
"Rezultatele
Electromagnetica-

înacordcucondiþiile
anuluitrecut"

(Interviu cu Eugen Scheuºan, director general Electromagnetica)

Reporter: Anul trecut a crescut
cifra de afaceri a companiei, dar a
scãzut profitul. Cum a decurs activi-
tatea Electromagnetica în an pan-
demic?

Eugen Scheuºan: Rezultatele fi-
nanciare înregistrate sunt în acord
cu condiþiile anului trecut, dar rãmâ-
nem o societate profitabilã, cu un
profit de 2,32 milioane lei, mai mic
faþã de ceea ce ne doream ºi de
ceea ce speram, dar este în regulã,
þinând cont de specificitatea anului
2020. Strategia noastrã a fost de
adaptare la condiþiile create de
pandemie. Am avut ºi noi cazuri de
Covid-19, pe care le-am tratat în
acord cu legislaþia. Lucrul de acasã
a fost, evident, pentru cei cãrora li
se potriveºte - o parte din proiecta-
re, scriitorii de software, partea de

furnizare de electricitate... În aceas-
tã perioadã grea Electromagnetica
nu a disponibilizat niciun angajat.

Ne-am onorat contractele în
întregime, însã, din pãcate, pe par-
tea de iluminat public, þinând cont
de pandemie, activitatea noastrã
nu s-a mai derulat atât de bine,
pentru cã a scãzut numãrul comen-
zilor. În sectorul privat, unele inve-
stiþii pe iluminat au fost amânate,
dar au crescut contractele la ex-
port. Am avut ºi o perioadã, în spe-
cial în mijlocul anului, când a trebu-
it sã reducem orele de muncã, cu
ajustarea corespunzãtoare a veni-
turilor. Am început cu cei din con-
ducere, am explicat, s-a înþeles
acest sacrificiu ºi am rulat o perioa-
dã de trei luni în program de patru
zile pe sãptãmânã.

Reporter: A fost nevoie de o digi-
talizare forþatã sau eraþi deja în para-
metrii care sã permitã lucrul de aca-
sã în cazul unora dintre angajaþi?

Eugen Scheuºan: Fabrica era
deja digitalizatã: sectorul finan-
ciar-contabil, cercetarea-proiecta-
rea, sistemul de management al ca-
litatii, care au sustinut partea de
productie.

Reporter: Aþi menþionat cã activi-
tatea a crescut pe partea de export.
Ne puteþi oferi mai multe detalii pe
subiect?

Eugen Scheuºan: Activitatea de
export a crescut cu 2% faþã de anul
anterior. Menþionãm contractele cu
ABB Italia pentru produse electro-
tehnice, cu Draexlmaier pentru su-
bansamble auto la BMV ºi Maserati,
Yazaki, TROX Germania pentru do-

meniul ventilaþiei, precum ºi cu Ma-
kita pentru domeniul handy tools.

Reporter: Aveþi de suferit ca ur-
mare a dificultãþilor cu care se con-
fruntã unitãþile din HoReCa? Existã
contracte pe care nu le-aþi mai
încheiat sau la care s-a renunþat?

Eugen Scheuºan: Din fericire, nu
aveam contracte directe cu HoRe-
Ca. Ne ocupãm de iluminatul ora-
ºului Techirghiol, care este o zonã
puternic dependentã de turism,
însã partea care ne priveºte pe noi
nu a fost afectatã în vreun fel.

Urmeazã sã participãm la proce-
durile de licitaþie organizate de au-
toritãþile publice locale cu finanþare
prin AFM, cât ºi la ofertarea de staþii
de încãrcare automobile electrice
cãtre beneficiari finali pe programul
Electric-Up iniþiat de AFM. Aceste
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Electromagnetica, societate 100% româneascã ce activeazã în domeniul

producerii ºi furnizãrii de energie ºi corpuri de iluminat, ºi-a crescut, anul tre-

cut, cifra de afaceri cu 11%, faþã de cea din 2019, în primul rând ca urmare a

creºterii activitãþii de furnizare de energie electricã, potrivit rezultatelor rapor-

tate de companie Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Conform raportãrii com-

paniei, Electromagnetica a înregistrat, în 2020, un profit de 2,32 milioane lei,

în scãdere faþã de cel din anul precedent, care s-a cifrat la 4,48 milioane lei.

"Rezultatele financiare sunt în acord cu condiþiile anului trecut, dar rãm-

ânem o societate profitabilã, cu un profit de 2,32 milioane lei, mai mic faþã

de ceea ce ne-am dorit ºi am sperat, dar în regulã þinând cont de specificita-

tea lui 2020", ne-a spus, într-un interviu, Eugen Scheuºan, director general

al Electromagnetica.

Deºi în anul 2020 restricþiile sociale au avut un puternic impact economic în

diverse domenii de activitate, Electromagnetica a reuºit sã se impunã pe

pieþele pe care activeazã, menþinându-ºi un echilibru financiar ºi reuºind sã

îºi dezvolte activitatea pe piaþa licenþiatã cu o creºtere de 17% comparativ

cu anul 2019. În ultimul trimestru al anului trecut s-a constatat o revenire a

condiþiilor economice ºi activitatea nelicenþiatã a cunoscut o creºtere de

17%, dupã ce, în primele trei trimestre, a fost afectatã de limitarea activitãþii

colaboratorilor, ca urmare a restricþiilor sociale cu impact economic.

Societatea a demonstrat prudenþã ºi adaptare, având în vedere reducerea

datoriilor curente ºi a ponderii cheltuielilor totale în cifra de afaceri, într-un

mediu economic precar, aºa cum a fost cel din 2020.

Electromagnetica este o societate pe acþiuni înfiinþatã în anul 1930 ºi îºi de-

sfãºoarã activitatea în mai multe domenii, cele mai importante fiind activi-

tãþile în domeniul eficienþei energetice (producerea de corpuri, sisteme ºi

soluþii de iluminat cu LED; statii de incarcare automobile electrice); închirie-

rea de spaþii pentru birouri, spaþii industriale, terenuri ºi furnizare de utilitã-

þi; producerea de energie electricã din surse regenerabile (produsã în cen-

trale hidroelectrice de micã putere) ºi furnizarea de energie electricã.



programe, în momentul de faþã, se
deruleazã cu întârziere.

Reporter: Deºi cea mai mare par-
te a cifrei de afaceri vine din zona
corpurilor de iluminat, totuºi activi-
tatea companiei se focuseazã foar-
te mult pe staþiile de încãrcare a au-
tomobilelor electrice. În ce punct
aþi ajuns în acest domeniu?

Eugen Scheuºan: Pe partea de
electromobilitate, avem o întreagã
familie de staþii de încãrcare, atât în
curent alternativ, cât ºi în curent
continuu, pe toate sistemele de co-
nectare aprobate pentru România,
cu puteri pentru staþiile de curent
continuu între 50 ºi 150 de kW, ºi
putem încãrca, în momentul de
faþã, aproape orice automobil elec-
tric care existã în piaþã.

Reporter: De unde vin comenzile
pentru aceste sisteme de încãrcare?

Eugen Scheuºan: Comenzile au
venit tot din partea Electromagne-
tica, în special în cadrul departa-
mentului de furnizare de energie

electricã. Colaborãm foarte bine cu
douã companii din Bucureºti deþi-
nãtoare de flote de automobile
electrice, în regim de închiriere,
care vin ºi încarcã maºinile la Elec-
tromagnetica. Acum sunt instalate
circa 36 de staþii în curtea fabricii ºi
suntem la limita reþelei interioare ºi
alimentabile în exterior cu energie
de la Electromagnetica. Avem în
plan sã îmbogãþim compania cu
niºte MW, astfel încât sã putem lãr-
gi aceastã cooperare, pentru cã ce-
rere existã în continuare din partea
unor astfel de beneficiari. În acest
caz, amortizarea staþiilor se reali-
zeazã prin serviciile care au ca
obiect final alimentarea cu energie
electricã a maºinilor electrice.

Acum, ne îndreptãm cu oferte cã-
tre contractele realizate pe progra-
mul de mediu derulat din fonduri
europene. Electromagnetica are
majoritatea activitãþii sale dirijate
cãtre utilizarea eficientã a energiei
electrice. În acest sens, existã siste-

mele de telegestiune care vizeazã
mãsurarea la distanþã cu precizie a
consumului de energie electricã cu
producþia de energie electricã în
grupul celor zece microhidrocen-
trale de pe râul Suceava ºi, mai nou,
cu încãrcarea automobilelor electri-
ce. Deci suntem puternic ancoraþi
în acest program atât de susþinut
de UE.

Reporter: Care sunt obstacolele
pe care le întâmpinaþi în activitatea
zilnicã?

Eugen Scheuºan: Într-un interviu
precedent vã spuneam cã, în cadrul
unei licitaþii organizate de CNAIR,
suntem poziþionaþi pe primul loc la
6 loturi pe culoarul est-vest, însã
nici pânã acum nu existã un semn
cã ar putea demara activitatea, nu
am fost invitaþi nici mãcar sã sem-
nãm vreun contract. Probabil cã
nici în viitorul apropiat nu se vor
schimba lucrurile.

Reporter: Cum apreciaþi compe-
tiþia din domeniu?

Eugen Scheuºan: Din punct de
vedere al cercetãrii, proiectãrii ºi fa-
bricaþiei de staþii de încãrcare nu
ºtiu sã existe alþi producãtori ro-
mâni. Existã importatori români
care ar intra în competiþie cu noi. În
cadrul programului declarat de fac-
torii politici pentru susþinerea indu-
striei româneºti cred cã ar trebui sã
intrãm în calcul cu prioritate.

Reporter: Cum a început anul
acesta pentru Electromagnetica?

Eugen Scheuºan: Anul acesta a
început bine, sunt câteva întârzieri
la plãþi, inclusiv din fonduri UE ºi
suntem siliþi sã folosim creditele pe
scarã mai largã, dar este o situaþie
temporarã care se va rezolva în ur-
mãtoarele luni.

Reporter: Vã mulþumesc!
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