
CELCO bugeteazã peste
40 milioane euro pentru
investiþii de menþinere,
modernizare ºi inovare

(Interviu cu Niculae Duºu, preºedintele Grupului CELCO)

Reporter: Cum trece Grupul Cel-
co prin aceastã perioadã de crizã?
Care sunt efectele pandemiei asu-
pra activitãþii Celco?

Niculae Duºu: Pe fondul angaja-
mentului privind oferirea unui me-
diu de lucru sigur angajaþilor ºi co-
laboratorilor noºtri, am reuºit ca,
pânã la aceastã datã, fluxurile de
aprovizionare, producþie ºi livrare
ale fabricilor noastre sã nu fie afec-
tate, iar ºomajul tehnic sã nu repre-

zinte o opþiune. Luând toate mãsu-
rile de protecþie încã de la începu-
tul crizei, CELCO produce ºi livreazã
zilnic BCA, adezivi ºi var CELCO cã-
tre ºantiere ºi distribuitori din toatã
þara ºi în þãrile vecine, var mãcinat
cãtre alte fabrici de BCA, var bulgãri
cãtre mari industrii siderurgice. De
asemenea, în toate societãþile din
cadrul grupului, am continuat acti-
vitãþile fãrã a apela la prevederile
legale privind ºomajul tehnic.

Reporter: Ce strategie are com-
pania pentru depãsirea crizei?

Niculae Duºu: CELCO a imple-
mentat mãsuri de prevenire ºi limi-
tare a rãspândirii virusului în toate
cele patru puncte de producþie: Fa-
brica de BCA, Fabrica de Var, Fabri-
ca de adezivi ºi carierã de calcar. Se-
diile noastre sunt dotate cu echipa-
mente precise de detecþie a tem-
peraturii, cu dezinfectanþi, angajaþi-
lor ºi familiilor lor le sunt oferite

mãºti de protecþie, mãsurile de dis-
tanþare socialã sunt respectate ºi
controlate. Pentru a fi cât mai aproa-
pe de clienþii noºtri am dezvoltat
canalele de comunicare funcþiona-
le la distanþã, astfel încât calitatea
serviciilor sã nu aibã de suferit.

Avem în derulare programe inves-
tiþionale curajoase care privesc
îmbunãtãþirea comunicãrii cu clien-
þii, optimizarea proceselor tehnolo-
gice, achiziþia de echipamente per-
formanþe care ne vor ajuta sã ne
menþinem competitivitatea ºi în
perioada de crizã.

Reporter: Ce estimãri aveþi pen-
tru finalul acestui an?

Niculae Duºu: Abordarea noastrã
în afaceri este un mix între pruden-
þã ºi îndrãznealã. Suntem o compa-
nie responsabilã, care are capacita-
tea de a evalua riscurile ºi de aceea
odatã apãrutã aceastã problemã în
România am luat mãsuri pentru a
face faþã provocãrilor.

În condiþii normale de activitate,
evoluþia afacerilor noastre aratã o
creºtere în trimestrul întâi ºi o men-
þinere a valorilor pentru trimestrul
al doilea, cauzatã de crizã actualã la
nivel naþional. Sperãm cã piaþa con-
strucþiilor sã fie în continuare mo-
torul creºterii economice din acest
an ºi sã putem contribui la aceastã
creºtere.

Anul 2020 este unul extrem de
atipic, având în vedere pandemia
de Covid 19, precum ºi faptul cã
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"În urma unor procese ample de cercetare-dezvoltare, CELCO produce pe
aceeaºi linie tehnologicã cinci tipuri de BCA, rãspunzând în timpul cel mai
scurt celor mai exigente cerinþe ale clienþilor".
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este un an electoral, drept pentru
care avem aºteptãri nefavorabile,
întrucât cu siguranþã administraþii-
le ºi guvernul nu vor lua cu predi-
lecþie mãsuri pentru impulsionarea
economiei.

Reporter: Cum a evoluat piaþa pe
care activaþi, anul trecut? La ce va-
loare se ridicã acest sector?

Niculae Duºu: Cunoaºtem cã ne-
voia de locuinþe noi este în conti-
nuã creºtere, fapt demonstrat ºi de
volumele în creºtere de sisteme de
zidãrie BCA CELCO livrate pieþei în
ultimii zece ani.

Ne implicãm în continuare în pro-
iecte rezidenþiale alãturi de parte-
nerii noºtri cãrora dorim sã le ofe-
rim materiale de construcþii de ulti-
mã generaþie ºi inovative. Pe lângã
calitate ºi durabilitate în utilizare,

oferim ºi siguranþã în exploatare la
incendiu, cutremure sau intemperii

În cadrul pieþei de zidãrie, care în
anul 2019 s-a ridicat la aproximativ
220 milioane euro, piaþa de BCA
înregistreazã o evoluþie pozitivã, ca
urmare a beneficiilor resimþite de
dezvoltatori, constructori ºi nu în
ultimul rând beneficiarii finali ai lo-
cuinþelor, atât în etapa de construc-
þie, cât ºi în cea de exploatare, cum
ar fi: eficienþa energeticã ridicatã,
pereþi ce respirã, vitezã de punere
în lucru, calitatea ºi rezistenþa uni-
formã a construcþiei, reprezentând,
în aceste condiþii, o piaþã de aproxi-
mativ 120 de milioane de euro, în
2019.

Reporter: Cum este împãrþitã
piaþa, din punct de vedere al ofertei
ºi al jucãtorilor?

Niculae Duºu: Existã pe piaþa de
materiale de construcþii o gamã lar-
gã de soluþii constructive. Alegerea
unui material de zidãrie este o deci-
zie cu care trebuie sã traieºti mulþi
ani, poate chiar o viaþã.

Construcþia cu BCA a fost adopta-
tã ca metodã preferatã de con-
strucþie în majoritatea Europei, de-
venind un standard pentru con-
strucþii moderne, rezistente ºi efi-
ciente energetic. Pe fondul noilor
reglementãri europene aplicabile
din 1 ianuarie 2021 privind perfor-
manþa enegeticã a clãdirilor, toate
construcþiile noi vor fi proiectate la
nivel NZEB.

Salutãm aceastã directivã în-
trucât, în aceste condiþii, construc-
þia din BCA va fi ºi cea mai eficientã
soluþie din punctul de vedere al co-
sturilor, nu numai cea mai perfor-
mantã energetic.

În urma unor procese ample de
cercetare-dezvoltare, CELCO pro-
duce pe aceeaºi linie tehnologicã
cinci tipuri de BCA, rãspunzând în
timpul cel mai scurt celor mai exi-
gente cerinþe ale clienþilor.

Mai mult decât atât, fabricãm ºi
plãcile minerale Izomineral care,

prin performanþele sale unice, încu-
nuneazã cu succes 47 de ani de ex-
perienþã acumulatã în producerea
de materiale de construcþii.

Reporter: Care sunt tendinþele
din piaþã? Cum s-au educat consu-
matorii?

Niculae Duºu: Observãm în piaþã
o atenþie sporitã a clienþilor în
etapa de documentare, ceea ce în-
seamnã cã românii fac alegeri tot
mai bine informate, interesul lor
fiind tot mai mare pentru alegerea
soluþiilor eficiente energetic, cele
care conferã siguranþã, o vitezã mai
mare de realizare a construcþiei ºi
care nu genereazã costuri supli-
mentare în fiecare fazã a procesu-
lui.

Reporter: Cum a evoluat activita-
tea companiei anul trecut, compa-
rativ cu 2018?

Niculae Duºu: Pe fondul dezvol-
tãrii continue a sectorului imobiliar
ºi a continuãrii procesului investi-
þional, CELCO a reuºit în anul prece-
dent sã înregistreze o creºtere a ci-
frei de afaceri cu 15% în compara-
þie cu anul 2018, trasând, astfel, un
grafic ce înregistreazã tendinþe de
urcare pe perioada ultimilor zece
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"Pe fondul dezvoltãrii continue a sectorului
imobiliar ºi a continuãrii procesului
investiþional, CELCO a reuºit în anul precedent
sã înregistreze o creºtere a cifrei de afaceri cu
15% în comparaþie cu anul 2018, trasând,
astfel, un grafic ce înregistreazã tendinþe de
urcare pe perioada ultimilor zece ani de
activitate".
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ani de activitate.
Observând cã piaþa s-a maturizat,

atât industria, cât ºi business-ul
nostru evolueazã organic, conform
aºteptãrilor. Creºterea pieþelor în
care activãm se datoreazã, în mare
parte, rezultatelor obþinute în urma
unui minuþios proces de educare a
pieþei, prin care s-au fãcut cunoscu-
te avantajele pe termen lung ale
soluþiilor de înaltã calitate realizate
din BCA CELCO.

Reporter: Cu ce rezultate finan-
ciare estimaþi cã veþi încheia anul în
curs?

Niculae Duºu: Poziþia companiei
noastre faþã de evoluþia pieþelor pe
care activãm în anul 2020 este una
prudentã, întrucât existã industrii
în care activãm mai mult sau mai
puþin impactate de efectele crizei.
Credem cã atât din punct de vede-
re al puterii de cumpãrare existente
în piaþã, cât ºi a poziþionãrii produ-
selor noastre pe piaþã în zona pro-
duselor premium, vom continua sã
generãm procese care sã se mate-
rializeze într-o cerere crescutã pen-
tru produsele de calitate ce se re-
gãsesc în piaþã la preþuri corecte, si-
tuaþie în care putem îndrãzni sã fim
optimiºti, însã, sigur cã o estimare
poate fi hazardatã. În aceste condi-
þii credem cã vom reuºi sã atingem
nivelul din anul 2019, poate cu ma-
xim 5% reducere.

Reporter: Ce produse noi a lansat
compania în ultimul an?

Niculae Duºu: Investiþiile în solu-
þii inovatoare joacã un rol decisiv în
consolidarea poziþiei noastre pe
piaþã ºi de aceea considerãm cã, în
acest an, cea mai nouã tehnologie
de termoizolare naturalã mineralã,
IZOMINERAL, lansatã în anul 2019,
va fi motorul de creºtere a afaceri-
lor Celco.

Alãturi de Sistemul de zidãrie efi-
cientã BCA CELCO, deja testat ºi
apreciat de experþii în construcþii,
aducem clienþilor garanþia extinsã a
Sistemului complet CELCO pentru
o zidãrie NZEB (clãdire cu un con-
sum aproape zero energie), toate
componentele fiind fabricate în
România. Componentele ºi întregul
sistem sunt ignifuge, clasa A1, fiind
format din BCA CELCO, mortar
pentru zidãrie în strat subþire pen-
tru punþi termice minime, plãci mi-
nerale termoizolatoare IZOMINE-
RAL ºi mortar premium pentru lipi-
re-spacluire termosistem.

Reporter: Care sunt planurile in-
vestiþionale pentru 2020 ºi ce bu-
get aþi alocat în acest sens?

Niculae Duºu: Procesul investi-
þional este unul permanent în ca-
drul grupului CELCO, care îºi des-
fãºoarã activitatea în domenii cu
mare importanþã pentru economia
româneascã: materiale de con-

strucþii, servicii portuare, servicii tu-
ristice ºi imobiliare, întrucât ne revi-
ne responsabilitatea de a continua
tradiþia pe pieþele în care activãm,
atât în România, cât ºi în afara gra-
niþelor. Ne dorim sã ne pãstrãm sta-
tutul de pilon al economiei locale ºi
de partener al industriilor în care ne
desfãºurãm activitãþile.

Aºa  cum  reiese  din  Programele
investiþionale pentru 2019 - 2020,
la nivel de grup avem în vedere bu-
gete de peste 40 milioane euro,
prin care urmãrim simultam inve-
stiþii de menþinere, de modernizare
ºi de inovare.

Aceste proiecte privesc optimiza-
rea proceselor de muncã, creºterea
productivitãþii, achiziþia de noi
echipamente performanþe de ulti-
ma generaþie în cadrul proceselor
de producþie ºi prestãri servicii, pro-
grame de cercetare ºi dezvoltare
de noi produse, implementarea sis-
temelor de monitorizare a consu-
mului de energie, înnoirea parcuri-

lor de motostivuitoare în toate uni-
tãþile. Aº dori sã mã refer la câteva
dintre acestea, ºi anume la moder-
nizarea liniei de tãiere ºi paletizare
la fabricã de BCA; construirea unui
siloz de cereale în Portul Constanþa
cu capacitate de peste 50.000 tone,
prima etapã, instalaþie automatã cu
cuvã de preluare a cerealelor, deza-
fectarea macaralelor de 6 tone ºi in-
stalarea de macarale de 20 tone ºi
84 tone, concomitent cu lucrãri de
refacere a cailor de rulare ºi de con-
solidare a cheului, consolidare care
era în sarcina CN APMC Constanþa.

Prin intermediul angajaþilor
noºtri, care sunt ºi cei mai buni spe-
cialiºti, reuºim sã implementãm
proiecte de îmbunãtãþire a calitãþii
produselor, a proceselor de fabrica-
þie ºi a serviciilor oferite ºi de aceea
investim continuu în pregãtirea lor
profesionalã.

În contextul actual, nu trebuie sã
omitem sã precizãm cã aspecte de-
osebit de importante în luarea de-
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"Construcþia cu BCA a fost adoptatã ca metodã
preferatã de construcþie în majoritatea Europei,
devenind un standard pentru construcþii
moderne, rezistente ºi eficiente energetic. Pe
fondul noilor reglementãri europene aplicabile
din 1 ianuarie 2021 privind performanþa
enegeticã a clãdirilor, toate construcþiile noi
vor fi proiectate la nivel NZEB".



ciziilor cu privire la investiþii le con-
stituie ºi îmbunãtãþirea permanen-
tã a condiþiior privind securitatea ºi
sãnãtatea în muncã pentru angaja-
þii companiei, protecþia mediului ºi
satisfacþia actualilor ºi viitorilor
clienþi ºi, de aceea, orice proces in-
vestiþional se deruleazã cu respon-
sabilitate, în condiþii de maximã si-
guranþã pentru toþi cei implicaþi.

Reporter: Care sunt principalele
provocãri cu care se confruntau
companiile de profil din þara noas-
trã înaintea actualei crize ºi ce solu-
þii vedeþi pentru depãºirea acestor
obstacole?

Niculae Duºu: Datoritã integrãrii
pe verticalã a activitãþilor noastre
de producþie (Carierã de calcar, Fa-
bricã de Var, Fabricã de BCA, Fabri-
cã de Adezivi), am obþinut un mix
unic în România, care ne asigurã
materia primã pentru toate sectoa-
rele de producþie în care activãm,
un control riguros al calitãþii produ-
selor fabricate ºi, cel mai important,
un control al costurilor de produc-
þie.

Însã, oricât de mult ne-am con-
centra eforturile de a creºte com-
petitivitatea industriei româneºti,
trebuie sã facem faþã unor provo-

cãri permanente.
România are nevoie de materiale

de construcþii pentru a construi clã-
diri noi eficiente energetic, NZEB ºi
o infrastructurã durabilã, în vede-
rea reducerii decalajului dintre ea ºi
þãrile dezvoltate.

Influenþa variaþiei preþului ener-
giei electrice ºi a gazului în costul
produsului ca urmare a creºterii cu
15% a numãrului de certificate de
CO2 pe care producãtorii va trebu-
ie sã le achiziþioneze, comparativ
cu perioada 2013-2020, conduce la
creºterea presiunii importurilor din
þãri non-UE. În aceste condiþii, auto-
ritãþile române trebuie sã ia în
calcul riscul de relocare a marilor
industrii din domeniul construcþii ºi
impactul acestuia asupra econo-
miei, bugetului statului ºi al locuri-
lor de muncã.

De asemenea, prin emiterea Ordi-
nului ANRE nr. 117/2019, societatea
noastrã este încadratã în categoria
de consumator de gaze C4 cu un
tarif de distr ibuþie de 21,78
lei/MWh faþã de 16,41 lei/MWh, co-
respunzãtor categoriei B6, catego-
rie în care eram încadraþi conform
Ordinului ANRE nr. 48/2018. Astfel,
fãrã nici justificare economicã, ne-a

fost majorat tariful de ditribuþie cu
33% cu impact direct asupra costu-
rilor. Prin aceastã majorare abuzivã,
ANRE, ca instituþie a statului român
creatã sã supravegheze ºi sã arbi-
treze aceastã piaþã în aºa fel încât
preþurile care au caracter de mono-
pol sã fie preþuri corecte, transpa-
rente, fãrã sã creeze dezechilibre
astfel încât sã încurajeze concuren-
þã, abdicã de la aceste principii,
avantajând distribuitorii în defa-
voarea industriei. Guvernul Româ-
niei, dacã vrea sã creeze bazele
unei economii dinamice, competi-
tive, trebuie sã vegheze ca institu-
þiile create sã supravegheze mono-
polurile, sã-ºi desfãºoare activitatea
cu echidistanþã ºi transparenþã faþã
de mediul economic. Totodatã,
deºi suntem unul dintre cei mai
mari consumatori industriali de
gaze din sud-estul României ºi sun-
tem la o distanþã de circa 2 km faþã
de un producãtor de gaze naturale,
nu putem sã ne conectãm direct la
conducta de alimentare din amon-
te, întrucât prin art. 148, alin. 2, lit.
d) din Legea 123/2012, este impus
într-un mod total arbitrar un prag
de 150.000 MWh, consumul nostru
fiind de circa 130.000 MWh/an. Cu

riscul de a mã repeta, va rog sã reþi-
neþi cã acest prag de 150.000
Mwh/an, precum ºi schimbarea
pragurilor de încadrare în categorii-
le de consumatori, este o dovadã
clarã cã instituþiile statului protejea-
zã distribuþia împotriva industriei.

Schimbarea permanentã a legis-
laþiei, o legislaþie incoerentã, inter-
pretabilã duce la impredictibilitate
ºi la incapacitatea antreprenorilor
de a-ºi putea asuma acþiuni pe ter-
men lung.

Populismul exagerat în legislaþia
economicã ºi lipsa investiþiilor în in-
frastructurã, în special autostrãzi,
cale feratã rapidã ºi Dunãre naviga-
bilã pentru o conectare bunã a
României cu centrul Europei, duc la
stagnare ºi izolarea economiei ro-
mâneºti.

Reporter: Vã mulþumesc!
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