
Întoarcerea unor
români din strãinãtate
nu va rezolva criza
forþei de muncã
(Interviu cu Marian Petre Miluþ, CEO PREFAB)

Reporter: Cum este afectatã pia-
þa materialelor de construcþii de cri-
za COVID-19?

Marian Petre Miluþ: Ca ºi celelal-
te ramuri de activitate din con-
strucþii, dar ºi din industrie în gene-
ral, piaþa materialelor de construcþii
a fost afectatã, în 2020, în special în
lunile martie - aprilie, când multe
dintre activitãþi s-au diminuat sau
chiar au încetat. În aceastã perioa-
dã s-a înregistrat o cãdere de apro-
ximativ 25-30% pentru companii,
putând fi parþial recuperatã în ur-
mãtoarele 4 luni.

Reporter: Cum credeþi cã va fi
afectatã piaþa construcþiilor ºi imo-
biliarelor, în general, de noua crizã?

Marian Petre Miluþ: Vorbim de o
întârziere a tuturor construcþiilor ºi
proiectelor, în general, care au ratat
startul din luna martie, însã s-au
pus în miºcare dupã luna mai. Cre-
dem cã este posibil sã recuperãm
acest decalaj în ultimul trimestru,
sub rezerva evoluþiei vremii ºi reve-
nirii anumitor activitãþi, precum ºi
probabilitãþii apariþiei unor noi fo-

care care ar putea sã ducã la anu-
mite întârzieri.

Reporter: Consideraþi cã acum,
dupã întoarcerea unei mari pãrþi
dintre românii care lucrau în strãi-
nãtate, criza forþei de muncã din
piaþã se va sfârºi?

Marian Petre Miluþ: Întoarcerea
unor români care au lucrat în strãi-
nãtate ºi au pierdut locul de muncã
nu va rezolva problema crizei forþei
de muncã, întrucât fie se vor rea-
dapta cu greu noilor condiþii, fie
vor încerca, în perioada urmãtoare,
sã se reîntoarcã la locurile de mun-
cã din strãinãtate. Chiar ºi în aceste
condiþii - poate unii dintre ei vor
reuºi sã se încadreze pe piaþa mun-
cii din România, lucru care ar fi be-
nefic, având în vedere aspiraþiile ºi
experienþa pe care au acumulat-o -,
criza forþei de muncã nu va lua
sfârºit în România, având în vedere
obiectivele pe care ºi le propune în
urmãtorii 8 - 10 ani.

Reporter: Care sunt efectele pan-
demiei asupra activitãþii PREFAB?

Marian Petre Miluþ: Efectele

pandemiei asupra activitãþi i
PREFAB au fost aceleaºi ca ºi cele
ale celorlate companii din domeniu
- diminuarea temporarã a cifrei de
afaceri, creºterea cheltuielilor pen-
tru prevenirea unor cazuri în cadrul
companiei sau pentru desfãºurarea
activitãþii remote ºi, odatã cu aceas-
ta, revizuirea managementului
unor astfel de activitãþi care com-
portã un alt tip de disciplinã, atât
din partea celor care lucreazã de
acasã, cât ºi a modului în care ma-
nagementul companiei poate sã
interacþioneze cu activitãþile deru-

late on-line.

Reporter: Aþi avut contracte amâ-
nate din cauza crizei?

Marian Petre Miluþ: Desigur cã
anumite contracte s-au amânat ºi
anumite companii ºi-au încetat ac-
tivitatea, astfel încât a trebuit sã ne
recalibrãm spre noi clienþi ºi proiec-
te, atât în domeniul afacerilor imo-
biliare, cât ºi în domeniul infrastruc-
turii.

Reporter: Ce strategie aþi abor-
dat pentru a trece mai uºor peste
aceastã perioadã? Ce mãsuri de
protecþie a salariaþilor aþi adoptat?
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Întoarcerea unor români care au lucrat în strãinãtate ºi au pierdut locul

de muncã nu va rezolva problema crizei forþei de muncã, este de pãrere

Marian Petre Miluþ, CEO PREFAB. Printre altele, domnia sa ne-a spus,

într-un interviu, cã cea mai mare provocare o reprezintã oamenii, care

trebuie sã fie bine pregãtiþi ºi sã poatã lucra cu noile tehnologii, în condi-

þiile în care veniturile au crescut ºi vor creºte în fiecare an în ramura sa de

activitate.
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Marian Petre Miluþ: În primul
rând a fost o campanie extrem de
puternicã de conºtientizare a oa-
menilor cã orice greºealã ar sãvârºi
unul dintre ei lãsând "garda jos" ar
putea sã-i afecteze nu numai pe ei
ºi pe membrii familiilor lor, ci ºi în-
treaga companie. Am reuºit sã rea-
lizãm transferul dus-întors de la do-
miciliu cãtre companie cu mijloa-
ce organizate, precum ºi toate ca-
nalele ºi traseele din interiorul fa-
bricii cu indicaþiile deja
bine cunoscute prin
presã ºi TV, termo
scannere, mãºti,
vizete, dezinfec-
tanþi etc., abso-
lut tot ce a fost
necesar. Întru-
cât în incinta fa-
bricii avem o po-
liclinicã, persona-
lul medical s-a ocu-
pat ºi se ocupã în per-
manenþã cu monitorizarea stã-
rii de sãnãtate a oamenilor noºtri.
Astfel, am putut depãºi, cel puþin
pânã acum, situaþiile care ar fi pu-
tut sã ne îngreuneze activitatea.
Am avut o permanentã comunica-
re cu oamenii pentru a-i face sã
înþeleagã faptul cã sãnãtatea lor
este mai importantã decât oricare
altã realizare, pentru cã ne dã conti-
nuitatea ºi capacitatea de a depãºi

o perioadã prin care nimeni nu a
mai trecut pânã acum.

Reporter: Ce estimãri aveþi pen-
tru finalul acestui an, legat de acti-
vitatea companiei? Cum a evoluat
activitatea PREFAB anul trecut,
comparativ cu 2018, ºi care sunt re-
zultatele aferente primului semes-
tru din 2020?

Marian Petre Miluþ: Pentru fina-
lul acestui an, respectiv ultimele
patru luni, înþelegem cã existã o

cerere realã în piaþã pen-
tru produsele noastre

ºi ne vom concen-
tra pe activitatea

de producþie, pe
calitatea ºi sãnã-
tatea angajaþilor
noºtri. Credem
cã datoritã stra-

tegiei pe care am
pregãtit-o la finele

anului trecut ºi care a
funcþionat foarte bine în

primele trei luni ºi ultimele
începând cu luna mai a acestui an,
rezultatele companiei vor fi net mai
bune decât cele înregistrate de
PREFAB în 2019. Anul 2020 va fi
pentru noi startul pentru întoarce-
rea în grupul de companii care au o
activitate ºi contribuþie importante
în sectorul construcþiilor.

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

Marian Petre Miluþ: În 2020,
compania a lansat câteva produse
în zona prefabricatelor ºi a BCA
care prezintã o calitate superioarã
celor din anii precedenþi, fãcând
parte din gama PREMIUM. Iniþial,
aceste produse au fost comerciali-
zate pe piaþa din Bulgaria ºi Repu-
blica Moldova, însã noi le-am lansat
anul acesta pe piaþa din România,
clienþii fiind mulþumiþi. În perioada
viitoare ºi în anii ce vor urma, priori-
tatea noastrã o va constitui realiza-
rea unor produse cu grad ridicat de
fiabilitate ºi calitate.

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

Marian Petre Miluþ: Investiþiile în
2020-2021 vor urmãri proiectele pe
care piaþa le va impune. PREFAB va
investi în tehnologie aºa cum a fã-
cut-o de-a lungul timpului, inclusiv
cu centrala de cogenerare - fiind
producãtor de energie de înaltã efi-
cienþã ºi abur încã din 2013,
încercând în felul acesta sã þinem
pasul cu toate multinaþionalele
care beneficiazã de bugete consi-
derabile ºi de sprijin din partea gu-
vernelor þãrilor lor, ceea ce nu este
cazul PREFAB care, în 22 de ani, nu
a avut niciun sprijin din partea sta-
tului român ºi nu a apelat la nicio li-
nie de sprijin.

Reporter: Care sunt principalele

provocãri cu care se confruntã
companiile de profil din þara noas-
trã ºi ce soluþii vedeþi pentru depã-
ºirea acestor obstacole?

Marian Petre Miluþ: Provocarea
de a putea rãspunde cerinþelor pro-
iectelor de infrastructurã ºi imobi-
liare din România la cel mai înalt ni-
vel de calitate ºi aici vorbim despre
forþa de muncã, ce trebuie sã fie
pregãtitã ºi disciplinatã în ceea ce
înseamnã industria grea, nu numai
o necesitate ci o obligaþie din par-
tea noastrã dacã vrem sã mai exis-
tãm în competiþia europeanã. Cea
mai mare provocare o reprezintã
oamenii, care trebuie sã fie bine
pregãtiþi ºi sã poatã lucra cu noile
tehnologii, în condiþiile în care ve-
niturile au crescut ºi vor creºte în
fiecare an în ramura noastrã de ac-
tivitate ºi de aceea ºi preþul pro-
duselor noastre va creºte, pentru a
susþine salariaþii noºtri, dar ºi pen-
tru achiziþionarea celor mai noi teh-
nologii.

Reporter: Vã mulþumesc!
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"Am avut o
permanentã

comunicare cu oamenii
pentru a-i face sã înþeleagã

faptul cã sãnãtatea
lor este mai importantã

decât oricare altã
realizare".


