
"Trecerea la materiale
eficiente energetic nu este

o modã, ci o necesitate"
(Interviu cu domnul Claudiu Georgescu, preºedintele APMCR)

Reporter: Din acest an au intrat
în vigoare noi mãsuri fiscale pen-
tru mediul de afaceri. Cum îi
afecteazã aceste mãsuri pe dez-
voltatorii imobiliari?

Claudiu Georgescu: Per an-
samblu, mãsurile fiscale vor crea
în primul rând o selecþie a dez-
voltatorilor - cei cu capital de lu-
cru suficient ºi cei care apeleazã
la alte forme de finanþare. ªi, cum
se ºtie cã în privinþa capitalului
local nu stãm foarte bine în ra-
port cu forþa marilor dezvoltatori
internaþionali, este clar cã unii

vor face ansambluri în zonele
profitabile ºi alþii se vor dezvolta
în continuarea oraºelor. Impor-
tant este ca toþi dezvoltatorii sã
fie fãcuþi sã respecte regulile de
mediu ºi urbanism fãrã sã se facã
presiuni asupra autoritãþilor lo-
cale.

Reporter: Ce ar trebui sã se
schimbe în legislaþia actualã de
profil, din punctul dumneavoas-
trã de vedere?

Claudiu Georgescu: Cred cã a
sosit momentul unei reforme
profunde ºi de substanþã în do-

meniul legislaþiei construcþiilor ºi
urbanismului, sistemul ultracen-
tralizat de stat ce funcþioneazã la
aceastã orã cu frâna de mânã tra-
sã (autorizãri, planuri urbanistice
etc.) sã fie înlocuit cu unul mai
suplu ºi mai eficient, în care fie-
care grup interesat sã-ºi facã per-
fect treaba la care se pricepe ºi la
care se angajeazã. Un exemplu ar
fi trecerea rãspunderii privind ca-
litatea construcþiilor cãtre socie-
tãþile de asigurãri, care sã partici-
pe de la momentul autorizãrii ºi
pânã la recepþia finalã ºi sã sta-

bileascã prima de asigurare în
funcþie de parametrii ce definesc
calitatea construcþiei. Ar dispã-
rea, cu aceastã ocazie, ºi zecile de
ajutoare pe care statul le oferã în
cazul unor evenimente, deºi con-
strucþiile respective nu îndepli-
neau condiþiile de funcþionare ºi
ar fi fluidizat prin informatizare
întregul flux al unei investiþii,
mare sau micã.

Reporter: Cum a evoluat piaþa
imobiliarã în ultimul an (atât ca
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Trecerea la materiale efi-
ciente energetic nu este o
modã, este o necesitate ce
rezultã din aplicarea legisla-
þiei europene ºi româneºti,
subliniazã Claudiu Geor-
gescu, preºedintele Asocia-
þiei Producãtorilor Mate-
rialelor de Construcþii din
România (APMCR). Domnia
sa ne-a precizat, într-un in-
terviu: "Sã nu uitãm cã din
2021 toate locuinþele ce se
vor construi trebuie sã fie de
tip NzEB (adicã cu energie
consumatã aproape de
zero) ºi care sã aibã un
aport de energie regenera-
bilã de cel puþin 10%".
Printre altele, Claudiu Geor-
gescu trage un semnal pri-
vind lipsa legislaþiei pentru
implementarea acestui sis-
tem, inclusiv finanþarea lui
în etape de început.

(continuare în pagina 12)
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cerere ºi ofertã, cât ºi ca preþuri)
ºi ce perspective are aceasta?

Claudiu Georgescu: Dacã este
sã segmentãm pe principalele
domenii, construcþiile de locuin-
þe au fost aproape de nivelul din
2017. Cu o scãdere previzibilã în
partea a doua a anului, construc-
þiile de birouri au înregistrat un
ritm superior celui din anul pre-
cedent, construcþiile logistice
fiind în topul creºterilor. Mai
modest au evoluat construcþiile
green field industrial ºi cele ale
mall-urilor. Aici este de remarcat
dezvoltarea magazinelor mici ale
marilor grupuri comerciale. Ar
mai fi de remarcat scãderea
abruptã începând din trimestrul
al treilea a numãrului de tranzac-
þii imobiliare, ceea ce este un
semnal de atenþie pentru piaþã.

Reporter: Care a fost evoluþia
pieþei materialelor de construcþii,
anul trecut, ºi a producãtorilor de
astfel de materiale?

Claudiu Georgescu: Aici avem
de-a face cu un prim paradox -
deºi, per ansamblu, industria
construcþiilor se pare cã va termi-
na 2018 cu realizãri cumulate sub
2017, industria produselor pen-
tru construcþii va înregistra o
creºtere medie de 4%-4,5%. Au
fost firme mari ce au avut creºteri
ºi de 2 cifre. Este important de re-
þinut cã exportul a început sã fie
o carte câºtigãtoare pe care pro-
ducãtorii încep sã se încumete sã
o joace.

Reporter: Care sunt problema-
ticile domeniului ºi care ar fi solu-
þiile pentru rezolvarea lor?

Claudiu Georgescu: Din nou
un paradox - problema cu care
producãtorii s-au confruntat în
prima parte a anului a fost cea a
logisticii, adicã lipsa mijloacelor
de transport, problemã ce s-a
atenuat în partea a doua a anu-
lui. Mai este ºi problema rede-
venþelor pentru materii prime,
care sperãm sã se rezolve în
2019. De asemenea, începem sã

ne pregãtim pentru a gãsi moda-
litãþi de recrutare a forþei de
muncã medii calificate, deoarece
în viitorul apropiat va avea loc un
schimb masiv de generaþii în in-
dustria noastrã.

Reporter: Consideraþi cã vom
asista din nou la o bulã imobilia-
rã?

Claudiu Georgescu: La o bulã
imobiliarã nu cred, dar la o scã-
dere a tranzacþiilor în do-
meniu da. Se pare cã
trendul pozitiv al
industriei con-
strucþiilor va fi
preluat de do-
meniile grele -
infrastructura
de transport ºi
cea edilitarã. Da-
tele pe care le avem
la aceastã orã despre
bugetul de stat pe 2019 indicã o
orientare majorã a cheltuielilor în
acest sens. Important va fi ca ele
sã se realizeze, nu ca în anii ante-
riori când investiþiile au fost sa-

crificate pe altarul deficitului.

Reporter: Cât de mult conteazã
preþul în opþiunile clienþilor?

Claudiu Georgescu: Preþul
este un element important al ori-
cãrei investiþii imobiliare, indife-
rent cã este o casã, un magazin
sau bloc de birouri. Preþul este le-
gat de posibilitãþile reale finan-
ciare ale investitorului ºi de cei
câþiva "influenþatori" care inter-

vin pe parcursul realizãrii
unei investiþii imobilia-

re. Nu se poate nega
ºi tendinþa specula-
t i v ã a s tab i l i r i i
unor preþuri, dar
aceasta depinde
de conjunctura

economicã ºi de
maturitatea pieþei. ªi,

dupã criza din 2008, se
pare cã piaþa imobiliarã

s-a maturizat ºi românii nu uitã
uºor experienþele neplãcute.

Reporter: Ce tipuri de materia-
le de construcþii sunt cel mai cãu-
tate?
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"Cu o scãdere
previzibilã în partea a

doua a anului,
construcþiile de birouri au

înregistrat un ritm
superior celui din anul

precedent".



Claudiu Georgescu: Fãrã a face
o discriminare, aº spune cã se ca-
utã materialele de calitate pentru
fiecare utilizare ºi funcþionalitate
a unei construcþii. Se remarcã
materialele cu caracteristici foar-
te bune în raport cu expunerea la
foc, materialele care cresc efi-
cienþa energeticã a clãdirilor pe
întreg ciclul de viaþã a clãdirilor.
De remarcat aceastã tendinþã de
a privi ºi evalua clãdirea pe întrea-
ga ei duratã de viaþã - "from cra-
dle to cradle". Se pune accent ºi
pe realizarea ºi funcþionarea ei cu
o amprentã de carbon cât mai
micã. De asemenea, "internet of
things" pãtrunde tot mai adânc
în componenþa clãdirilor. Nu este
de neglijat cã, pentru prima oarã
de anul trecut, avem lege pentru
deºeurile din construcþii.

Reporter: Care sunt tendinþele
pe piaþa de profil?

Claudiu Georgescu: Se poartã
materiale cât mai naturale, în
sensul pietrei naturale, a produ-
selor textile inteligente pentru
segmentul de izolare solarã ºi fo-
nicã. De altfel, se pare cã indu-
stria produselor pentru construc-
þii se pregãteºte pentru trecerea
la "Industry 4.0", adicã la econo-

mie digitalã, care este o compo-
nentã fundamentalã conceptului
de economie circularã.

Reporter: În ce mãsurã consu-
matorii trec la materiale de con-
strucþii eficiente energetic?

Claudiu Georgescu: Trecerea
la materiale eficiente energetic
nu este o modã, este o necesitate
ce rezultã din aplicarea legislaþiei
europene ºi româneºti. Sã nu ui-
tãm cã din 2021 toate locuinþele
ce se vor construi trebuie sã fie
de tip NzEB (adicã cu energie
consumatã aproape de zero) ºi
care sã aibã un aport de energie
regenerabilã de cel puþin 10%.
Trag acum un semnal privind lip-
sa legislaþiei pentru implementa-
rea acestui sistem, inclusiv finan-
þarea lui în etape de început, ca
sã nu mai ajungem la experienþa
"hei-rupistã" ce a caracterizat ac-
tivitatea de reabilitare termicã
(care a ajuns în final o activitate
de anvelopare de masã…).

Reporter: Care este apetitul in-
vestitorilor de a-ºi dezvolta afa-
ceri pe piaþa noastrã imobiliarã?

Claudiu Georgescu: Atâta vre-
me cât randamentul investiþiilor
în imobiliare este unul din cele
mai bune din Europa, vedem cã

marile grupuri fi-
nanciare sunt pre-
zente ºi au ºi pla-
nuri, dar ele sunt
pe termen scurt sau
cel mult mediu. De
asemenea, o mai mare
stabilitate politicã coro-
boratã cu ritmul de creºtere
economicã sunt piloni de bazã în
atragerea ºi menþinerea investi-
torilor. Altfel, capitalul circulã ºi
nici nu ºtii când apar situaþiile ne-
plãcute.

Reporter: Care sunt obiectivele
APMCR pentru anul în curs?

Claudiu Georgescu: Piaþa de
produse pentru construcþii trece
printr-o etapã fireascã de con-
centrare ºi în Romania. Numai
anul trecut au fost câteva mari
achiziþii ale firmelor multinaþio-
nale ce au preluat întreprinderi
fanion ale industriei de produse
pentru construcþii. În aceastã si-
tuaþi,e APMCR începe sã pregãte-
ascã un proces de reorganizare
în concordanþã cu noile realitãþi.
Aceasta pentru a duce mai de-
parte obiectivele pentru care a
fost constituitã ºi de adãuga va-
loare misiunii sale. La misiunea
urmãririi calitãþii produselor ce

sunt în piaþã
ºi a modului
cum se aplicã
standardele

de specialita-
te din domeniu

vom continua sã
facem din menþine-

rea nivelului calitativ al
produselor o îndatorire de onoa-
re. Totodatã, suntem atenþi la no-
ile tendinþe, de la digitalizare la
eficienþã energeticã ºi vom conti-
nua implicarea în procesul legi-
slativ ori de câte ori vom fi solici-
taþi sau când vom considera ne-
cesar. Sã nu uitãm cã produsele
pentru construcþii au rolul sã fie
primele care asigurã oamenilor
cea mai de preþ valoare pe care o
au - viaþa - ele fiind la baza ciclu-
lui de construire a civilizaþiei. Nu
degeaba se spune despre produ-
sele de construcþii cã ele trebuie
sã aibã cele 7 caracteristici esen-
þiale pentru a putea fi introduse
pe piaþã.

Reporter: Vã mulþumesc!
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"Industria
produselor pentru

construcþii
va înregistra o creºtere

medie de

4%-4,5%"
.


