
CU 19% MAI MULT DECÂT ÎN 2018

Hünnebeck România -
cifrã de afaceri de 88,35
milioane lei, în 2019
(Interviu cu Mircea Georgescu, director general Hünnebeck România)

Reporter: Cum este afectatã pia-
þa pe care activaþi de criza
COVID-19?

Mircea Georgescu: Perspectivele
pieþei construcþiilor variazã puter-
nic, în actuala crizã. CIC prevede
încã o creºtere de aproximativ 3%
pentru acest an ºi pentru anul vii-
tor. Ceea ce vedem deja este o
schimbare a cererii, mai mult cãtre
infrastructurã ºi mai puþine proiec-
te noi în segmentul rezidenþal ºi co-
mercial.

Dupã incertitudinea de la începu-
tul crizei COVID-19, când o parte
din ºantiere ºi-au redus/întrerupt
activitatea, proiectele începute au
continuat.

Reporter: Cum credeþi cã va fi
afectatã piaþa construcþiilor de
noua crizã?

Mircea Georgescu: Va fi foarte
important sã se ia toate mãsurile de
prevenþie pentru ca ºantierele sã
poatã rãmâne deschise, în timp ce
oamenii de pe ºantier pot lucra în
siguranþã. Vedem în România ºi, de
asemenea, în alte þãri, cã se pot rea-
liza foarte multe prin distanþarea
socialã, purtarea mãºtilor ºi progra-
me de igienã dedicate.

Din punct de vedere economic,
se pune un semn de întrebare refe-
ritor la dezvoltarea în continuare a
segmentului de birouri, având în
vedere cã foarte multe companii au
implementat lucrul de acasã. Toto-
datã, trebuie vãzut efectul pozitiv
al noului program "Noua casã",
care prevede un prag maxim de
achiziþie majorat la 140.000 euro.

Reporter: Care sunt efectele pan-

demiei asupra activitãþii companiei
dumneavoastrã?

Mircea Georgescu: Hünnebeck
România a introdus rapid un pa-
chet de mãsuri de prevenþie, chiar
de la începutul crizei COVID-19.
Prioritãþile noastre au fost sã prote-
jãm sãnãtatea ºi siguranþa angajaþi-
lor, clienþilor ºi furnizorilor noºtri ºi
sã ne asigurãm cã livrãm acelaºi ni-
vel ridicat de servicii cu care i-am
obiºnuit pe clienþii nostri. Mãsurile
noastre includ, de exemplu, lucrul
de acasã pentru toþi lucrãtorii de la
birouri, crearea rapidã a unei infra-
structuri IT pentru a sprijini munca
de la distanþã fãrã întârzieri ºi un
concept special de siguranþã pen-

tru a menþine ºantierele deschise,
inclusiv implementarea lucrului în
douã schimburi pentru salariaþii di-
rect productivi.

Cu toate aceste dificultãþi, am
reuºit sã ne pãstrãm nealteratã
întreaga echipã ºi sã oferim în con-
tinuare servicii de înaltã calitate
parterilor noºtri. Astfel, ne-am pã-
strat ritmul de creºtere propus.

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

Mircea Georgescu: Au existat
unele amânãri, dar pânã acum nu
am avut modificãri semnificative
ale cererii. Continuãm sã primim
numeroase solicitãri ºi comenzi
pentru proiecte noi. Care va fi dez-
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Hünnebeck România este parte a companiei germane Hünnebeck, una
dintre mãrcile de tradiþie din portofoliul grupului american BrandSaf-
way. Hünnebeck, cu sediul în Europa, a luat naºtere în urmã cu peste 90
de ani, în 1929, ºi este unul dintre principalii furnizori europeni de echi-
pamente de cofraj, schele ºi sisteme de siguranþã. Hünnebeck oferã o
gamã largã de servicii destinate proiectelor, variind de la inginerie, lo-
gisticã de ºantier, servicii de curãþenie ºi reparaþii, instruire a utilizato-
rilor ºi servicii de cofraj pânã la dezvoltarea completã a proiectului.
Hünnebeck este parte a diviziei de cofraj din cadrul BrandSafway, divi-
zie ce include ºi SGB (Orientul Mijlociu / Asia) ºi Aluma Systems (America
de Nord ºi America Latinã).

În România, Hünnebeck deþine douã sedii ºi depozite, în Bucureºti - Rudeni
ºi în apropiere de Cluj-Napoca - Cãpuºu Mare, în cadrul cãrora activeazã
circa 80 de angajaþi. Despre evoluþia companiei pe piaþa noastrã ºi de-
spre cum înfruntã aceasta pandemia de Covid-19 ne-a vorbit, într-un in-
terviu, Mircea Georgescu, director general Hünnebeck România.
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voltarea pe termen mediu ºi lung
nu putem prevedea riguros ºi va
depinde de evoluþia ratelor de in-
fectare cu COVID-19.

Reporter: Ce strategie aþi abor-
dat pentru a trece mai uºor peste
aceastã perioadã?

Mircea Georgescu: Cum am
menþionat ºi mai sus, Hünnebeck
România a introdus rapid un pa-
chet de mãsuri, chiar de la începu-
tul crizei COVID-19. Am trecut rapid
la lucrul de acasã, acolo unde acest
lucru a fost posibil, ºi am creat in-
frastructura IT necesarã pentru a
comunica la distanþã cu clienþii ºi
furnizorii noºtri.

În plus, am introdus lucrul în douã
schimburi pentru lucrãtorii direct
productivi ºi am implementat pro-
ceduri de siguranþã, inclusiv distan-
þarea socialã, punerea la dispoziþie
ºi purtarea mãºtilor sau intrducerea
unor mãsuri suplimentare de igie-
nã. Ne-am concentrat eforturile în
sensul eficientizãrii activitãþilor lo-
gistice pentru a putea rãspunde
prompt solicitãrilor din piaþã.

Astfel am reuºit sã asigurãm livrãri
de echipamente în 48 de ore de la
momentul solicitãrii. De asemenea,
ne-am adaptat parcul de echipa-
mente pentru a deservi proiectele
de infrastructurã, care au avut o di-
namicã pozitivã în ultima perioadã.

Totodatã am dezvoltat la nivel lo-
cal un sistem de cofraj circular folo-
sit cu succes în proiectul "Pasaj
Mogoºoaia" ºi ne pregãtim de fur-

nizarea unui sistem special de co-
frare pentru proiectul "Autostrada
Sibiu-Boiþa, lot 1 ".

Reporter: Ce estimari aveti pen-
tru finalul acestui an, legat de acti-
vitatea companiei?

Mircea Georgescu: Suntem în
continuare prudent optimiºti pen-
tru acest an, astfel încât în condiþiile
în care nu se va produce niciun al
doilea val care va împiedica semni-
ficativ activitatea de construcþii, ne
vom atinge obiectivele bugetate
pentru 2020.

Reporter: Cum a evoluat activita-
tea companiei anul trecut compa-
rativ cu 2018 si care sunt rezultate-
le aferente primului semestru?

Mircea Georgescu: Hünnebeck
România a înregistrat o evoluþie
pozitivã în 2019. Am reuºit sã
creºtem specific pe segmentul de
infrastructurã. Aceastã tendinþã cã-
tre infrastructurã a continuat ºi în
prima jumãtate a acestui an, în
timp ce observãm o anumitã scã-
dere a proiectelor noi în segmentul
comercial ºi rezidenþial. Astfel, am
realizat o cifrã de afaceri de
88.350.000 lei, reprezentând +19%
vs 2018.

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

Mircea Georgescu: Pe lângã cele
menþionate anterior, pe partea de
produse am lansat INFRA-KIT - sis-
tem de cofraj modular folosit cu
succes la "Podul Ciurel" ºi QuikDeck
- sistem de acces susupendat pen-

tru lucrul la înâlþime utilizat la rea-
bilitarea Viaductului Caracãu, pro-
iecte pilot de succes în România.
Vedem un interes imens din partea
constructorilor pentru ambele si-
steme.

De asemenea, tot cu resurse loca-
le am lansat o nouã generaþie de
platforme de descãrcare/depozita-
re, mãrind capacitatea maximã ad-
misã la 22 kN/platformã, iar datori-
tã soluþiilor tehnice folosite, timpul
de montaj reducându-se la sub o
orã.

Pe partea de servicii, am lansat
portalul pentru clienþi myHuenne-
beck, care permite accesul clienþilor
la tot felul de documente pentru
a-ºi monitoriza ºi controla în mod
eficient ºantierul. Cele mai recente
funcþii adãugate sunt posibilitatea
de a descãrca desene tehnice ºi de
a cumpãra accesorii online.

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

Mircea Georgescu: Hünnebeck
investeºte continuu în parcul sãu
european de echipamente destinat
închirierii pentru a-l þine actualizat
ºi pentru a satisface cele mai varia-
te cerinþe ale clienþilor.

Pe plan local am investit prepon-
derent în infrastructura IT, pentru a
facilita digitalizarea proceselor in-
terne, necesarã din perspectiva lu-
crului de acasã.

Reporter: Care sunt principalele
provocãri cu care se confruntã

companiile de profil dinþara noas-
trã ºi ce soluþii vedeþi pentru
depãºirea acestor obstacole?

Mircea Georgescu: Ne aºteptãm
ca pandemia cu care ne confrun-
tãm cu toþii sã afecteze în continua-
re toate companiile pentru încã o
perioadã de timp, cel puþin pânã
când va fi disponibil un vaccin ºi
tratamente medicale eficiente. Prin
urmare, trebuie sã rãmânem în
alertã ºi sã menþinem mãsurile de
siguranþã implementate pentru
protejarea oamenilor ºi - în special
pentru industria noastrã - pentru a
putea sã funcþioneze ºantierele.

Într-un mod cosistent ºi pozitiv,
putem influenþa prin propriul com-
portament. Totodatã, presiunea ac-
tualã pentru soluþii ºi procese digi-
tale, care a fost acceleratã de criza
COVID-19, va duce la numeroase
îmbunãtãþiri, precum oferta de ser-
vicii noi, mai multã flexibilitate pen-
tru companii, clienþi ºi angajaþi, efi-
cienþã din punct de vedere al cos-
turilor ºi efecte pozitive asupra me-
diului, datoritã traficului ºi a cãlãto-
riilor reduse.

Reporter: Mulþumesc!
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