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Circa jumãtate din
afacerile Isopan de
anul trecut au venit
din exporturi
(Interviu cu Toni Pera, Director General Isopan)
l 256 milioane lei - cifra de afaceri a companiei, în 2020
Reporter: Cum a decurs activitatea ISOPAN în 2020, an marcat de
pandemia de Covid-19?
Toni Pera: Din fericire, în domeniul nostru de activitate - piaþa de
panouri pentru construcþii - pandemia de Covid-19 nu a avut un
impact major asupra businessului.
Efectele pandemiei s-au resimþit
strict la nivel operaþional, neafectând partea de vânzãri.
Într-adevãr, în prima parte a
anului, în perioada stãrii de urgenþã, lucrurile erau incerte ºi proiectele mai mici au avut o perioadã
de standby. Cu toate acestea, în
primele nouã luni ale anului trecut, România a înregistrat cea mai
bunã dinamicã a construcþiilor din
rândul þãrilor UE, conform statisticilor.
Pentru Isopan, evoluþia afacerilor
ºi activitatea companiei din 2020
au fost solide, în special datoritã
unor mãsuri ºi acþiuni care au succedat scenariile de crizã pe care
noi le-am dezvoltat a priori.
Am înregistrat rezultate foarte
bune, þinând cont de contextul
pandemiei. Activitatea noastrã
ne-a permis sã putem continua
producþia în siguranþã, sã produ50 BURSA Construcþiilor nr. 1 / 2021

cem respectând toate mãsurile de
protecþie. Având în vedere cã primul semestru din 2020, care a cuprins chiar perioada stãrii de urgenþã, l-am încheiat cu o creºtere
a volumului de producþie cu 6%,
comparativ cu aceeaºi perioadã a
anului 2019, cu un total de 1,3 milioane metri pãtraþi de panouri
produºi, iar Q3 s-a încheiat cu
depãºirea targetului setat pentru
anul acesta, putem spune cã 2020
s-a încheiat bine din punct de vedere business.
De asemenea, la finalul anului
trecut, am reuºit sã câºtigãm ºi sã
oferim soluþiile Isopan pentru
douã proiecte mari ºi foarte importante, deoarece marii investitori s-au orientat cãtre proiecte
care sunt utile în situaþii precum
criza provocatã de pandemie, iar
un lucru important pentru noi
este cã am reuºit sã traversãm
aceastã perioadã fãrã sã ne folosim de ºomaj tehnic ºi fãrã sã
oprim activitatea companiei.
Pentru acest an, avem ca obiectiv atingerea aceluiaºi target din
2020, atât la nivel de volum de
producþie, cât ºi la nivel de profitabilitate. Aici lucrurile depind, însã,

foarte mult ºi de evoluþia costuri- mate, iar comenzile au continuat.
Chiar mai mult, creºterea achiziþiilor generate de furnizori.
Reporter: Care a fost evolutia lor online ºi a cumpãrãturilor gepietei de construcþii în general ºi a nerate de consumatori au crescut
segmentului de elemente termoi- nevoia de a avea spaþii logistice
zolante în particular (cu precadere mai mari, pentru a asigura stocuri
suficiente de mãrfuri. De aceea
vata mineralã), în ultimul an?
Toni Pera: Piaþa de construcþii putem spune cã semnalele din
este parte dintr-un proces con- piaþã ne aratã cã lucrãrile ºi investant de creºtere ºi de dezvoltare. stiþiile vor continua ºi anul acesta.
Segmentul de panouri termoizoObservãm faptul cã trendul se
lante, de asemenea, a înremenþine ascendent, în pogistrat o evoluþie pozifida contracþiei genetivã, în linie cu per"În România,
rale a economiei. În
formaþa industriei
România, sectorul
sectorul construcþiilor
de construcþii, iar
construcþiilor
este singurul sector
este singurul
economic care a reuºit sã prognozele pentru anul acesta
sector economic
înregistreze o creºtere în
care a reuºit sã anul pandemiei, având un urmãresc o tendinþã ascendentã.
înregistreze o
raport de pânã la 7,8%
În
ceea ce priveºte
creºtere în anul pandin PIB".
producþia de panouri
demiei, având un racu vatã mineralã, trendul
port de pânã la 7,8% din
este ºi aici de creºtere, însã nu
PIB, ajungând la o valoare de 20
are un ritm de creºtere alert, astfel
de miliarde de euro, în 2020.
Reamintesc cã anul trecut, în ciu- încât sã observãm diferenþe foarte
da pandemiei ºi a crizei sanitare ºi mari de la un an la altul. Panoul cu
economice generate de aceasta, vatã mineralã are beneficii consipiaþa de panouri pentru construc- derabile, þinând cont de proprieþii, în care noi activãm, nu a scãzut. tãþile sale ignifuge, însã sunt ceruAsta deoarece marii investitori te momentan preponderant în
ºi-au continuat investiþiile progra- proiectele cu o anumitã destina-
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þie, unde sunt necesare ºi impuse
de legislaþie. În momentul în care
piaþa se va educa ºi mai mult ºi se
va opta pentru calitate, abia atunci
se va observa o creºtere mai consistentã. Pentru 2020, producþia
Isopan de panouri cu vatã mineralã a fost de aproape 300.000 mp,
cu un mic avans faþã de 2019.
Reporter: Cum apreciaþi mãsurile luate de Guvern pentru susþinerea mediului privat?
Toni Pera: Per total, Guvernul
României a reacþionat precaut ºi
responsabil, încercând sã se adapteze din mers într-o situaþie de crizã fãrã precedent. Mãsurile adoptate la nivel economic ºi social au
reprezentat un real ajutor pentru
toþi cei afectaþi de aceastã pandemie, atât la nivel de business, cât ºi
la nivel personal.
Totodatã, este de apreciat faptul
cã ºi mediul privat a acþionat rapid
ºi a sprijinit buna funcþionare a
economiei. Companiile private au
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susþinut activ ºi au implementat
mãsuri care sã vinã în ajutorul societãþii, per ansamblu. Important
este ca mãsurile luate de autoritãþi
sã fie constante ºi susþinute ºi sã
existe o comunicare foarte bunã
între mediul privat ºi sistemul public, tocmai pentru a fi elaborate
acþiuni care sã sprijine motorul
economiei.
Reporter: Ce strategie a abordat
Isopan pentru a trece mai usor
prin crizã?
Toni Pera: Pe lângã implementarea ºi respectarea mãsurilor de
siguranþã impuse de autoritãþi în
contextual pandemiei, am dorit sã
ne concentrãm atenþia asupra
echipelor noastre prin mãsuri ºi
acþiuni proprii, deoarece filosofia
Isopan este despre oameni.
Implicarea directã în acordarea
sprijinului ºi susþinerea colegilor
ori de câte ori a fost nevoie, dar ºi
comunicarea deschisã cu aceºtia,
a fost ºi este o prioritate pentru a

depãºi aceastã pandemie. Chiar
dacã trãim momente de deznãdejde, incertitudine, teamã, stres,
este vital pentru aceºtia sã simtã
prezenþa unui lider care îi conduce ºi care acþioneazã ca o plasã de
siguranþã pentru ei. În acest fel,
echipele ºi oamenii pe care îi conduci vor avea încredere cã pot trece prin orice situaþie grea ºi îþi vor
rãmâne alãturi.
Încrederea ºi transparenþa lucrului cu partenerii de business este
crucialã atunci când ne confruntãm cu situaþii de crizã. Relaþia pe
care þi-ai construit-o cu ei de-a
lungul timpului, cât ºi tipul de relaþie, te va ajuta sau, din contrã, îþi
va dãuna, mai ales în situaþii sensibile.
Reporter: Care a fost cifra de
afaceri anul trecut, comparativ cu
cea din 2019?
Toni Pera: În 2019, Isopan a avut
o cifrã de afaceri de 256 de milioane de lei. Circa jumãtate, mai

exact 120 de milioane de lei, au
venit din exporturi. Pentru anul
2020, estimãm cã acestã cifrã va
rãmâne cel puþin la nivelul din
2019.
Reporter: Cum a evoluat cererea din domeniu?
Toni Pera: Cum am menþionat
anterior, marii investitori ºi-au
continuat investiþiile programate
în 2020, fapt ce a generat cerere în
domeniu, iar noi, la Isopan, am
reuºit sã onorãm comenzile fãrã
probleme.
Reporter: Ce proiecte de investiþii aveþi pentru acest an?
Toni Pera: Anul trecut am livrat
produsele Isopan cãtre proiecte
de anvergurã precum eMAG noul centru logistic, proiecte Lidl,
Penny, Mega Image ºi multe alte
centre logistice care s-au dezvoltat odatã cu creºterea nevoii de a
depozita stocuri de produse, acceleratã ºi de comportamentul de
cumpãrare din pandemie.
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În continuare, discutãm de teh- lante. Este o linie de dezvoltare
nologie ºi inovaþie, de creºterea strategicã pentru care avem sueficienþei ºi de automatizare, portul grupului, iar anul acesta va
aºadar, în strategia pentru 2021, fi momentul pentru noi produse
pe primul loc se poziþioneazã in- inovatoare.
vestiþiile în angajaþi, în programe
Reporter: Ce perspective are
de formare ºi acþiuni dedicate piaþa construcþiilor, în opinia dumpentru dezvoltarea profesionalã ºi neavoastrã?
personalã.
Toni Pera: Sectorul construcþiiÎn aceeaºi mãsurã, ne preocu- lor va continua lupta pentru revepãm de investiþiile în calitate, în nirea la normalitatea pe care o
inovaþie, pentru produse
cunoºteam înainte de panevoluate ºi cu valoare
demie. Prognoza penadãugatã. Un prim
tru anul curent este
"Nivelul de
proiect este cel
promitãþoare, ne
acceptare ºi integrare a
prin care dezaºteptãm la o retehnologiei în procesul de
voltãm ºi imvenire ºi o menconstrucþie, pe ºantier, are
plementãm
þinere a evolumult de recuperat pe plan
un nou sistem
þiei pozitive
local, dar vedem, din fericire,
de protecþie a
pentru industria
salturi calitative ºi de
panourilor,
construcþiilor. De
inovaþie importante în
dintr-un mateasemenea, vãd fiultima perioadã".
rial foarte rezisnalizate proiectele
tent, care asigurã mamari anunþate pentru
nipularea ºi livrarea produ2021.
selor cãtre clienþi în condiþii de
În plus, pentru cã deja a început
maximã siguranþã, fãrã riscul de a imunizarea prin vaccinare în lupta
se deteriora. Este o noutate în pia- anti Covid-19 ºi pentru cã existã
þã, iar acest sistem este produsul un target national în acest sens,
nevoilor clienþilor ºi partenerilor putem spune ca avem un semnal
noºtri.
pozitiv pentru economie ºi pentru
În aceeaºi direcþie, avem ca toþi jucãtorii din piaþã.
obiectiv ºi lansarea de noi tehnoReporter: Care sunt problematilogii pentru panourile termoizo- cile domeniului ºi care ar fi soluþii-

le pentru rezolvarea lor?
Toni Pera: Tehnologia ºi inovaþia au locul lor în toate segmentele sectorului de construcþii ºi sunt
atuu-urile care ne ajutã pe noi,
producãtorii, sã dezvoltãm noi
materiale cu performanþe ºi proprietãþi îmbunãtãþite. Fie cã vorbim despre cercetare în domeniul
materialelor, design de produs,
conceperea liniei de fabricaþie
pentru un randament ridicat, sau
chiar definirea lanþului logistic, în
fiecare vom identifica un aport important al tehnologiei.
Nivelul de acceptare ºi integrare
a tehnologiei în procesul de construcþie, pe ºantier, are mult de recuperat pe plan local, dar vedem,
din fericire, salturi calitative ºi de
inovaþie importante în ultima perioadã.
De asemenea, ne luptãm în continuare pentru educarea pieþei în
aceastã industrie, pentru a creºte
interesul investitorilor ºi al constructorilor în alegerea produselor
de calitate. Momentan, în Romania, preþul este în continuare un
factor foarte important de decizie,
uneori în detrimentul calitãþii. Marii dezvoltatori înþeleg deja ce
înseamnã sã construieºti de calitate, pe termen lung, însã mai este

de lucru la acest capitol, pentru a-i
determina sã fie deschiºi la utilizarea unor noi tehnologii sau produse dezvoltate al cãror impact se va
vedea în timp.
Reporter: Este pregatitã piaþa
pentru o nouã crizã economicã?
Toni Pera: Atât Guvernul României, cât ºi instituþii financiare internaþionale estimeazã atât pentru 2021, cât ºi pentru 2022, o
creºtere economicã pentru þara
noastrã. Aºadar, rãmân optimist
pentru perioada urmãtoare ºi, totodatã, consider cã suntem mult
mai bine pregãtiþi ºi echipaþi sã facem faþã unei noi eventuale crize
economice. Anul trecut, dar ºi
anul acesta, reprezintã un test al
maturitãþii noastre de a preveni
sau de a ºti cum sã luptam cu situaþii de crizã.
Reporter: Mulþumesc!
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