum ºi pe seg-

mentul pavele din
beton (Semmelrock) în

Europa Centralã ºi de Est. Pe
segmentul sisteme de þevi (þevi ce-
ramice Steinzeug-Keramo ºi þevi
din plastic Pipelife), Wienerberger
este unul dintre principalii furni-
zori din Europa. Cu un numãr total
de 203 de fabrici, Grupul generea-
zã venituri de 2,9 miliarde euro, cu
EBITDA operaþional de 370 milioa-
ne euro în 2015.

Wienerberger a intrat pe piaþa
din România în anul 1998 ºi are ca
principale produse sistemele de zi-
dãrie ceramicã Porotherm ºi Terca.

Wienerberger Sisteme de Cãrã-
mizi este cel mai mare producãtor
de blocuri ceramice din România.
Înainte de achiziþia de la Buzãu,
compania deþinea trei unitãþi de
producþie la nivel local, localizate
în Gura Ocniþei - Dâmboviþa, Sibiu
ºi Tritenii de Jos - Cluj.
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Wienerberger
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angajator
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Corneliu Fecioru: "Aceastã achiziþie ºi

investiþiile pe care le vom face pentru

retehnologizarea fabricii aratã implicarea

pe termen lung pe care Wienerberger o are

în dezvoltarea pieþei locale, atât pe partea

de producþie, cât ºi pe partea de susþinere a

dezvoltãrii construcþiilor rezidenþiale prin

utilizarea de materiale de construcþie de

calitate, adaptate nevoilor actuale ale

beneficiarilor finali din România".


