
ÎN CREªTERE CU 22% FAÞÃ DE ANUL TRECUT

EMS Floor Group
estimeazã afaceri de
11,4 milioane euro,
pentru anul în curs
(Interviu cu Claudiu Baciu, fondatorul EMS Floor Group)

Reporter: De când activeazã
compania pe piaþa de profil ºi în ce
locaþii este prezentã?

Claudiu Baciu: EMS Floor Group
este un grup antreprenorial inte-
gral românesc fondat la Turda, în
2010, de fraþii Claudiu ºi Marius Ba-
ciu. Compania, activã în domeniul
prestãrilor de servicii în construcþii,
implementeazã sisteme profesio-
nale de pardoseli ºi lucreazã cu cele
mai performante materiale ºi teh-
nologii cunoscute ºi acreditate la
nivel european. Înfiinþatã în 2010 în
România, compania activeazã cu
trei divizii - EMS Floor Systems, EMS

Hydro Systems ºi EMS Polishing, pe
pieþele din cinci þãri: România, Bel-
gia, Luxemburg, Franþa ºi Ungaria.

EMS FLOOR GROUP aplicã siste-
me profesionale de pardoseli pe
bazã de rãºini ºi este, de asemenea,
specializatã în hidroizolaþii. Compa-
nia lucreazã cu cei mai importanþi
furnizori de rãºini din Europa, iar
echipele sale de aplicatori sunt pre-
gãtite sã lucreze cu orice sistem de
rãºini profesionale ºi sã aplice orice
tip de pardoseli pe bazã de rãºini
epoxidice sau poliuretanice.

EMS desfãºoarã multiple proiecte
în paralel, în statele unde a câºtigat

proiecte, având cel mai mare efec-
tiv de aplicatori (specialiºti în mon-
tarea sistemelor profesionale de
pardoseli pe bazã de rãºini din
România) ºi anume 80. Aceºtia acti-
veazã în 12 echipe la divizia de par-
doseli ºi în 4 echipe la divizia de hi-
droziolaþii. Capacitatea de aplicare
este variabilã, în funcþie de proiect
ºi de complexitatea acestuia. Existã
proiecte de 1000 mp care se pot
executa într-o sãptãmânã, dar ºi
proiecte de 1000 de mp care se
executã într-o lunã. Aceastã dife-
renþã apare ca urmare a proceduri-
lor complexe de aplicare a anumi-
tor tipuri de pardoseli.

EMS FLOOR GROUP activeazã la
nivel european, fiind compania cu
cea mai mare extindere teritorialã
ce aplicã pardoseli pe bazã de
rãºini sintetice. Grupul activeazã
prin EMS FHP SYSTEMS în România,
EMS FLOOR BELGIUM în Belgia ºi
EMS FLOOR LUX în Luxemburg.

Pe lângã aceste þãri, compania
executã proiecte ºi în Franþa, Unga-
ria, Germania, Olanda, Spania ºi
chiar Nigeria. Relocãrile echipelor
sunt rapide, întrucât existã o capa-
citate logisticã adecvatã, echipa se
adapteazã mereu în funcþie de ne-
voia clientului.

Reporter: Ce rezultate financiare
estimeazã pentru acest an?

Claudiu Baciu: Estimãm pentru
anul în curs afaceri de 11,4 milioane
de euro, în creºtere cu 22% faþã de
2019, avans generat de proiectele

pe care le executãm pe cele cinci
pieþe europene pe care activãm.

Reporter: Câþi angajaþi are com-
pania?

Claudiu Baciu: Grupul de firme
are un efectiv de 140 de angajaþi.

Reporter: Ce proiecte noi are
EMS ºi ce buget are alocat în acest
sens?

Claudiu Baciu: Cel mai nou pro-
iect EMS, lansat anul acesta, este
prima ªcoalã de aplicatori de par-
doseli ºi hidroizolaþii din România
care va oferi unui numãr de 185 de
elevi din zona de Nord-Vest a þãrii
posibilitatea de a învãþa meseria de
aplicator sisteme profesionale de
pardoseli pe bazã de rãºini ºi de a
se angaja în domeniu pe salarii care
sunt extrem de competitive în ca-
zul proiectelor internaþionale. De-
schiderea ªcolii a fost posibilã dato-
ritã finanþãrii europene pe care
EMS a accesat-o, în valoare de
500.000 de euro. Proiectul se va de-
rula în perioada 2020-2022.

Reporter: Cum caracterizaþi piaþa
de profil?

Claudiu Baciu: Piaþa pardoselilor
ºi a hidroziolaþiilor este în creºtere
constantã în fiecare an, avansul
mediu anual fiind de aproximativ
20%. Procentul este susþinut atât
de creºterea noilor investiþii, dar ºi
de mentenanþã, reabilitãri ºi recon-
versii clãdiri.

Dacã hidroziolaþiile se pot aplica
în orice tip de proiect de la spaþii de
locuit ºi pânã la autostrãzi, pardo-
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selile industriale au o anumitã limi-
tare deoarece, de regulã, vizeazã în
proporþie de 70% zona industrialã
ºi parcãrile. Tot mai mulþi beneficia-
ri oferã din ce în ce mai multã aten-
þie pardoselilor sintetice, pentru cã
acestea asigurã o realã protecþie in-
vestiþiei.

Reporter: Care sunt tendinþele în
acest domeniu?

Claudiu Baciu: În piaþa de pardo-
seli existã o creºtere, vorbim de o
tendinþã pe care am observat-o în
ultimii câþiva ani ºi care se menþine.
Tot mai mulþi investitori înþeleg im-
portanþa investiþiei într-o pardosea-
lã calitativã.

Reporter: Cum apreciaþi concu-
renþa din sector?

Claudiu Baciu: Ca în orice dome-
niu, concurenþa existã, mai ales pe
anumite zone ale þãrii sau niºe, cel
puþin în România. În piaþa externã
avem access la un numãr mult mai
mare de clienþi, iar concurenþa nu
se resimte la fel.

Reporter: Cum a fost afectatã ac-
tivitatea companiei de pandemia
de Covid?

Claudiu Baciu: La începutul pan-
demiei, timp de o lunã, ca efect al
mãsurilor guvernamentale, a exi-
stat un blocaj pe ºantierele din Bel-
gia ºi Luxemburg, însã am conti-
nuat activitatea în România ºi
Ungaria.

Toate contractele au rãmas în pi-
cioare, nu am întâmpinat probleme
cu rezilieri de contracte cu clienþii
sau furnizorii, am reconfigurat bu-
getele ca o mãsurã de precauþie,
dar am continuat toate colaborãri-
le. Dupã reluarea activitãþii ºantie-
relor am început în forþã lucrãrile,
am contractat câteva proiecte foar-
te mari, astfel cã a fost necesarã in-
clusiv o creºtere a numãrului de an-
gajaþi pentru a putea face faþã soli-
citãrilor.

Reporter: Cum a fost afectat do-
meniul de criza actualã?

Claudiu Baciu: În momentul de
faþã, investiþiile care erau estimate
pentru acest an ºi pentru anul viitor
sunt încã în derulare. Ne aºtepãm ºi
la mai multe investiþii, atât în Rom-
ânia, cât ºi în pieþele externe, având
în vedere toate programele de fi-
nanþare demarate pentru reabilita-
rea economiei.

Reporter: Mulþumesc!
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