M ateriale de construcþii

"Cu cât tranzacþiile
imobiliare se vor relua
mai repede, cu atât
investiþiile îºi vor
recãpãta tonusul"
(Interviu cu Mircea Gavrilã, CEO Depisto)
Reporter: Care este povestea Depisto? Când a început ºi care a fost
parcursul ei pânã în acest an?
Mircea Gavrilã: Ideea Depisto a
pornit în urma instalãrii unei camere de supraveghere IP la fabrica de
încãlþãminte a tatãlui meu pentru
urmãrirea fluxului de lucru. Camera
de supraveghere s-a amortizat în
douã sãptãmâni, prin creºterea
productivitãþii. Au urmat alte camere de supraveghere montate
prin firmã care puteau fi urmãrite
de la distanþã de pe un dispozitiv
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mobil (în 2006 nu aveam
smartphone-uri disponibile ºi foloseam echipamente PDA). Ulterior,
s-a nãscut ideea de a înfiinþa o firmã specializatã pe sisteme de securitate. Toatã activitatea a început
mai mult ca hobby, fiind absolvent
al Facultãþii de Automaticã ºi Calculatoare (Universitatea Politehnicã,
Bucureºti) ºi un inginer pasionat de
felul în care se poate optimiza activitatea companiilor prin adoptarea
de noi tehnologii.
Activitatea comercialã a început

în 2008 cu instalarea primului sistem de alarmã în oraºul Gheorgheni. În timp, prin recomandãri, o
bunã reputaþie ºi participare la sute
de licitaþii, firma ºi-a extins portofoliul de servicii oferite, formând 3 divizii: Electrice, Securitate ºi PSI. În
present, compania are trei birouri Gheorgheni, Bucureºti ºi Braºov.
Sediul nostru rãmâne la Gheorgheni, acolo de unde a început totul, însã managementul s-a mutat
de ceva vreme la Bucureºti, unde
sunt ºi cele mai complexe proiecte.

Depisto este implicatã în mai multe
proiecte specializate pe segmentele middle ºi high, oferim acoperire
naþionalã ºi avem echipe mobile
care pot deservi lucrãri din orice
oraº al þãrii.
Reporter: Ce tipuri de servicii
oferiþi?
Mircea Gavrilã: Depisto face parte dintr-un grup de companii, în
prezent fiind activi în piaþa româneascã pe domeniul construcþiilor
(Depisto), iar în piaþa exporturilor
realizãm producþie de încãlþãminte
premium (Gavrilis) ºi comerþul cu
animale (Demetra).
Depisto are trei divizii: sisteme
electrice (soluþii la cheie - design &
build - curenþi tari ºi slabi pentru
spitale, construcþii civile sau industriale), sisteme de securitate (alarmare antiefracþie, supraveghere video, control acces, detecþie incendiu) ºi PSI (service, mentenanþã, verificãri stingãtoare de incendiu ºi hidranþi de interior ºi exterior).
Divizia PSI ºi-a reluat activitatea
de curând, dupã o pauzã de douã
luni. Spre norocul nostru, impactul
suspendãrii activitãþii în cifra totalã
de afaceri a fost mic.
Depisto Business Solutions este
noua structurã pe care am format-o
la începutul anului ºi are trei depar-
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tamente, respectiv: consultanþã noi
tehnologii, suport achiziþii ºi managementul proiectelor speciale.
Depisto Business Solutions a plecat din proiectele pe care le-am realizat pentru spitale, unde am observat nevoia stringentã de suport
calificat pentru dotarea cu noi tehnologii, de la selecþie, achiziþie ºi
pânã la instalarea ºi instruirea oamenilor. Nu mã refer la tehnologii
medicale unde este nevoie de specialiºti foarte buni din domeniu. Mã
refer la tehnologii suport pentru
activitatea medicalã, cum sunt camerele termice, roboþii pentru dezinfectare, soluþii digitalizate pentru
depozitarea ºi consumul resurselor
sensibile, construcþii mobile care
pot fi montate în situaþii speciale ºi
multe altele similare. Cum noi
avem cunoºtinþele tehnice ºi relaþiile cu furnizorii necesare unor astfel
de proiecte, am decis sã formãm
echipe specializate care pot ajuta
spitalele româneºti sã ia decizii bune
ºi sã foloseascã cu succes noile tehnologii în beneficiul pacienþilor.
Reporter: Care sunt segmentele
cãtre care vã adresaþi?
Mircea Gavrilã: Avem expertizã
ºi putem livra cea mai mare valoare
clienþilor noºtri în domeniile: Industrial (fabrici ºi unitãþi de producþie,
depozite ºi centre logistice), Rezidenþial (ansambluri de blocuri rezidenþiale), Medical (construcþia de
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spitale) ºi Office (clãdiri de birouri).
Reporter: Din ce domeniu vine
cea mai mare cerere?
Mircea Gavrilã: În acest moment
derulãm proiecte în toate cele 4
domenii, avem un portofoliu echilibrat ca pondere în totalul cifrei de
afaceri. De asemenea, suntem în
discuþii avansate pentru mai multe
proiecte viitoare. Suntem încrezãtori cã vom începe noi lucrãri odatã
ce vom finaliza dintre cele aflate în
curs ºi vom avea echipe disponibile
pentru noi ºantiere.
Felul în care companiile se vor
adapta la noua normalitate poate
genera oportunitãþi pentru domeniul nostru. Multe dintre schimbãri
vizeazã felul în care sunt organizate
spaþiile de lucru, fie cã vorbim despre cele industriale, office sau medicale. În unele cazuri vor fi necesare reamenajãri, în altele probabil cã
vor fi mai eficiente noi construcþii.
Rãmâne sã vedem care va fi starea
investiþiilor pe mãsurã ce mediul
economic începe sã-ºi revinã din
ºocul iniþial.
Reporter: Cu ce avantaje veniþi în
faþa concurenþei?
Mircea Gavrilã: Cred cã cel mai
important avantaj este credibilitatea noastrã - câºtigatã prin istoricul
proiectelor finalizate cu succes, seriozitatea cu care am tratat fiecare
lucrare ºi nivelul de calitate pe care
l-am livrat pentru fiecare client.

În plus, suntem bine pregãtiþi tehnic, ºtim sã realizãm bine documentaþia unui proiect, gestionãm
bine echipele pe ºantier ºi suntem
o companie solidã care îºi asumã
doar proiecte pe care ºtie cã le poate duce la bun sfârºit.
Atunci când circumstanþele sunt
atât de incerte, ai nevoie de parteneri de încredere care sã facã lucrurile bine, sã se încadreze în buget ºi
sã respecte termenele agreate.
Nu-þi permiþi sã pierzi - nici timp,
nici bani, nici calitate. Probabil cã în
aceste vremuri buna reputaþie este
mai importantã ca oricând, mai ales
în domeniul construcþiilor.
Reporter: Care sunt tendinþele în
domeniu?
Mircea Gavrilã: Vom avea nevoie
de noi tipuri de spaþii, organizate
diferit, cu dotãri diferite care sã rãspundã noului mod în care ne desfãºurãm munca ºi noului mod în
care ne organizãm viaþa de acasã.
Bineînþeles, multe schimbãri sunt
doar temporare, altele probabil cã
vor prinde rãdãcini ºi dincolo de
încheierea crizei medicale din prezent.
În orice caz, trebuie sã înþelegem
cã industria construcþiilor este dependentã de dinamica pieþei imobiliare (PF/PJ, rezidenþial/business/industrial, chirii/vânzãri). Cu
cât tranzacþiile imobiliare se vor relua mai repede, cu atât investiþiile

îºi vor recãpãta tonusul.
În egalã mãsurã, sectorul construcþiilor ar putea recupera parþial
pierderile de business din zona privatã prin oportunitãþile domeniului
public - proiecte ample pentru dezvoltarea infrastructurii spitaliceºti ºi
autostrãzilor - ambele fiind atât de
necesare pentru noi toþi, indiferent
în ce domeniu activãm.
Alte proiecte în aceastã perioadã
ar putea veni din reconversia sau
reorganizarea unor clãdiri în funcþie de schimbãrile nevoilor imobiliare din aceastã perioadã.
Reporter: Ce cifrã de afaceri aþi
realizat anul trecut ºi ce estimãri
aveþi pentru acest an?
Mircea Gavrilã: Grupul de companii a totalizat în 2019 o cifrã de
afaceri de circa 42.185.000 de lei.
Depisto a realizat, anul trecut, afaceri de aproximativ 15 milioane de
lei. Per total, este dificil de anticipat
în mod realist cum vom încheia
2020 ca grup de companii, tocmai
din cauza multiplicitãþii de factori
care se aflã în afara controlului nostru. Este posibil sã vedem o scãdere
moderatã, dar ºi o creºtere destul
de puternicã. Însã vã pot spune cã
suntem motivaþi sã facem tot ce
þine de noi în asigurarea continuitãþii activitãþii comerciale, pentru a
pãstra slujbele angajaþilor noºtri.
Reporter: Ce obiective investiþionale aveþi pe termen scurt ºi mediu?
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Mircea Gavrilã: Stabilizarea parteneriatelor actuale ºi diversificarea
portofoliului de proiecte vor fi prioritare. Principalele provocãri vor fi
disciplina în pãstrarea cheltuielilor
conform bugetelor agreate, limitarea întârzierilor pe cât posibil ºi
încasarea plãþilor scadente la timp.
De asemenea, ne vom concentra
pe lucrãri cu grad de specializare ºi
dificultate ridicat pentru a maximiza valoarea generatã de experienþa
ºi competenþele echipelor ºi diviziilor Depisto. Strategii similare vom
avea ºi pentru celelalte companii
din grup.
Reporter: Cum a afectat pandemia piaþa pe care activaþi?
Mircea Gavrilã: Pe scurt, mai puþine proiecte noi, deci o concurenþã
mai intensã, ºi un risc mai ridicat de
întârziere a plãþilor, deci un cashflow ºi mai tensionat ca de obicei.
În sectorul construcþiilor "vânzãrile" nu sunt zilnice, prin urmare impactul crizei se manifestã diferit
faþã de alte domenii. Proiectele
aflate în derulare au continuat în
mare parte, deºi am primit ºi "ordine de suspendare" a unor lucrãri.
Însã cel mai important este sã ºi
încasãm plãþile aferente acestora.
Rãmâne sã vedem dacã plãþile se
vor face în termen sau vom avea
întârzieri, cât de mari ºi cu ce consecinþe.
La nivel de industrie, totul este sã

ne putem asigura cash-flow-ul ºi sã
ne respectãm contractele - clienþi,
prestatori, furnizori. Incertitudinea
ºi blocajele financiare sunt cele mai
mari pericole în domeniul construcþiilor.
Reporter: Care sunt perspectivele domeniului pentru acest an?
Mircea Gavrilã: Pentru Depisto
estimãm o cifrã de afaceri similarã
celei din 2019 - în special datoritã
contractelor în derulare. Însã participãm ºi la noi licitaþii, ceea ce ar
putea duce la o creºtere a cifrei de
afaceri.
Pentru Demetra lucrurile sunt
ceva mai complicate. Suntem în categoria de comerþ corectã (alimente), însã suntem direct dependenþi
de starea exporturilor. Dacã se vor
redeschide graniþele anticipãm o
creºtere importantã a cifrei de afaceri.
Pentru cel de-al treilea sector economic în care suntem prezenþi, respectiv producþia de încãlþãminte
premium pentru export (Gavrils),
perspectivele sunt negative pentru
cã principala noastrã piaþã de desfacere este Italia. Rãmâne de vãzut
ce se va întâmpla în a doua jumãtate a anului, însã momentan nu suntem optimiºti.
Per total, este dificil de anticipat
în mod realist cum vom încheia
2020 ca ºi grup de companii tocmai
din cauza multor factori care sunt

în afara controlului nostru. Este posibil sã vedem o scãdere moderatã,
dar ºi o creºtere destul de puternicã. Însã vã pot spune cã suntem
motivaþi sã facem tot ce þine de noi
în asigurarea continuitãþii activitãþii
comerciale pentru a pãstra slujbele
angajaþilor noºtri.
Reporter: Care sunt efectele crizei Coronavirus asupra activitãþii
Depisto?
Mircea Gavrilã: În acest moment
colectivul Depisto este format din
80 de oameni. Indiferent ce greutãþi am întâmpinat, scopul meu a fost
de la început acela de a pãstra cât
mai mulþi oameni alãturi de companie.
În funcþie de evoluþia companiei,
vom vedea dacã ºi ce mãsuri vom fi
nevoiþi sã luãm în perioada urmãtoare. Eu sper cã lucrurile se vor
aºeza ºi cã economia va reîncepe
circulaþia banilor pentru ca noi toþi
sã reuºim sã gãsim soluþii pentru a
ne continua activitatea, adaptându-ne din mers la noile realitãþi.
Reporter: Ce strategie aþi abordat pentru a trece mai uºor prin actuala crizã?
Mircea Gavrilã: În aceste vremuri
nu putem opera pe baza unor planuri anuale, poate cel mult lunare,
rezolvând din mers ce situaþii apar
zilnic. Deci cred cã strategia noastrã
este adaptarea, flexibilitatea ºi încãpãþânarea de a continua, de a gãsi

soluþii ºi a merge înainte.
Facem ce þine de noi pentru ca
oamenii sã fie protejaþi pe ºantiere
(continuarea activitãþii), suntem foarte atenþi la cheltuieli (încadrarea
în bugetul ofertat în ciuda creºterilor de preþuri), depunem eforturi
pentru a obþine plãþile deja scadente (asigurare cash-flow), cãutãm noi
proiecte ºi participãm la noi licitaþii
(asigurarea viitorului).
Continuãm sã fim activi toate zonele - instalaþii electrice (soluþii la
cheie - design & build - curenþi tari
ºi slabi pentru spitale, construcþii civile sau industriale), sisteme de securitate electronicã (alarmare antiefracþie, supraveghere video, control acces, detecþie incendiu) ºi PSI.
Încercãm sã ne adaptãm cât mai
repede schimbãrilor. Depisto Business Solutions este noua structurã
pe care am format-o la începutul anului. Planurile iniþiale pentru aceastã
divizie s-au ajustat conform nevoilor din piaþã, în prezent oferim soluþii speciale pentru continuarea lucrului în siguranþã în perioada pandemiei (echipamente de protecþie
civilã, tehnologie pentru analizã
termicã ºi dezinfectare clãdiri, spaþii
de lucru ºi spaþii de vânzare).
Reporter: Mulþumesc!
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