
"2020afostcelmai
bunandinistoria
GrupuluiTeraPlast"
(Interviu cu Ioana Birta, director financiar TeraPlast)

Reporter: Cum trece Grupul
TeraPlast prin criza sanitarã, la un
an de pandemie de Covid-19?

Ioana Birta: Ne-am adaptat, a
trebuit sã ne modificãm compor-
tamentul, sã introducem mãsuri
de siguranþã, sã avem grijã de
personal. Crizã a revenit în voca-

bularul frecvent în aceastã perio-
adã, însã pentru noi a fost doar
criza sanitarã vizibilã la nivelul
întregii societãþi.

Din perspectiva business-ului,
2020 a fost cel mai bun an din
istoria Grupului TeraPlast.

Fabricile noastre au funcþionat

continuu, anul trecut. Pentru
Instalaþii, care va genera peste
70% din cifra de afaceri a grupu-
lui in 2021, numãrul comenzilor a
fost efectiv mai mare decât capa-
citatea noastrã de producþie ºi
am fost în situaþia nedoritã sã re-
fuzãm unele dintre ele. Ca sa nu
mai repetãm un astfel de scena-
riu, am decis ca în 2021 sã imple-
mentãm investiþii de peste 73 mi-
lioane lei pentru creºterea cu 50%
a capacitãþii de producþie a siste-
melor de canalizare, apã ºi gaz.
Ne-am adaptat rapid la ceea ce se
întâmplã. Expertiza noastrã, valo-
rificarea potenþialului ºi viteza de
reacþie au contribuit la rezultatele
record pe care le-am anunþat
pentru întreg anul 2020.

Reporter: Cum aþi reuºit ca, în
an de pandemie, sa vã dublaþi
profitul ºi sã depãºiþi un miliard
de lei cifra de afaceri? Care sunt
segmentele care au contribuit cel
mai mult la creºterea cifrei de afa-
ceri?

Ioana Birta: Contextul a fost fa-
vorabil pentru Grupul TeraPlast în
2020: construcþiile au crescut,
ºantierele au rãmas deschise, iar
statul a fãcut plãþile la timp pen-
tru lucrãrile de infrastructurã. Ba-
nii au circulat ºi se vede în evolu-

þia macro a sectorului. Noi, de ce-
lalatã parte, am rãspuns dinamic
la mediul favorabil. Cel mai per-
formant segment al grupului a
fost business-ul de Instalaþii care
a contribuit la rezultatele grupu-
lui cu o cifrã de afaceri de 292 mi-
lioane lei ºi cu EBITDA de 43 mi-
lioane lei, ceea ce se traduce
într-un rezultat operaþional cu
66% mai bun decât în anul prece-
dent. Îmbunãtãþirea semnificativã
a acestui indicator esenþial a fost
efect al creºterii volumelor, dar ºi
a mãsurilor de eficientizare ope-
raþionalã. Cererea ridicatã din pia-
þã ne-a permis sa ne ajustãm poli-
ticile de preþ si în urma variaþiilor
favorabile apãrute din costul ma-
teriilor prime. Mizãm în continua-
re pe o îmbunãtãþire a acestui
segment. Proiectele noi ce vor fi
implementate în 2021 vor contri-
bui cu aproximativ 12 milioane
de lei la creºterea EBITDA în 2021,
conform proiecþiilor noastre, pe
care le considerãm realiste, chiar
cu o notã conservatoare.

Pe de altã parte, trebuie sã
avem în vedere cã depãºirea pra-
gului de 1 miliard de lei cifrã de
afaceri s-a fãcut inclusiv cu divizia
de produse din oþel, cea care a
ieºit din structura Grupului în 26
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2020 a fost cel mai bun an din istoria Grupului TeraPlast, din punct

de vedere al business-ului, ne-a spus Ioana Birta, director financiar al

companiei.

Potrivit domniei sale, contextul a fost favorabil pentru Grup, anul tre-

cut - construcþiile au crescut, ºantierele au rãmas deschise, iar statul

a fãcut plãþile la timp pentru lucrãrile de infrastructurã.

"Fabricile noastre au funcþionat continuu, anul
trecut. Pentru Instalaþii, care va genera peste 70%
din cifra de afaceri a grupului in 2021, numãrul
comenzilor a fost efectiv mai mare decât
capacitatea noastrã de producþie ºi am fost în
situaþia nedoritã sã refuzãm unele dintre ele".
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februarie, când TeraPlast a înca-
sat preþul tranzacþiei, de 373 mi-
lioane lei.

Dezvoltarea viitoare a Grupului
va fi centratã pe divizia de mase
plastice, prin societãþile TeraPlast,
TeraPlast Recycling, TeraGlass,
TeraPlast Folii Biodegradabile ºi
Somplast. Aceasta din urmã va fi
integratã în Grup dupã primirea
avizului de la Consiliul Concuren-
þei, în trimestrul I, iar TeraPlast Fo-
lii Biodegradabile va începe pro-
ducþia de ambalaje flexibile bio-
degradabile în a doua jumãtate a
anului 2021, în urma unei investi-
þii greenfield de 58 milioane lei,
cofinanþatã prin ajutor de stat.

Divizia Plastic care îºi continuã
activitatea în Grupul TeraPlast a
avut, anul trecut, o cifrã de afaceri
de 396,9 milioane de lei ºi EBITDA
de 56,5 milioane de lei. Iar pe ace-
ste cifre construim. Pentru 2021,
ne propunem o cifrã de afaceri de

636 milioane lei, din care peste
100 milioane lei generatã de in-
vestiþiile noi, investiþii care la
maturitate vor genera vânzãri de
peste 250 milioane lei.

Reporter: Care a fost strategia
abordatã anul trecut pentru
depãºirea crizei?

Ioana Birta: Am ales sã acþio-
nãm calm ºi raþional. Pentru noi a
fost clar de la început cã atenþia
noastrã trebuie sã se îndrepte
spre modalitãþile prin care sã ne
atingem obiectivele setate pen-
tru 2020. Contextul ne-a ajutat sã
le depãºim. Ne-am concentrat pe
conservarea cash-ului, am întãrit
politica de credit ºi am redus cos-
turile fixe acolo unde a fost nevo-
ie. De asemenea, am monitorizat
îndeaproape eventualele obsta-
cole în fluxul de aprovizionare ºi
livrare ºi ne-am adaptat condiþii-
lor specifice care s-au impus.

Punctual, ne-am pregãtit ,

preventiv, ºi pentru scenarii pesi-
miste, în ideea de a nu fi obligaþi
sã acþionãm retroactiv, însã nu a
fost cazul.

Reporter: Ce obiective de inve-
stiþii aveþi pentru anul in curs ºi ce
buget aveþi în acest sens?

Ioana Birta: Ne continuãm
dezvoltarea atât prin investiþii,
cât ºi prin fuziuni ºi achiziþii.
Anul acesta cheltuielile de capital
ajung la 165 milioane de lei, con-
cretizate în extinderea cu pânã la
50% a capacitãþilor de producþie
ale liniei de business Instalaþii, în
noua fabricã TeraPlast Folii Bio-
degradabile ºi în dezvoltarea
Somplast. Ne propunem ca în
2022 sã fim liderul pieþei de þevi
din polietilenã ºi liderul pieþei de
ambalaje flexibile.

Pentru asta, ne bazãm pe inve-
stiþiile de anul acesta, care vor fi
funcþionale din trimestrul al pa-
trulea, ºi pe alte achiziþii pe care le
analizãm. Prin dezvoltare conti-
nuã vom reface cifra de afaceri de
1 miliard de lei ºi EBITDA de 130
milioane de lei dinainte de vânza-
rea diviziei Steel a Grupului.

Reporter: În ultima conferinþã
de presã, conducerea TeraPlast a
spus ca societatea se va dezvolta
atât organic, cât ºi prin fuziuni ºi
achiziþii, fiind posibil ca, pe par-

cursul acestui an, sã achiziþioneze
douã-trei firme, atât din þarã, cât
ºi din strãinãtate. Ne puteti oferi
detalii despre acest lucru?

Ioana Birta: Planificãm cel pu-
þin încã douã achiziþii de compa-
nii cu domenii de activitate simi-
lare sau complementare celor în
care Grupul TeraPlast activeazã:
reciclare, ambalaje flexibile, þevi ºi
produse conexe pentru reþelele
de apã, gaz, canalizare. Studiem
firme din domenii în care avem
know-how-ul necesar. Ne price-
pem la produse din mase plasti-
ce, indiferent de aplicaþie ºi la ma-
teriale de construcþii. De aseme-
nea, companiile pe care le avem
în vedere trebuie sã realizeze pro-
duse exportabile sau care pot dis-
loca importuri de pe piaþa inter-
nã, cu tehnologie performantã de
producþie. Soliditatea financiarã
este un alt criteriu esenþial. Cãu-
tãm companii cu indicatori simi-
lari cu cei ai TeraPlast ºi cu un
grad de îndatorare scãzut.

Reporter: Care a fost evoluþia
pieþelor pe care activaþi, în ulti-
mul an?

Ioana Birta: Dupã cum am pun-
ctat mai devreme, cererea a fost
foarte mare anul trecut. Suntem
cel mai mare procesator de PVC
din Estul Uniunii Europene ºi cel
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"În România este un spaþiu imens care trebuie
umplut cu investiþii. Doar 54% din populaþia
României este conectatã la reþele de canalizare
ºi doar 70% din populaþia României este
conectatã la reþele de apã. Comparând accesul
la apã în România cu Bulgaria care, în toate
statisticile europene este sub România, la
aducþiunile de apã Bulgaria e la 95%".



mai mare producãtor de Granule
din 10 þãri vecine. De asemenea,
suntem singurul producãtor de
granule ignifugate, fãrã halogeni,
din România.

În privinþa ambalajelor flexibile,
intrãm pe o piaþã care are un ritm
accelerat de creºtere ºi în care
aproximativ 46% din totalul con-
sumului din România provine din
import. Strategia noastrã este de
a investi în produse pretabile ex-
portului ºi pentru a ne aduce con-
tribuþia la eliminarea importuri-
lor. Rebalansarea comerþului ex-
terior, a contului curent aduce
stabilizarea macroeconomicã de
care inclusiv noi, ca grup, putem
beneficia. Noi, cei ca noi, întreaga
societate. Mediul de afaceri devi-
ne mult mai predictibil.

O variabilã pe care suntem foar-
te atenþi este cea a preþurilor la
materiile prime; ne confruntãm
cu cea mai abruptã creºtere a cos-
turilor din ultimii 5 ani. De aceea
estimãm creºteri medii de 9% ale
preþurilor de vânzare. Rapoarte
recente ale unor bãnci internaþio-
nale de renume sugereazã cã exi-
stã ingredientele pentru a reintra
într-un superciclu al cotaþiilor la
mãrfuri, cu majorãri consistente

pe toatã gama de materii prime,
de la petrol la metale. Sunt doar
ipoteze, dar trebuie sã le avem în
vedere când ne facem propriile
proiecþii pentru a ne adapta poli-
ticile interne astfel încât sã rãm-
ânem competitivi.

Reporter: Cum apreciaþi mãsu-
rile luate de Guvern pentru susþi-
nerea antreprenorilor ºi ce ar mai
trebui fãcut în acest sens?

Ioana Birta: În România este un
spaþiu imens care trebuie umplut
cu investiþii. Doar 54% din popu-
laþia României este conectatã la
reþele de canalizare ºi doar 70%
din populaþia României este co-
nectatã la reþele de apã. Com-
parând accesul la apã în România
cu Bulgaria care, în toate statisti-
cile europene este sub România,
la aducþiunile de apã Bulgaria e la
95%.

Estimãrile Guvernului aratã un
procent de 35% din populaþie co-
nectatã la reþelele de gaze natu-
rale. Avem zone extinse încreme-
nite în timp. Însã existã ºi o parte
plinã a paharului: un potenþial
fantastic de dezvoltare. De dez-
voltare durabilã.

Perspectivele sunt favorabile
pentru cã existã aceastã conjunc-

turã a unui supliment de fonduri
europene. Avem fondurile struc-
turale, mai mari decât în anii an-
teriori, dar ºi perspectiva unor
sume considerabile venite prin
Programul Naþional de Redresare
ºi Rezilienþã. O absorbþie optimã
pe ambele axe, bugetul multia-
nual ºi PNRR ar introduce resurse
financiare majore în economie ºi
ar stimula activitatea. Anul trecut
lucrãrile au accelerat ºi plãþile au
fost fãcute la timp. Sperãm sã
vedem cel puþin cã acest ritm se
pãstreazã. ?

Reporter: Care sunt problema-
ticile domeniului ºi care ar fi solu-
þiile pentru rezolvarea lor?

Ioana Birta: Piaþa construcþiilor
a crescut în 2020 ºi ne aºteptãm ca
acest lucru sã se întâmple ºi anul
acesta. În ultimii cinci ani, piaþa de
construcþii s-a dublat. Business-ul
cumulat al companiilor cu activi-
tate în domeniul construcþiilor a
ajuns la 130 miliarde lei.

Pe POIM (Programul Operaþio-
nal Infrastructurã Mare), România

mai are de investit circa 6 miliar-
de lei, în urmãtorii doi ani. Aceºtia
sunt bani europeni ºi reprezintã
ºansa României sa creascã fãrã a
pune presiune pe bugetul de
stat.

Aºteptãm demararea PNRR
(Programul Naþional de Relansare
ºi Rezilienþã), care va aduce alte
8,2 miliarde euro pentru lucrãri
de apã, canal ºi irigaþii. Noi, anul
acesta, investim echivalentul a
circa 25% din cifra de afaceri bu-
getatã. Ne-ar plãcea sã vedem
mai multe companii din România
care investesc accelerat.

Reporter: Mulþumesc!
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"Dezvoltarea viitoare a Grupului va fi centratã
pe divizia de mase plastice, prin societãþile
TeraPlast, TeraPlast Recycling, TeraGlass,
TeraPlast Folii Biodegradabile ºi Somplast".


