
ÎN MAXIM 6 ANI

Peste300deapartamente
peterenulundea
funcþionatTeraPLast

C
irca 316 apartamente
urmeazã sã fie cons-
truite în Bistriþa, pe te-
renul unde a funcþionat
compania TeraPlast
pânã în anul 2011.

Proiectul imobiliar va fi realizat în par-
teneriat cu Alfa Construct Partners,
dezvoltator imobiliar local. În cadrul
acestui parteneriat, TeraPlast pune la
dispoziþie terenul, urmând ca Alfa
Construct Partners sã edifice, din
surse proprii, imobilele, dupã cum au
anunþat reperezentanþii producãto-
rului de materiale de construcþii.
Proiectantul ansamblului imobiliar
este firma Arhitectura Nouã.

Terenul se aflã pe strada Zefirului,
unde TeraPlast ºi-a desfãºurat
activitatea pânã în 2011 când a fost
finalizatã relocarea în Parcul Indus-
trial TeraPlast din Sãrãþel.

Cele ºase clãdiri din complexul imo-
biliar vor avea funcþiuni mixte - spaþii
comerciale, birouri si locuinþe colecti-
ve, cu regimuri de înãlþime S+P+

3E+ER, S+P+5E+ER, S+P+6E+ER,
amenajãri exterioare ºi branºamente
utilitãþi. Pe circa 2000 de mp, la parte-
rul imobilelor, vor exista spaþii comer-
ciale. De asemenea, clãdirea cea mai
apropiatã de strada Zefirului va avea
destinaþie exclusiv de birouri ºi spaþii
comerciale. Restul, pânã la 27.000 mp
desfãºuraþi, vor fi apartamente, pen-
thouse-uri, spaþii locative, dupã cum
ne-au spus reprezentanþii proiectului.

Terenul va fi acoperit, în proporþie
de 39,3% - respectiv 7.790 de metri
pãtraþi - cu spaþii verzi. Suprafaþa to-
talã a proiectului este de 19.382 mp.

Acesta presupune aproximativ 245
de parcãri supraterane ºi circa 100 de
locuri de parcare subterane.

Alexandru Stânean, director gene-
ral TeraPlast, subliniazã: "De zece ani
de când stã nefolosit, acest activ nu
aduce valoare nici pentru acþionarii
noºtri ºi nici pentru comunitatea din
care facem parte. Suntem cel mai
mare grup cu capital românesc din
judeþ, deci dincolo de poarta parcului

industrial avem responsabilitatea de
a contribui la dezvoltarea comunitãþii
locale ºi a oraºului. Acum terenul va fi
valorificat ºi va revitaliza o parte uitatã
a Bistriþei prin cele peste 240 de apar-
tamente din cadrul proiectului. E pã-
cat sã dezvoltãm oraºul la 7-8 km de
centrul oraºului, în Viiºoara ºi Livezile,
iar o zonã aflatã la 1 km de centru sã
rãmânã în paraginã".

Implementarea proiectului se va re-
aliza pe o perioadã de maximum 6
ani. Proiectul prevede construirea în
4 etape a ºase blocuri care însumeazã
peste 240 de apartamente ºi peste
350 de locuri de parcare. Ansamblul
include alei carosabile, pietonale,
spaþii verzi ºi un loc de joacã pentru
copii.

Vânzarea apartamentelor va fi reali-
zatã în etape, pe mãsura finalizãrii fie-
cãrui bloc din ansamblu. TeraPlast va
primi, prin dare în platã, minim 1,2
milioane de euro pentru acest teren,
sumã care ar putea creºte cu cel pu-
þin 30%, în funcþie de coeficienþii de
urbanism obþinuþi prin PUZ.

Anul trecut, în judeþul Bistriþa-Nãsã-
ud au fost construite 748 de locuinþe
ºi au fost tranzacþionate 1.271 de lo-
cuinþe. Peste jumãtate dintre ele, atât
cele construite, cât ºi cele tranzacþio-
nate, au avut loc în municipiul
Bistriþa.

Cu o tradiþie de peste 120 de ani,
Grupul TeraPlast este compus din
companiile TeraPlast, TeraSteel Româ-
nia ºi Serbia, Wetterbest, TeraGlass,
TeraPlast Recycling si TeraPlast Unga-
ria. Începând cu 2 iulie 2008, cea mai
mare companie din Grup - TeraPlast
SA - este listatã la Bursa de Valori Bu-
cureºti sub simbolul TRP.

Profitabilitatea TeraPlast a crescut
cu aproape 50%, în primele ºase luni
ale anului în curs faþã de perioada si-
milarã din 2019, dupã cum ne-a spus,
recent, Dorel Goia, Preºedintele Con-
siliului de Administraþie (CA) al com-
paniei. Domnia sa ne-a precizat,
într-un interviu: "Rezultatele primelor
ºase luni aratã cel mai bun prim se-
mestru din istoria Grupului TeraPlast.

Deºi am avut trei luni de iarnã ºi trei
luni de crizã sanitarã, am avut creºteri
de 49% a profitabilitãþii ºi de 17% a
cifrei de afaceri faþã de primul seme-
stru din 2019. Am arãtat cã mediul de
afaceri funcþioneazã ºi în perioade di-
ficile dacã existã organizare, determi-
nare ºi ataºament la valorile compa-
niei".

Grupul TeraPlast îºi continuã dez-
voltarea ºi diversificarea portofoliului
de business. Compania pregãteºte
investiþii ample, de peste 20 de mi-
lioane de euro. Pentru realizarea lor,
TeraPlast intenþioneazã sã depunã
proiecte pentru ajutor de stat în ca-
drul Schemei de ajutor de stat pentru
stimularea investiþiilor cu impact ma-
jor în economie. Din valoarea totalã a
investiþiilor, circa 52% reprezintã con-
tribuþie proprie.

Alexandru Stânean, CEO TeraPlast,
a transmis: "România are nevoie de
instrumente prin care sã îºi reducã
dependenþa de importuri. Este pãcat
sã continuãm sã importãm produse
pe care le putem fabrica în România.
Companiile care îºi doresc sã inves-
teascã în domenii cheie meritã încu-
rajate ºi sprijinite. Am demonstrat
deja, cu investiþiile realizate anul tre-
cut cu ajutor de stat, cã putem sã re-
ducem importurile ºi sã contribuim la
echilibrarea balanþei comerciale.
Aºteptãm lansarea programului pen-
tru a putea depune proiectele. Ne ba-
zãm pe susþinerea ºi încrederea statu-
lui în companiile autohtone".

Proiectele pregãtite de TeraPlast vi-
zeazã extinderea capacitãþii de pro-
ducþie a liniilor de business instalaþii ºi
granule, în urma cãreia va introduce
pe piaþa din România o gamã nouã de
granule pentru folii biodegradabile,
precum ºi o extensie a portofoliului de
þevi ºi fittinguri.
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Alexandru Stânean, director general TeraPlast,
subliniazã: "De zece ani de când stã nefolosit, acest

activ nu aduce valoare nici pentru acþionarii noºtri ºi
nici pentru comunitatea din care facem parte".
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