
"TeraSteel a ieºit din
criza precedentã
mai puternicã ºi este
pregãtitã sã facã ºi acum
acelaºi lucru"

(Interviu cu Cosmin Pãtroiu, CEO TeraSteel)

l Pãtroiu: "Proiectele pe care le aveam în plan înaintea stãrii de
urgenþã sunt în grafic"l În primul trimestru, TeraSteel România ºi
Serbia au avut o creºtere de 24% a cifrei de afaceri, ajungând la 69
milioane de lei ºi o EBITDA de 5,9 milioane de lei

Reporter: TeraSteel a fost desem-
nat liderul pieþei de panouri termo-
izolante, potrivit studiului realizat
de Neomar Consulting, la nivelul
anului 2019, în România. În condi-
þiile actuale, de crizã, ce strategie a
adoptat TeraSteel ca sã îºi pãstreze
locul în piaþã?

Cosmin Pãtroiu: Strategia TeraSteel
din ultimii ani se concentreazã pe
consolidarea ºi dezvoltarea reþelei
de distribuþie. TeraSteel ocupã pri-
ma poziþie în piaþa de panouri ter-
moizolante din România ºi din
Serbia, cu o cotã de piaþã de 20,9%,
respectiv 27%. În acelaºi timp, sun-
tem unul dintre cei mai importanþi
producãtori de panouri termoizo-
lante, structuri zincate uºoare ºi
hale la cheie din Europa Centralã ºi
de Est.

Produsele noastre ajung în 25 de
þãri europene, iar performanþele
raportate în fiecare an sunt rezul-
tatul relaþiei strânse pe care echipa
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"Ne-am propus sã depãºim rezultatele înregistrate anul trecut. Sectorul
industrial are perspective bune de creºtere ºi ne aºteptãm sã se pãstreze
trendul ascendent pentru spaþii logistice, de depozitare ºi retail".
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TeraSteel o are cu partenerii sãi, ba-
zatã pe încredere ºi colaborare. Ne
unesc dorinþa de dezvoltare, deter-
minarea ºi obiectivele ambiþioase.

Încã de la începutul crizei provo-
cate de noul coronavirus am fost în
contact permanent cu partenerii
noºtri, pentru a gãsi împreunã cele
mai bune soluþii. Pe de cealaltã par-
te, furnizorii de materii prime ne-au
transmis asigurãri cã îºi pot onora
livrãrile.

În plus, în ciuda crizei, am pãstrat
toþi angajaþii TeraSteel, atât din
România, cât ºi din Serbia. O poziþie
de lider se construieºte în timp ºi în
spatele acestui lucru, pe lângã
vânzãrile cantitative ºi valorice care
ne poziþioneazã pe locul 1, existã o
echipã unitã ºi puternicã ºi o reþea
solidã de parteneri. TeraSteel a ieºit
din criza precedentã mai puternicã

ºi suntem pregãtiþi sã o facem ºi de
aceastã datã. Rezultatele din pri-
mele luni ale anului ne aratã cã
suntem pe drumul cel bun.

Reporter: Cât de afectatã este ac-
tivitatea companiei de pandemia
Covid?

Cosmin Pãtroiu: Fabricile TeraSteel
au un grad ridicat de automatizare
ºi o suprafaþã generoasã, astfel cã
activitatea de producþie nu a fost
afectatã de mãsurile de distanþare
ºi limitare a interacþiunii pe care
le-am implementat. Spre exemplu,
în fabrica din Serbia, care are o su-
prafaþã de 8.000 de metri pãtraþi,
avem ºase persoane pe schimb.
Aºadar, fiecãrui angajat dintr-un
schimb îi revin circa 1.300 metri pã-
traþi ºi sunt ºanse reduse ca aceºtia
sã interacþioneze pe durata unei
zile. Pe toatã perioada stãrii de ur-

genþã fabricile din România ºi Ser-
bia au fost operaþionale.

Colegii din departamentul Finan-
ciar monitorizeazã zilnic un set
complex de indicatori pentru a
identifica din timp eventuale pro-
bleme la stocuri de materie primã,
încasare, livrare, disponibilitatea
forþei de muncã sau producþie.
Astfel, am reuºit sã ne adaptãm no-
ilor condiþii ºi sã nu fim afectaþi de
efectele pandemiei.

În primul trimestru, TeraSteel
România ºi Serbia au avut o
creºtere de 24% a cifrei de afaceri,
ajungând la 69 milioane de lei ºi o
EBITDA de 5,9 milioane de lei.

Reporter: Care sunt perspective-
le pe care le aveti pentru acest an?

Cosmin Pãtroiu: În acest mo-
ment avem o vizibilitate bunã,
pânã aproape de finalul anului, în
ceea ce priveºte modul în care
clienþii noºtri au în plan sã deschidã
lucrãrile. Cererea este stabilã atât
pe plan local, în cele douã pieþe do-
mestice pe care activãm, cât ºi pe
pieþele externe unde ajung produ-
sele TeraSteel, cum este de exem-
plu Ungaria.

Astfel, ne-am propus sã depãºim

rezultatele înregistrate anul trecut.
Sectorul industrial are perspective
bune de creºtere ºi ne aºteptãm sã
se pãstreze trendul ascendent pen-
tru spaþii logistice, de depozitare ºi
retail.

Reporter: Sunt proiecte pe care a
fost nevoie sa le anulaþi din cauza
crizei provocate de Coronavirus?

Cosmin Pãtroiu: Gradul ridicat
de incertitudine ne-a determinat sã
reanalizãm planul de investiþii, pen-
tru a pãstra o evoluþie echilibratã a
business-ului chiar ºi în condiþiile
actuale. Nu ne-am anulat planurile,
însã am realizat ajustãri de timeline.
Cu toate acestea, proiectele pe care
le aveam în plan înaintea stãrii de
urgenþã sunt în grafic. Acest lucru a
fost posibil datoritã echipei, care
s-a adaptat rapid noilor condiþii de
interacþiune ºi a gãsit soluþii alter-
native de a ne desfãºura activitatea
în direcþia obiectivelor pe care le
avem.

Reporter: Cum a fost afectat sec-
torul pe care activaþi ºi ce estimãri
aveþi pentru anul în curs?

Cosmin Pãtroiu: În ultimii ani, pe
piaþa panourilor termoizolante, au
luat avans ceea ce numim "proiec-
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"Fabricile TeraSteel au un grad ridicat de
automatizare ºi o suprafaþã generoasã, astfel
cã activitatea de producþie nu a fost afectatã
de mãsurile de distanþare ºi limitare a
interacþiunii pe care le-am implementat. Spre
exemplu, în fabrica din Serbia, care are o
suprafaþã de 8.000 de metri pãtraþi, avem ºase
persoane pe schimb. Aºadar, fiecãrui angajat
dintr-un schimb îi revin circa 1.300 metri
pãtraþi ºi sunt ºanse reduse ca aceºtia sã
interacþioneze pe durata unei zile".
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tele moderne industriale". Stocul
non-rezidenþial în România este
estimat la 4 milioane metri pãtraþi,
în 2019, cu perspective solide de
creºtere în urmãtorii 3-4 ani. Potri-
vit datelor INS, în primul trimestru
s-a înregistrat o creºtere de 17,6% a
volumului lucrãrilor de construcþii
la clãdirile nerezidenþiale.

Studiul realizat de Neomar, care
ne plaseazã pe primul loc în piaþa
panourilor termoizolante, estimea-
zã valoarea pieþei la 130 milioane
de euro în 2019, în creºtere cu 9%
faþã de 2018, ca urmare a avansului
luat de sectorul construcþiilor indu-
striale. Cantitativ, piaþa de panouri
termoizolante din România a
depãºit 8 milioane de metri pãtraþi
în 2019, cu un avans de peste 13%
faþã de anul anterior.

Anul acesta, restricþiile de circula-
þie impuse în starea de urgenþã au
creat la început mici întârzieri în li-
vrãrile pentru proiectele din afara
þãrii, însã fãrã a determina proble-
me majore. Furnizorii de materii
prime au livrat în ciuda condiþiilor
grele, pe toatã perioada stãrii de ur-
genþã. Din fericire, lucrurile s-au
aºezat în scurt timp ºi toatã lumea a

reuºit sã se adapteze noilor condiþii
de lucru.

În ceea ce priveºte produsele dis-
ponibile, cele care oferã rezistenþã
superioarã la foc ºi fac parte din so-
luþii sustenabile, cum este cazul
Lead by TeraSteel, câºtigã tot mai
mult teren în cererea din piaþã.

Reporter: Ce rezultate aþi înregi-
strat anul trecut?

Cosmin Pãtroiu: Anul trecut,
TeraSteel România ºi Serbia au
înregistrat cea mai bunã marjã de
profitabilitate dintre companiile Gru-
pului. Cifra de afaceri a TeraSteel
România ºi Serbia a crescut cu 18%
în 2019, la 308,8 milioane de lei, în
timp ce EBITDA a înregistrat o
creºtere de 42% faþã de 2018, pânã
la 37,6 milioane de lei. Tendinþa de
creºtere s-a pãstrat ºi în prima parte
a anului 2020 ºi ne aºteptãm ca
pentru semestrul întâi sã raportãm
rezultate peste cele din primul se-
mestru al lui 2019.

Reporter: Câþi angajaþi aveþi? A
fost nevoie de disponibilizãri/ºomaj
în aceastã perioadã?

Cosmin Pãtroiu: Din TeraSteel
România ºi Serbia fac parte peste
220 de colegi. Mãsurile implemen-

tate în utimele trei luni au avut la
bazã protejarea business-ului, a
partenerilor ºi angajaþilor noºtri. Nu
a fost nevoie sã apelãm la ºomaj
tehnic sau disponibilizãri în aceastã
perioadã. Avem planuri mari pe
care ne dorim sã le îndeplinim în
formulã completã.

Reporter: Ce capacitate de pro-
ducþie aveþi?

Cosmin Pãtroiu: Fabricile TeraSteel
din România sunt situate în Parcul
Industrial TeraPlast din Sãrãþel, Jud.
Bistriþa-Nãsãud (producþie panouri
termoizolante PUR, PIR, Lead by Te-
raSteel) ºi în localitatea Bistriþa (fa-
brica de producþie profile zincate).
Fabrica din Serbia este prima unita-
te de producþie a Grupului TeraP-
last în afara României, dar ºi prima
unitate de producþie cu capital in-
tegral privat românesc, inauguratã
în strãinãtate dupã 1990. În Serbia
producem tablã cutatã autopor-
tantã ºi panouri termoizolante PUR,
PIR ºi cu vatã mineralã. Capacitatea

de producþie cumulatã pentru cele
douã fabrici de panouri termoizo-
lante este de peste 4 milioane de
metri pãtraþi anual.

Reporter: Din ce zone de activi-
tate fac parte principalii clienþi
TeraSteel?

Cosmin Pãtroiu: Avem o reþea
solidã de parteneri, produsele noa-
stre ajungând în peste 25 de þãri
europene. Acoperim cu succes pro-
iecte destinate spaþiilor logistice ºi
de depozitare, hale agrozootehni-
ce, încãperi frigorifice, spaþii de re-
tail ºi producþie.

Avem un portofoliu diversificat
de produse care rãspunde chiar ºi
celor mai deosebite cerinþe ale
clienþilor TeraSteel.

Reporter: Mulþumesc!
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"În ultimii ani, pe piaþa panourilor
termoizolante, au luat avans ceea ce numim
«proiectele moderne industriale». Stocul
non-rezidenþial în România este estimat la
4 milioane metri pãtraþi, în 2019, cu perspective
solide de creºtere în urmãtorii 3-4 ani".


