
Reporter: Cum percepeþi piaþa
construcþiilor din þara noastrã?

Cosmin Pãtroiu: Sectorul cons-
trucþiilor a avut parte de schimbãri
ºi multe incertitudini la nivel legis-
lativ, de la începutul acestui an. Cu
toate acestea, sectorul a înregistrat
creºteri în prima jumãtate a anului.
Volumul total ca serie ajustatã a
crescut cu 15,9% faþã de aceeaºi
perioadã a anului trecut. Totodatã,
tot ca serie ajustatã, au fost înregis-
trate creºteri de 32% la clãdirile ne-
rezidenþiale ºi de 5% la construcþiile
inginereºti, comparativ cu semestrul
întâi din 2018. Pentru TeraSteel, vo-
lumul de panouri sandwich pro-
duse a crescut cu 28% în primul se-
mestru faþã de aceeaºi perioadã a
anului trecut, ceea ce se aliniazã
trendului ascendent al pieþei ºi al
sectorului. Principala provocare
este eficientizarea proceselor logis-
tice, pentru a rãspunde cu aceeaºi
promptitudine ºi profesionalism
fiecãrei pieþe externe, în special în
plin sezon. Existã o problemã gene-
ralizatã cu lipsa forþei de muncã.
Însã noi ne strãduim sã o rezolvãm
prin programe ºi pachete transpa-
rente ºi atractive. De aceea, reuºim
sã avem în echipã colegi cu expe-

rienþã, motivaþi, care cunosc bine
domeniul.

Necesarul de forþã de muncã
depãºeºte cu mult cererea ºi este
nevoie în continuare de muncitori
în construcþii. Pentru a-i atrage,
însã, este nevoie ºi de crearea unor
condiþii avantajoase atât pentru
angajaþi, cât ºi pentru angajatori.
Pe lângã asta, observãm ºi o mai
mare orientare a beneficiarilor spre
produse sustenabile ºi construcþii
care utilizeazã în mod responsabil
resursele necesare, lucru care deja
se simte în cerere. În perioada ur-
mãtoare vom asista la o majorare
semnificativã a numãrului de mun-
citori strãini în sectorul de con-
strucþii ºi ne aºteptãm la noi regle-
mentãri cu privire la construcþii su-
stenabile.

Reporter: Care este evoluþia pie-
þei materialelor de construcþii de la
noi, în general, ºi a segmentului pe
care activaþi, în particular?

Cosmin Pãtroiu: Evoluþia econo-
miei ºi a puterii de cumpãrare sunt
principalii factori care pot influenþa
piaþa construcþiilor. Activãm pe o
piaþã evaluatã la aproximativ 4 mi-
liarde euro, circa o treime din piaþa
totalã a construcþiilor. În contextul

în care piaþa construcþiilor înregis-
treazã creºteri, suntem încrezãtori
ºi în evoluþia pieþei materialelor de
construcþii pentru urmãtoarea pe-
rioadã.

TeraSteel se adreseazã, prin cele
douã unitãþi de producþie (Româ-
nia ºi Serbia), unei pieþe regionale
de peste 30 milioane de metri pã-
traþi, ceea ce înseamnã peste 590
milioane de euro, care raporteazã
creºteri în fiecare an. La nivelul þãrii
noastre, ne adresãm unei pieþe
evaluatã la 7,2 milioane de metri
pãtraþi în 2018, adicã peste 98 de
milioane de euro. Pentru 2019, esti-
mãm o creºtere a pieþei de 5% în
þara noastrã pe segmentul de pa-
nouri sandwich cu spumã poliure-
tanicã, iar pentru Serbia o creºtere
de 8%, pentru acelaºi segment.

Reporter: Cum a evoluat activita-
tea companiei, în acest an?

Cosmin Pãtroiu: Dupã ce anul
trecut ne-am consolidat poziþia în
Europa Centralã ºi de Est cu ajuto-
rul unitãþii de producþie din Serbia,
anul acesta mizãm pe o creºtere a
cotei de piaþã pe fondul evoluþiei
pozitive a sectorului de construcþii
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ÎN ACEST AN

TeraSteel vizeazã
creºterea cotei de
piaþã în Europa
Centralã ºi de Est

Companii

TeraSteel vizeazã, în acest an, creºterea cotei de
piaþã în Europa Centralã ºi de Est, dupã cum
ne-a spus, într-un interviu, Cosmin Pãtroiu, CEO
al companiei.

În primul semestru al lui 2019, TeraSteel a înre-
gistrat venituri de 27,6 milioane de euro, cu 18%

mai mult decât în aceeaºi perioadã a anului tre-
cut, ºi o EBITDA de aproximativ 3 milioane de
euro, cu 16% mai mult decât în semestrul întâi
din 2018. Pentru anul în curs, compania ºi-a
propus, printre altele, vânzãri de circa 72 mili-
oane euro.

(continuare în pagina 32)
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civile ºi industriale. Producþia a
înregistrat creºteri pe toate cate-
goriile de produse: de 28% pentru
producþia de panouri sandwich,
respectiv 38% pentru structurile
zincate. În prezent, produsele mar-
ca TeraSteel ajung în 25 de þãri eu-
ropene ºi ne-am propus sã continu-
ãm dezvoltarea prezenþei în Europa
Centralã ºi de Est prin extinderea
reþelei de distribuþie. De asemenea,
vom dezvolta ºi mai mult concep-
tul de hale la cheie.

Reporter: În ce mod v-au afectat
mãsurile fiscale adoptate la începu-
tul anului?

Cosmin Pãtroiu: Modificãrile fis-
cale apãrute într-un timp foarte
scurt, fãrã o consultare a mediului
privat în prealabil, reprezintã o sur-
prizã pentru toate companiile, însã
impactul nu este unitar, la nivelul
întregului mediu economic. Deci-
ziile luate anul trecut de Guvern
fãrã a consulta mediul de afaceri ºi
procesul greoi de comunicare cu
instituþiile în vederea lãmuririi aces-
tora au creat situaþii neprevãzute.
Spre exemplu, în câteva dintre
companiile Grupului TeraPlast care
au intrat sub incidenþa noilor pre-
vederi au fost necesare rebugetãri
ºi un plan de acþiune prin care sã ne
adaptãm schimbãrilor. Împreunã
cu colegii am reuºit sã gãsim rapid
soluþii ºi sã implementãm cu im-
pact minim noile prevederi legisla-
tive la nivelul fiecãrei companii.

Reporter: Ce cifrã de afaceri aþi
realizat în primul semestru, compa-
rativ cu aceeaºi perioadã din 2018

ºi ce estimãri aveþi pentru întregul
an?

Cosmin Pãtroiu: TeraSteel a înre-
gistrat, în primul semestru al aces-
tui an, venituri de 27,6 milioane de
euro, cu 18% mai mult decât în
aceeaºi perioadã a anului trecut, ºi
o EBITDA de aproximativ 3 milioa-
ne de euro, cu 16% mai mult decât
în semestrul întâi din 2018. Anul
acesta ne-am propus vânzãri de cir-
ca 72 milioane euro.

Reporter: Cum a evoluat profita-
bilitatea companiei ºi ce perspecti-
ve aveþi pentru 2019?

Cosmin Pãtroiu: În 2018, profita-
bilitatea TeraSteel a crescut cu 41%
faþã de 2017. Mai exact, în 2018
compania a înregistrat o EBITDA de
peste 5,7 milioane de euro, faþã de
4 milioane de euro în 2017. În ceea
ce priveºte marja de profitabilitate,
obiectivul nostru este pãstrarea
unei marje de peste 10%, lucru pe
care l-am respectat atât anul trecut,
cât ºi în prima jumãtate a anului cu-
rent. Pânã acum suntem în linie cu
obiectivele pe care ni le-am propus
pentru 2019, atât vizavi de perfor-
manþa companiei, cât ºi de dezvol-
tarea prezenþei regionale.

Reporter: Ce cotã de piaþã aveþi
ºi cum vedeþi concurenþa din do-
meniu?

Cosmin Pãtroiu: Suntem liderul
pieþei de panouri termoizolante cu
spumã poliuretanicã din România ºi
unul dintre principalii producãtori
de structuri zincate în Europa Cen-
tralã ºi de Est. Tot pentru regiunea
CEE, împreunã cu TeraSteel Serbia
suntem unul dintre cei mai impor-
tanþi furnizori de panouri sandwich

pentru o reþea extinsã de aplicaþii.
Anul acesta vizãm creºterea cotei

de piaþã în Europa Centralã ºi de
Est, oferind un portofoliu complet
de închideri pentru clãdiri nerezi-
denþiale: panouri sandwich cu spu-
mã poliuretanicã ºi vatã mineralã,
structuri metalice ºi tablã cutatã.

Concurenþa pe piaþa în care acti-
vãm ne motiveazã sã ne dezvoltãm
constant soluþiile ºi creeazã o dina-
micã a pieþei care îndreaptã atenþia
spre calitate, promptitudine ºi acce-
sul la soluþii complete în acelaºi loc.

Reporter: Care este capacitatea
de producþie ºi în ce proporþie ex-
portaþi?

Cosmin Pãtroiu: Exportãm peste
40% din producþie anual, la o capa-
citate de producþie de peste 4 mi-
lioane de metri pãtraþi. Produsele
celor douã unitãþi de producþie Te-
raSteel ajung în peste 25 de þãri din
Europa, printre care Ungaria, Bul-
garia, Croaþia, Cehia sau Slovacia.

Reporter: Ce investiþii aþi facut în
ultimul an ºi în ce urmeazã sã in-
vestiþi? Ce buget aþi alocat în acest
sens?

Cosmin Pãtroiu: Anul trecut am
investit peste un milion de euro în
modulul de producþie a panourilor
termoizolante cu vatã mineralã ºi în
linia de tablã cutatã autoportantã.
Bugetul de investiþii din acest an va
fi direcþionat cãtre dezvoltarea pre-
zenþei regionale ºi activitãþi de tes-
tare, calitate ºi mentenanþã.

Reporter: Cum se desfãºoarã ac-
tivitatea din Serbia ºi în ce mod a
influenþat aceastã achiziþie activita-
tea TeraSteel?

Cosmin Pãtroiu: Dupã doar un

an de la inaugurare, fabrica TeraSteel
din Serbia a devenit un important
exportator în regiune. Unitatea de
producþie din Serbia a fost deschisã
în urma creºterii cererii pe piaþa ex-
ternã ºi a unei analize atente a pie-
þei regionale. În momentul de faþã,
cele douã fabrici distribuie produc-
þia în funcþie de geolocaþie, cu aju-
torul softurilor specializate în pro-
gramarea producþiei.

Toate fabricile noastre sunt dota-
te cu linii tehnologice de ultimã ge-
neraþie ce permit obþinerea unor
produse calitative, atât din punct
de vedere al performanþelor tehni-
ce, cât ºi din punct de vedere este-
tic. Cele douã fabrici deservesc cu
succes zona Europei Centrale ºi de
Est, TeraSteel fiind recunoscut
drept un partener strategic în re-
giune.

Reporter: Aveþi în plan alte fuzi-
uni/achiziþii pe pieþele din afarã?
Dar în þarã?

Cosmin Pãtroiu: Extinderea pe
piaþa din Serbia a avut o contribu-
þie decisivã la evoluþia favorabilã a
companiei, însã este normal ca
dupã o perioadã de extindere sã
urmeze una de consolidare. Pentru
acest an ne-am propus creºterea
cotei de piaþã prin extinderea reþe-
lei de distribuþie, dar suntem întot-
deauna deschiºi la noi achiziþii ºi
analizãm orice oportunitate care
poate contribui la atingerea obiec-
tivelor.

Reporter: Vã mulþumesc!
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