
Reporter: Cum a evoluat piaþa

autohtonã a sistemelor de încãlzi-

re, anul trecut?

Cãtãlin Drãguleanu: Anul 2019

a fost un an de creºtere pentru

piaþa localã de centrale termice,

activitatea fiind susþinutã în prin-

cipal de înlocuirile de centrale ter-

mice convenþionale cu noile mo-

dele în condensare. Al doilea mo-

tor de creºtere a fost dinamica fo-

arte bunã a pieþei construcþiilor

de anul trecut, noile proiecte rezi-

denþiale susþinând cererea de sis-

teme moderne de încãlzire. Ne

bucurãm sã constatãm cã peste

90% dintre locuinþele finalizate în

anii trecuþi sunt dotate cu centralã

termicã, potrivit datelor centrali-

zate de Institutul Naþional de Sta-

tisticã (INS).

De asemenea, estimãrile consul-

tanþilor de profil aratã cã dezvol-

tatorii imobiliari au livrat pe par-

cursul anului 2019 spaþii noi de bi-

rouri, centre comerciale ºi parcuri

logistice cu o suprafaþã cumulatã

record de peste un milion de me-

tri pãtraþi. Acest segment a ali-

mentat cererea de cazane indus-

triale, o piaþã în ascensiune în care

suntem prezenþi de trei ani cu

brandul german ELCO, unul din-

tre cei mai importanþi furnizori lo-

cali de soluþii de încãlzire pentru

aplicaþii comerciale ºi industriale.

Reporter: Care a fost activitatea

acestui sector în iarna care tocmai

a trecut, þinând cont de tempera-

turile ridicate de afarã?

Cãtãlin Drãguleanu: Iarna mai

blândã a permis ca lucrãrile din

sectorul construcþiilor sã conti-

nue, astfel cã ne aºteptãm la un

impact pozitiv pe piaþa echipa-

mentelor de încãlzire. În plus, în

ceea ce priveºte cererea de echi-

pamente de încãlzire din partea

clientului final, activitatea s-a des-

fãºurat în parametri optimi, lunile

de toamnã ºi iarnã reprezentând

în continuare vârful sezonului

pentru achiziþia ºi instalarea de

centrale termice.

Reporter: Ce estimãri aveþi pen-

tru acest an, legate de evoluþia

pieþei de profil?

Cãtãlin Drãguleanu: Piaþa loca-

lã de centrale termice se maturi-

zeazã, fapt confirmat de creºterea

ponderii înlocuirilor în totalul de
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Piaþa localã de centrale termice a atins o valoare de circa 140 de milioane de euro în 2019,
susþinutã de preocuparea consumatorilor pentru tehnologii eficiente energetic, ne-a
spus Cãtãlin Drãguleanu, country manager în cadrul Ariston Thermo România, liderul
pieþei locale de centrale termice ºi boilere. Pentru Ariston, consumul redus de energie este
o prioritate ºi o oportunitate de creºtere ºi inovare.
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vânzãri, de la 35% în anii trecuþi,

la aproximativ 60% în prezent.

Pentru anul 2020, ne aºteptãm la

continuarea tendinþei de creºtere,

susþinutã tot mai mult de preocu-

parea consumatorilor pentru

echipamentele de încãlzire ce asi-

gurã nu doar confort sporit, ci mai

ales un coeficient ridicat de efi-

cienþã energeticã. În ceea ce pri-

veºte piaþa aplicaþiilor comerciale,

unde activãm cu brandul german

ELCO, aceasta este de asemenea

pe un trend ascendent ºi ne

aºteptãm la rezultate în creºtere ºi

pentru anul 2020.

Reporter: La ce valoare se ridicã

aceastã piaþã, la nivel naþional?

Cãtãlin Drãguleanu: Conform

analizelor noastre, în 2019, piaþa

de centrale termice a atins o va-

loare de circa 140 milioane euro,

ºi ne aºteptãm ca, pânã la finalul

acestui an, sã asistãm la o creºtere

de aproximativ 10%. Numãrul tot

mai ridicat de construcþii noi, alã-

turi de preocuparea consumatori-

lor pentru tehnologii moderne ºi

eficiente energetic, dar ºi mãrirea

veniturilor populaþiei vor susþine

cererea pentru sisteme de încãlzi-

re în 2020.

Reporter: Care este raportul ce-

rere/ofertã?

Cãtãlin Drãguleanu: Parcul to-

tal de centrale termice instalate a

crescut substanþial în ultimii ani,

potrivit estimãrilor noastre, nu-

mãrul total de centrale instalate

ridicându-se la aproximativ 2,6

milioane de unitãþi. Ne aºteptãm

ca, în anii urmãtori, cererea pen-

tru centrale termice sã fie ºi mai

mult susþinutã de înlocuiri ºi pro-

iecte rezidenþiale noi, iar echipa-

mentele cu tehnologii inovatoare

ºi sustenabile, ce reduc consumul

de energie, sã devinã tot mai ac-

cesibile.

Reporter: Ce asemãnãri/deose-

biri existã între piaþa europeanã a

centralelor termice ºi cea româ-

neascã?

Cãtãlin Drãguleanu: În Româ-

nia, înlocuirea centralei termice

are loc, în medie, dupã 12-14 ani

de funcþionare, spre deosebire de

clienþii din vestul Europei, care

schimbã centrala termicã mai de-

vreme, în medie dupã 8-10 ani.

Piaþa localã nu a atins încã gradul

de maturizare din Vest, însã ve-

dem cum comportamentul con-

sumatorilor români se schimbã,

cum noile tehnologii câºtigã te-

ren, iar eficienþa energeticã este

un criteriu de selecþie tot mai im-

portant, în faþa preþului.

Remarcãm faptul cã echipamen-

tele hibride de încãlzire, precum

boilerele electrice cu pompe de

cãldurã, deþin o pondere mai ridi-
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catã pe pieþele din Vest. Aceastã

situaþie este motivatã atât de ma-

turitatea clienþilor în alegerea

echipamentelor termice, cât ºi de

nivelul mai ridicat al veniturilor.

Pe piaþa localã, am început sã ob-

servãm un interes din partea con-

sumatorilor faþã de aceste tehnol-

gii, dar suntem încã la început de

drum.

Un segment cu potenþial de

dezvoltare în România este ºi cel

al pompelor de cãldurã, care deja

sunt des întâlnite în multe þãri eu-

ropene, datoritã subvenþiilor ofe-

rite de stat de ani de zile pentru

astfel de sisteme ce folosesc ener-

gii regenerabile. Aceste echipa-

mente dispun de tehnologii ino-

vatoare care extrag cãldura din

pãmânt, aer sau apã, cu rate ridi-

cate de eficienþã energeticã ºi im-

pact minim asupra mediului. Fiind

o piaþã în formare, este important

sã ne implicãm în educarea con-

sumatorilor ºi în popularizarea

avantajelor pe care aceste tehno-

logii le aduc, având în vedere cã

obiectivul la nivel european este

de a avea amprentã netã zero de

carbon în 2050.

Reporter: Ce specificitate are

cererea româneascã în acest do-

meniu?

Cãtãlin Drãguleanu: Din studii-

le noastre, ºtim cã în momentul

înlocuirii, clientul alege noul echi-

pament, în primul rând, dupã gra-

dul de eficienþã energeticã, fiind

interesat sã facã economii la plata

facturilor. Un alt criteriu impor-

tant este ca echipamentele de

încãlzire sã beneficieze de servicii

post-vânzare, precum garanþia,

spre deosebire de prima achiziþie,

când preþul este criteriul domi-

nant.

De asemenea, la înlocuire, clien-

þii doresc sã facã un "upgrade"

tehnologic, iar opþiunea de co-

nectivitate inteligentã este prin-

tre cele mai cãutate. Era tehnolo-

gicã în care trãim îl determinã pe

client sã caute produse smart,

uºor de controlat de pe telefonul

mobil ºi care îl ajutã sã îºi poatã

regla ºi programa temperatura

mediului ambiant sau cea a apei

calde menajere în funcþie de pro-

priile preferinþe, doar prin inter-

mediul unei aplicaþii.

Cererea pentru cazanele indus-

triale ELCO provine în principal

din zona de clãdiri comerciale,

mai exact imobile de birouri, cen-

tre comerciale ºi spaþii logistice,

dar ºi reabilitãri. Dezvoltatorii

sunt tot mai interesaþi ca spaþiile

pe care le construiesc sã fie dotate

cu soluþii de încãlzire cât mai efi-

ciente. Cazanele ELCO au avanta-

jul unor emisii reduse de NOx,

ceea ce contribuie la obþinerea di-

feritelor certificãri de evaluare a

performanþei energetice a clãdiri-

lor, precum BREEAM sau LEED

GOLD, certificãri pe care dezvolta-

torii doresc sã le obþinã pentru a

creºte valoarea imobilelor. Când

vine vorba de alegerea cazanelor

pentru spaþii mari, clienþii urmã-

resc ca acestea sã aibã o eficienþã
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"Motivul principal al numãrului încã ridicat de
apartamente din Capitalã care mai sunt

branºate la sistemul centralizat este subvenþia
acordatã pentru plata gigacaloriei.

Tariful gigacaloriei în Bucureºti este de 163 de lei
- cel mai mic la nivel naþional, sub cel din

Alexandria (342 lei) ºi Vaslui (180 lei).
Tariful energiei termice este puternic

subvenþionat de cãtre stat, în
condiþiile în care costul de producþie
al energiei termice pentru Bucureºti

depãºeºte 400 de lei".



ridicatã, emisii de noxe scãzute,

dar sã prezinte ºi fiabilitate, alãturi

de un raport pozitiv putere - am-

prentã la sol.

Reporter: Care sunt ultimele

evoluþii referitoare la debranºarea

de la sistemul centralizat de încãl-

zire?

Cãtãlin Drãguleanu: În 2018 au

avut loc circa 41.000 de de-

branºãri, iar în jur de 1,1 milioane

de apartamente mai sunt branºa-

te la sistemul centralizat, potrivit

ultimelor date publicate de Auto-

ritatea Naþionalã de Reglementa-

re în domeniul Energiei (ANRE), la

finalul anului 2018, dintre acestea

jumãtate fiind în Bucureºti. Moti-

vul principal al numãrului încã ri-

dicat de apartamente din Capitalã

care mai sunt branºate la sistemul

centralizat este subvenþia acorda-

tã pentru plata gigacaloriei. Tari-

ful gigacaloriei în Bucureºti este

de 163 de lei - cel mai mic la nivel

naþional, sub cel din Alexandria

(342 lei) ºi Vaslui (180 lei). Tariful

energiei termice este puternic

subvenþionat de cãtre stat, în con-

diþiile în care costul de producþie

al energiei termice pentru Bucu-

reºti depãºeºte 400 de lei.

Reporter: Cum a evoluat activi-

tatea Ariston Thermo în ultima

perioadã?

Cãtãlin Drãguleanu: Ariston

Thermo România a încheiat anul

2019 cu o creºtere de 6% a cifrei

de afaceri faþã de anul anterior, în

linie cu aºteptãrile noastre. Cele

mai multe cereri pentru centralele

termice le-am înregistrat în regiu-

nea Munteniei, unde s-au livrat

circa 30% din echipamente, urma-

tã de Transilvania cu 20%. De ase-

menea, ne bucurãm sã raportãm

business în creºtere ºi pentru divi-

zia noastrã de cazane industriale

ELCO, unde am încheiat anul cu

noi proiecte de referinþã, precum

The Bridge 3, Globalworth Cam-

pus C ºi Spitalul Marie Curie din

Bucureºti sau Romcapital, unul

dintre cele mai moderne spaþii de

birouri din Timiºoara.

Reporter: Ce tipuri de produse/

sisteme oferã Ariston Thermo?

Cãtãlin Drãguleanu: Portofoliul

de produse Ariston Thermo Ro-

mânia este compus din centrale

termice murale în condensare

(24-35 kW), centrale termice mu-

rale de mare capacitate (45 -150

kW), cazane de pardosealã cu pu-

teri de pânã la 2MW, pompe de

cãldurã, sisteme solare, unitãþi de

acumulare, boilere electrice ºi

aparate de aer condiþionat, comer-

cializate sub brandurile Ariston,

Chaffoteaux ºi ELCO.

Reporter: Ce avantaje prezintã

sistemele pe care le comercializa-

þi, în faþa concurenþei?

Cãtãlin Drãguleanu: Ne mân-

drim cu faptul cã echipamentele

noastre au integrate soluþii de co-

nectivitate inteligentã ce permit

scãderea costurilor de utilizare ºi

întreþinere cu pânã la 25%. Cre-

dem cã viitorul va aduce gestio-

narea în reþea a locuinþei prin so-

luþii de conectivitate ce vor avea o

interfaþã unicã, simplã ºi intuitivã.

Aceastã interfaþã unicã va permite

controlul componentelor indivi-

duale, dar ºi monitorizarea inte-

gratã a întregului sistem, pentru a

maximiza eficienþa ºi reduce im-

pactul asupra mediului.

Pentru noi, consumul redus de

energie este o prioritate ºi o opor-

tunitate de creºtere ºi inovare.

Echipamentele noastre au inte-

grate cele mai recente tehnologii

în materie de eficienþã energeticã.

Iar pentru ca acest lucru sã fie po-

sibil, la nivel de grup, Ariston

Thermo a investit 86 milioane de

euro în cercetare ºi dezvoltare, în

ultima perioadã. Pentru 2022,

obiectivul asumat al grupului este

ca peste 80% din veniturile sale la

nivel internaþional sã fie generate

de produse care utilizeazã resurse

regenerabile ºi au eficienþã ener-

geticã ridicatã.
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Reporter: Ce produse/sisteme

urmeazã sã lansaþi în acest an?

Cãtãlin Drãguleanu: Ne vom

concentra în 2020 pe extinderea

portofoliului de cazane ELCO, cu

o gamã de puteri ce va cuprinde o

varietate mai largã, adaptatã ne-

voilor specifice ale dezvoltatorilor

de spaþii comerciale ºi logistice.

Un nou segment în focus este cel

al pompelor de cãldurã, la care

vom adãuga în acest an ºi gama

de soluþii hibride pentru încãlzire

ºi producere de apã caldã mena-

jerã, aceste produse prezentând

un potenþial ridicat de dezvoltare

pe piaþa localã.

Reporter: Care sunt preþurile pe

acest segment?

Cãtãlin Drãguleanu: Preþul re-

comandat de noi pentru o centra-

lã termicã în condensare Ariston

porneºte de la 3.400 lei, TVA ºi kit

de evacuare incluse, acest cost

putând varia în funcþie de puterea

ºi tehnologiile pe care clientul le

doreºte pentru un astfel de echi-

pament.

Reporter: Ce cifrã de afaceri a

realizat Ariston Thermo, anul tre-

cut faþã de 2018?

Cãtãlin Drãguleanu: Afacerile

Ariston Thermo au înregistrat cel

mai bun an din istoria companiei

în România, beneficiind anul tre-

cut de un context economic fa-

vorabil: sectorul construcþiilor a

crescut puternic ºi, de asemenea,

economia a înregistrat o evoluþie

pozitivã, susþinutã în principal de

consum. De asemenea, românii

sunt tot mai preocupaþi sã inve-

steascã în confortul din locuinþe

prin montarea unei centrale de ul-

timã generaþie care vine ºi cu

avantajul unui consum redus de

energie.

Reporter: Ce rezultate v-aþi pro-

pus pentru anul în curs?

Cãtãlin Drãguleanu: Obiectivul

nostru este sã creºtem organic ºi

sã ne menþinem poziþia de lider

pe piaþa de centrale termice ºi boi-

lere electrice, dar sã ne ºi poziþio-

nãm printre principalii furnizori

de pompe de cãldurã. De aseme-

nea, în acest an, vom continua sã

dezvoltãm brandul german de ca-

zane industriale ELCO prin extin-

derea portofoliului de proiecte.

Reporter: Ce planuri de investi-

þii aveþi la nivel de grup pentru

acest an ºi ce buget aþi alocat în

acest sens?

Cãtãlin Drãguleanu: În acest

moment, dispunem de o reþea de

peste 250 de parteneri de service

ºi 300 de distribuitori autorizaþi în

întreaga þarã. Investim constant în

pregãtirea colaboratorilor noºtri,

pentru ca aceºtia sã fie mereu la

curent cu noile tehnologii ºi pro-

duse ºi pentru a ne asigura cã

sunt menþinute standardele ridi-

cate ale brandului Ariston. În fie-

care an derulãm programe inten-

sive de pregãtire ºi acreditare

pentru tehnicienii de service.

Anul trecut, de exemplu, am de-

sc hi s u n nou showr oom î n

Cluj-Napoca, ce serveºte ºi ca spa-

þiu de training pentru zona de

Nord a Transilvaniei.

Vom continua ºi în acest an sã

investim în dezvoltarea ºi extinde-

rea reþelei de service-uri pentru

cazanele industriale ELCO ºi, în

egalã mãsurã, vom continua efor-

turile de educare a consumatori-

lor pentru soluþii cu eficienþã

energeticã ºi cu un impact cât mai

redus asupra mediului.

Reporter: Vã mulþumesc!
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