
"Piaþa construcþiilor
pare bulversatã"
(Interviu cu Petre Ioviþã, proprietarul ARMEANCA PREST COM)

Reporter: Cum apreciaþi evoluþia
mediul de afaceri autohton?

Petre Ioviþã: Una dintre proble-
mele actuale este discriminarea pe
care autoritãþile o fac între mediul
de afaceri strãin ºi cel româneasc.
Investitorul strãin beneficiazã de
tot felul de facilitãþi din partea sta-
tului ºi al autoritãþilor române, pe
când omul de afaceri român este
privit cu scepticism, ca o persoanã
care s-a îmbogãþit sau care urmea-
zã sã se îmbogãþeascã ºi cãruia i se
pun tot felul de piedici , nea-
cordându-i-se nici cel mai mic aju-

tor.

Reporter: Cum vedeþi sectorul
construcþiilor din þara noastrã?

Petre Ioviþã: În urma intrãrii în
vigoare a OUG 114, s-a resimþit o
creºtere a cheltuielilor salariale
considerabilã, în special la firmele
din domeniul construcþiilor din
provincie. Spre exemplu, la noi în
firmã a avut loc o creºtere a cheltu-
ielilor salariale cu aproximativ
55.000 de lei, care nu a rezultat în
urma creºterii veniturilor. Dacã un
muncitor necalif icat primeºte
3.000 de lei salariu brut, atunci cu

cât sã plãtesc un angajat cu studii
superioare? Cu mult mai mult, evi-
dent!

Reporter: Cum vã descurcaþi cu
criza forþei de muncã?

Petre Ioviþã: În ceea ce priveºte
criza forþei de muncã, intervin
douã aspecte. Pe de o parte, pãre-
rea mea este cã societatea româ-
neascã ºi, în principal, sistemul
educaþional genereazã oameni din
ce în ce mai slab pregãtiþi profesio-
nal, foarte puþini interesaþi de nive-
lul lor de pregãtire, iar, pe de altã
parte, intervine migrarea angajaþi-

lor spre locuri de muncã mai bine
plãtite, în strãinãtate sau în oraºele
mai mari. Subliniez faptul cã eu ex-
pun o pãrere a unui angajator din
provincie. Personal, pot sã spun cã
sunt norocos sã am în firmã oame-
ni foarte bine pregãtiþi profesional,
care lucreazã de foarte mult timp
în companie, oameni pe care îi res-
pect, încerc sã îi remunerez cores-
punzãtor ºi sã îi fidelizez. În ceea ce
priveºte noii angajaþi, investim des-
tul de mult în pregãtirea lor, deºi ei
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pot pleca oricând din firmã ºi une-
ori chiar o fac. Ca exemplu, când
am deschis fabrica de filer, trainin-
gul personalului a fost efectuat de
specialiºti din strãinãtate ºi a co-
stat în jur de 50.000 euro. La scurt
timp dupã deschidere, doi dintre
cei mai buni angajaþi au plecat ºi
s-au angajat la concurenþã.

Reporter: Cum apreciaþi concu-
renþa din piaþã?

Petre Ioviþã: Cea mai mare pro-
blemã în ceea ce priveºte concu-
renþa cred cã o reprezintã firmele
ce acumuleazã datorii enorme, in-
trã în insolvenþã, nu mai plãtesc
TVA, taxe, impozite sau furnizori,
iar dupã câteva luni administratorii
acestora deschid societãþi noi ºi îºi
desfãºoarã activitatea în condiþii
neloiale.

În ceea ce priveºte concurenþa lo-
ialã, consider cã este suficient loc
pe piaþã ºi perioada de crizã pe
care toatã lumea o anunþã va fi
doar de percepþie. Având în vede-
re creºterea masivã a preþurilor la
materialele de contructii ºi nu nu-
mai, cererea va stagna câteva luni,
d u pã car e t ot u l v a r e v e ni la
normal.

Reporter: Cum colaboraþi cu
bãncile?

Petre Ioviþã: Cu bãncile colabo-
rezi foarte bine atât timp cât nu ai
nevoie de ajutorul lor financiar.
Când ceri finanþare, lucrurile se
schimbã, tu eºti cel care are nevoie
de ajutor, comisioanele ºi dobânzi-
le plãtite anterior nu mai conteazã,
devii un fel de inculpat anchetat ºi
analizat din absolut toate punctele
de vedere.

Eu am avut câteva experienþe ne-
plãcute, am colaborat cu o bancã
peste zece ani de zile ºi nu am pri-
mit susþinerea ei atunci când am
avut nevoie, respectiv pentru pro-
iectul construcþiei staþiei de filer.
Proiectul a fost greu de înþeles,
nou pe piaþã, nu i-a vãzut potenþia-
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lul ºi nu l-a finanþat, nici banca al
cãrei partener eram de atatâta vre-
me ºi nici celalalte ºase instituþii fi-
nanciare cãrora l-am prezentat.
Într-un final, am reuºit sã iau un
leasing ºi am mers mai departe.

Reporter: Când aþi pus bazele
acestui proiect?

Petre Ioviþã: Am început investi-
þia în 2013 ºi am finalizat-o în 2015.
Proiectul iniþial presupunea insta-
larea unor mori de mãcinare a cal-
carului. Business planul iniþial era
de 12 milioane euro, dar ne-am
oprit dupã prima etapã la 4 milioa-
ne de euro. Produsul finit al fabricii
este filerul de calcarcare, acesta
având o largã gamã de întrebuin-
þare - respectiv în domeniul ener-
getic (se foloseºte pentru reduce-
rea emisiilor de sulf), în agriculturã
(ca îngrãºãmânt natural), în indus-
tria producãtoare de vopseluri
adezivi, în industria farmaceuticã,
în compoziþia asfaltului etc.

Reporter: Care sunt rezultatele
acestui proiect ºi de ce v-aþi oprit
aici?

Petre Ioviþã: Rezultatele sunt
mulþumitoare, iar motivul din cau-
za cãruia ne-am oprit a fost un cu-
mul a tot ceea ce am relatat ante-
rior - autoritãþi, lipsã de susþinere,
bãnci, personal. Proiectul iniþial
presupunea instalarea a douã linii
de producþie ºi o carierã de exploa-
tare. Am reuºit sã montãm o linie ºi
sã o facem funcþionalã.

Reporter: Care este cifra de afa-
ceri a companiei?

Petre Ioviþã: Reuºim sã obþinem
o cifrã de afaceri de aproximativ 5
milioane de euro pe an ºi, ceea ce
este cel mai important, sã vindem
80% din producþie.

Reporter: V-aþi gândit cã aþi pu-
tea investi ºi în altã afacere?

Petre Ioviþã: În acest an am in-
trat ºi în sectorul imobiliar. Avem
demarate lucrãrile de construcþie
la douã proiecte de blocuri pentru
locuinþe, iar urmãtorul pas ar fi pe
piaþa de office. Suntem într-o dis-
cuþie destul de avansatã pentru achi-
ziþionarea unui teren în Bucureºti,
în vederea construirii a 1.500-2.000
mp de spaþii de birouri.

Reporter: Mulþumesc!

7


