
DUPÃ CE A CÂªTIGAT LICITAÞIA ORGANIZATÃ DE CE OLTENIA

EtexBuildingPerformance
investeºte6milioaneeuro
învalorificareagipsuluide
laRovinari

P
roducãtorul de sis-
teme de gips-car-
ton, gleturi ºi ten-
cuieli Etex Building
Performance (Siniat
România) va investi

peste 6 milioane de euro în zona
Rovinari, dupã ce a câºtigat, re-
cent, licitaþia organizatã de
Complexul Energetic Oltenia
pentru valorificarea gipsului. În
acest sens, Etex va construi o

instalaþie de uscare a ºlamului
provenit din desulfurarea gaze-
lor la centrala termo-electricã
din localitate.

Gheorghe Budrugeac, directo-
rul industrial al Etex Building
Performance, a declarat: "Con-
strucþia instalaþiei a intrat în li-
nie dreaptã, dupã un proces cu
multe provocãri care a durat
mai bine de doi ani. Obiectivul
nostru este finalizarea investiþiei

în termen de 12 luni. Contãm pe
faptul cã, atât partenerul CEO,
cât ºi autoritãþile locale ºi cen-
trale responsabile vor înþelege
importanþa investiþiei pentru
comunitatea localã prin impac-
tul pozitiv asupra mediului ºi cã
nu vor exista întârzieri în proce-
sul de avizare ºi autorizare. Vom
reuºi, astfel, sã introducem cât
mai repede în circuitul econo-
mic o materie primã nevalorifi-

catã în prezent, cu beneficii de-
opotrivã pentru mediu ºi pentru
comunitatea localã".

Gipsul provenit de la Rovinari
va fi utilizat ca materie primã la
fabrica Etex Building Perfor-
mance de la Turceni. Acesta va
completa necesarul de materie
primã obþinut de la instalaþia de
uscare a ºlamului de la centrala
din Turceni, singura unitate
energeticã pe cãrbune din Rom-
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ânia unde gipsul obþinut din de-
sulfurarea gazelor este valorifi-
cat de cãtre industria materiale-
lor de construcþii.

Instalaþia de uscare de la cen-
trala din Rovinari va fi, astfel, a
doua de acest tip din România,
în condiþiile în care celelalte
centrale pe cãrbune aruncã ºla-
mul provenit din desulfurarea
gazelor pe câmpurile de steril
din apropiere.

La Turceni are loc un proces de
desulfurare - unic în þara noastrã
-, prin care sulful din gazele arse
ca urmare a producþiei de ener-
gie electricã în centralele pe cãr-
bune este combinat cu pulberi
de calcar, rezultând, astfel, gip-
sul. Compania Etex utilizeazã, în
baza unei relaþii contractuale,
gipsul rezultat din desulfurare,
pentru producerea de gips-car-
ton la o fabricã din zona centra-
lei de la Turceni.

În schimb, la Rovinari, pânã
acum reziduurile rezultate din
activitatea centralei erau arun-
cate pe câmp, iar gipsul deve-
nea deºeu, în condiþiile în care
ar fi putut fi valorificat în pro-
ducþie ºi, mai departe, pe lanþul
economic.

Alina Mocanu, director finan-
ciar la Etex Building Perfor-
mance, a declarat, pentru zia-
rul BURSA, la începutul primã-
verii trecute: "În ultimii ani,
obligaþiile CEO privind livrarea
cel puþin a cantitãþilor minima-
le clar stipulate în contract nu
au fost onorate, ceea ce afecte-
azã activitatea fabricii noastre
din Turceni, unde am investit
pânã în prezent peste 52 de
milioane de euro. Atitudinea
noastrã a fost mereu una con-
structivã ºi am propus, pentru
rezolvarea acestei probleme,
realizarea unei noi investiþii la
Rovinari, integral asumate de
Etex".

Deºi toate centrale electrice
pe cãrbune din România ºi-au
construit instalaþii de desulfu-
rare a gazelor, pânã în prezent
numai termocentrala din Tur-
ceni a construit ºi instalaþia de
uscare, celelalte depozitând
ºlamul de gips în amestec cu
cenuºa pe câmpurile de steril
din apropiere.

Planul de
restructurare
ºi decarbonare a
CEO urmeazã sã fie
implementat în
perioada 2021-2025

Planul de restructurare ºi de-
carbonare a CEO urmeazã sã fie
i m p lem en tat î n p er i o ada
2021-2025 ºi presupune diversi-
ficarea mixului energetic prin
introducerea de energie rege-
nerabilã ºi energie electricã pe
bazã de gaze naturale în porto-
foliul companiei. Unul dintre
punctele principale ale acestui
plan este construcþia a opt par-
curi fotovoltaice, cu o capacita-
te totalã de 725 MW, dupã cum
ne-a spus, în primãvarã, ºeful
Complexului. Acest plan mai in-
clude reabilitarea ºi moderniza-
rea microhidrocentralei cu pu-
tere instalatã de 10 MW de la
Turceni, construcþia unei centra-
le electrice de circa 475 MW pe
gaz natural la Turceni ºi con-
strucþia unei centrale electrice
de circa 850 MW pe gaz natural
la Iºalniþa.

Capacitatea totalã instalatã de
producþie de energie electricã
va ajunge de la 3.570 MW, în
2020, la 3.094 MW în 2026, pon-
der ea c apac i tãþ i i pe l ign i t
ajungând la 50% din capacita-
tea totalã.

Scopul final va fi reducerea
emisiei specifice la nivel de
c o m p an i e de la 0 , 82 to n e
CO2/MWh în 2020 la 0,51 tone
CO2/MWh începând cu anul
2026, reprezentând o reducere
de aproximativ 38% a emisiilor
de CO2.

Green Deal prevede
decarbonificarea
economicã a
Uniunii pânã în
anul 2050

Aprobarea de cãtre Comisia
Europeanã a planului Green
Deal prevede decarbonificarea

economicã a Uniunii pânã în
anul 2050. Acest lucru înseamnã
renunþarea la sistemele energe-
tice pe bazã de cãrbune ºi înlo-
cuirea lor cu energii regenerabi-

le, verzi, fapt care, pe plan naþio-
nal, se traduce prin închiderea
totalã a exploatãrilor de cãrbu-
ne ºi lignit din Valea Jiului ºi din
bazinul Olteniei.
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Gheorghe Budrugeac, directorul industrial al
Etex Building Performance, a declarat:
"Construcþia instalaþiei a intrat în linie
dreaptã, dupã un proces cu multe provocãri
care a durat mai bine de doi ani. Obiectivul
nostru este finalizarea investiþiei în termen de
12 luni. Contãm pe faptul cã, atât partenerul
CEO, cât ºi autoritãþile locale ºi centrale
responsabile vor înþelege importanþa
investiþiei pentru comunitatea localã prin
impactul pozitiv asupra mediului ºi cã nu vor
exista întârzieri în procesul de avizare ºi
autorizare. Vom reuºi, astfel, sã introducem
cât mai repede în circuitul economic o
materie primã nevalorificatã în prezent, cu
beneficii deopotrivã pentru mediu ºi pentru
comunitatea localã".



Un semnal în acest sens l-a dat,
la începutul anului, ºi prim-vice-
preºedintele Comisiei Europe-
ne, Frans Timmermans, cel care
este responsabil de implemen-
tarea Green Deal, care susþine:
"Ca nepot al unor mineri, trebu-
ie sã fiu brutal de onest. Cãrbu-
nele nu are viitor. De ce are pro-
bleme industria cãrbunelui în
toatã Europa? Din motive pur

economice. Pentru cã nu mai
este cerere pentru cãrbune, se
scufundã. Miliarde ºi miliarde de
subvenþii acordate acestei indu-
strii. Miliarde care ar putea fi fo-
losite mai bine pentru crearea
unui viitor pentru oamenii care
acum activeazã în industria cãr-
bunelui. ªi apoi nici mãcar nu
mai spun despre emisiile de
CO2 asociate cãrbunelui. Nici

mãcar nu mai spun despre asta.
Dacã adaugãm ºi asta la situaþia
economicã deja foarte dificilã,
trebuie sã fim oneºti ºi sã admi-
tem cã nu existã viitor pentru
cãrbune. Dar existã viitor pentru
oamenii care lucreazã acum în
industria cãrbunelui. ªi asta ar
trebui sã fie foarte clar. Trebuie
sã mobilizãm mecanismul de
tranziþie justã, pentru a ne asi-
gura cã ajutãm comunitãþile mi-
niere sã-ºi gãseascã locul într-un
mediu nou, cu posibilitãþi noi. ªi
sper cã România va avea curând
un plan pentru eliminarea cãr-
bunelui ºi de ce e nevoie pentru
a-l implementa. ªi vã asigur cã
noi, Comisia Europeanã, vom fi
alãturi de România pentru ca
planul sã fie pus în aplicare".

Cifra de afaceri
a Etex a crescut
cu 10%, la
semestru

Producãtorul de sisteme de
gips-carton, tencuieli ºi gleturi
Etex Building Performance (Si-
niat România), parte a Grupului
Etex, a înregistrat, în primul se-
mestru al acestui an, o cifrã de
afaceri de 145 milioane de lei, în
creºtere cu aproape 10% faþã de
primele ºase luni ale anului tre-
cut, datoritã strategiei compa-
niei de a se orienta cãtre seg-
mentul de retail ºi zona reziden-
þialã, cu produse ºi soluþii pen-
tru lucrãri noi ºi renovãri.

"Creºterea vânzãrilor, realizatã
într-un context economic carac-
terizat de incertitudine, confir-
mã strategia noastrã, imple-
mentatã încã de anul trecut,
care are la bazã concentrarea pe
segmentul de retail. Acesta a
continuat sã creascã susþinut de
evoluþia favorabilã a construcþii-
lor rezidenþiale. În oglindã, con-
statãm o stagnare în zona pro-
iectelor comerciale mari. Vom fi
în continuare atenþi la evoluþiile
din piaþã astfel încât sã fim pro-
activi ºi sã venim în întâmpina-
rea nevoilor clienþilor, indiferent
de segmentul din care fac parte
aceºtia" a declarat Andrei Popa,
Commercial Manager Romania

& SEE, Etex Building Performan-
ce.

La rezultatele pozitive ale
companiei au contribuit mai
mulþi factori: portofoliul de pro-
duse calibrate pe nevoile consu-
matorului din România, tencuie-
li ºi gleturi pe bazã de ipsos fa-
bricate la Aghireºu (CJ), diversi-
ficarea portofoliului de clienþi,
dezvoltarea segmentului DIY,
precum ºi adaptarea serviciilor
oferite la solicitãrile specifice
contextului actual.

Grupul Etex desfãºoarã activi-
tãþi în 42 de þãri din Europa,
America Latinã, Africa, Asia ºi
Oceania, având peste 11.000
de angajaþi care îºi desfãºoarã
activitatea în peste 110 de fa-
brici. Veniturile grupului s-au
ridicat la 2,6 miliarde de euro,
în 2020.

Grupul Etex ocupã locul al
nouãlea din 118 în clasamentul
global al producãtorilor de ma-
teriale de construcþii al Sustai-
nalytics, organizaþie care evalu-
eazã companiile în funcþie de
factorii de mediu, de responsa-
bilitate socialã ºi de guvernanþã
corporativã (ESG).

În România, Etex deþine douã
unitãþi de producþie de materia-
le de construcþii: fabrica de
gips-carton de la Turceni (jud.
Gorj) ºi fabrica de ipsosuri, gle-
turi ºi tencuieli de la Aghireºu
(jud. Cluj). Compania furnizeazã
produse din ipsos ºi sisteme de
gips-carton pentru numeroase
proiecte din industria hotelierã,
clãdiri de birouri, clãdiri reziden-
þiale, spitale, centre comerciale
ºi spaþii industriale.
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În România, Etex deþine douã unitãþi de
producþie de materiale de construcþii: fabrica
de gips-carton de la Turceni (jud. Gorj) ºi
fabrica de ipsosuri, gleturi ºi tencuieli de la
Aghireºu (jud. Cluj).
Compania furnizeazã produse din ipsos ºi
sisteme de gips-carton pentru numeroase
proiecte din industria hotelierã, clãdiri de
birouri, clãdiri rezidenþiale, spitale, centre
comerciale ºi spaþii industriale.
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Construcþia instalaþiei de la
CE Oltenia a intrat în linie deaptã
Interviu cu Andrei Popa, Commercial Manager Romania &
SEE, Etex Building Performance

Reporter: Când se va finaliza investiþia de la CEO?
Andrei Popa: Construcþia instalaþiei a intrat în linie dreaptã,

dupã un proces cu multe provocãri care a durat mai bine de doi
ani. Obiectivul nostru este finalizarea investiþiei în termen de 12
luni, dar începerea lucrãrilor de construcþie este condiþionatã, ca în
cazul oricãrei investiþii importante, de obþinerea unui set de auto-
rizaþii ºi avize.

Contãm pe faptul cã, atât partenerul nostru, Complexul Energe-
tic Oltenia, cât ºi autoritãþile locale ºi centrale vor urgenta proce-
durile, astfel încât sã pornim producþia în 12 luni, fapt care va avea
un impact direct asupra bugetului local ºi locurilor de muncã din
zonã. În plus, prin demararea producþiei, vom începe sã introdu-
cem în circuitul economic o materie primã nevalorificatã în pre-
zent.

Reporter: Ce capacitate de producþie aveþi la Rovinari?
Andrei Popa: Dupã inaugurarea investiþiei, la Rovinari vom pre-

lua ºlamul de la CEO pe care îl uscãm în instalaþia proprie, dupã
care îl transportãm la fabrica de la Turceni, unde va fi folosit ca ma-
terie prima pentru fabricarea plãcilor de gips-carton.

Instalaþia de uscare de la centrala din Rovinari este a doua de
acest tip din România, în condiþiile în care celelalte centrale pe cãr-
bune aruncã ºlamul provenit din desulfurarea gazelor pe câmpuri-
le de steril din apropiere. Încã de la intrarea pe piaþa româneascã,
operaþiunile Etex Building Performance au respectat principiul cir-
cularitãþii resurselor. Astfel, fabrica deschisã în anul 2015 la Turceni
utilizeazã, ca materie primã principalã, gipsul rezultat dintr-un alt
proces economic ºi anume producerea energiei electrice, în timp
ce a doua materie primã ca importanþã, hârtia, provine în propor-
þie de 100% din materiale reciclate. Totodatã, unitatea de produc-
þie are o capacitate de recilare a plãcilor de gips-carton provenite
din deºeurile de materiale de construcþii de peste 25.000 de tone
pe an.

Reporter: Cum vedeþi piaþa noastrã de profil?
Andrei Popa: Piaþa construcþiilor continuã evoluþia peste aºtep-

tãri din 2020. Vedem o cerere semnificativã a segmentului reziden-
þial, la fel ºi în cazul spatiilor de producþie sau logistice. Aºa cum ne
aºteptam, observãm o stagnare în zona proiectelor comerciale
mari. O revigorare a acestui sector depinde foarte mult de evoluþia
pandemiei ºi, în aceste condiþii, nu vedem o relansare pe termen
scurt a acestui sector.

Chiar dacã turismul de business a încetinit, totuºi existã investitori
care privesc cu optimism potenþialul oraºelor mari. Spre exemplu,
am încheiat recent lucrãrile la hotelul Marmorosh Autograph din
Bucureºti.

Reporter: Care credeþi cã va fi evoluþia pieþei în perioada urmã-
toare?

Andrei Popa: Suntem optimiºti cu privire la evoluþia pieþei din
prisma necesarului de clãdiri noi. România are nevoie de o infra-

structurã extinsã de clãdiri cu diferite funcþiuni ºi, din acest punct
de vedere, vedem pe termen lung o creºtere constantã. În acelaºi
timp, pot apãrea fluctuaþii din zona disponibilitãþii unor categorii
de materii prime, a capacitaþilor de producþie sau a evoluþiei de
conjuncturã a economiei.

Reporter: Mai aveþi investiþii similare în România ºi unde?
Andrei Popa: Am investit în modernizarea fabricii de produse pe

baza de ipsos la Aghiresu ºi ne uitãm activ la oportunitãþi de inves-
tiþii în Europa de Sud Est.

Reporter: Din ce surse se face finanþarea pentru aceastã investi-
þie?

Andrei Popa: Vom folosi sursele proprii pentru aceastã investi-
þie. Facem parte dintr-un grup multinaþional puternic care oferã
sprijin financiar solid pentru astfel de proiecte cheie.

Reporter: Cum colaboraþi cu bãncile din Romania?
Andrei Popa: Considerãm instituþiile financiare cu care lucrãm

ca fiind parteneri pe termen lung. Avem o relaþie bazatã pe trans-
parenþã ºi încredere cu acestea.

Reporter: Vã mulþumesc!


