
PÂNÃ ÎN ANUL 2022

Grupul Ariston vrea ca peste
80% din veniturile globale sã
fie generate de soluþii bazate
pe energie regenerabilã
Interviu cu Cãtãlin Drãguleanu, Senior director Ariston România

Reporter: Cum trece Ariston
prin criza sanitarã, peste care se
suprapune criza energeticã?

Cãtãlin Drãguleanu: Pande-
mia ne-a pus pe toþi în faþa unei
provocãri excepþionale. Privind
retrospectiv, acum un an ºi ju-

mãtate, când a izbucnit pande-
mia, eram practic confruntaþi cu
o situaþie fãrã precedent, cãreia
nimeni nu ºtia cu exactitate cum
sã îi facã faþã ºi putem spune cã
perioada trecutã de atunci a fost
una dintre cele mai provocatoa-

re ºi intense. Principala preocu-
pare pentru noi a fost ºi rãmâne
sãnãtatea colegilor, a colabora-
torilor ºi, desigur, a clienþilor
noºtri. Ne-am adaptat oferta ºi
spaþiile de lucru în aºa fel încât
sã primeze siguranþa tuturor,

dar ºi sã putem continua busi-
nessul. Ca sistem de lucru, acolo
unde a fost posibil, am imple-
mentat munca de acasã. Faptul
cã am fost o echipã bine înche-
gatã dinaintea pandemiei ne-a
ajutat sã lucrãm foarte bine ºi de
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Strategia Grupului Ariston prevede ca, pânã în anul 2022, peste 80%

din veniturile acestuia la nivel global sã fie generate de soluþii care

folosesc energie din surse regenerabile, ne-a spus, într-un interviu,

Cãtãlin Drãguleanu, Senior director Ariston România.

Acesta ne-a precizat, printre altele: "Avem planuri ambiþioase în ceea

ce priveºte diversificarea canalelor de vânzãri, în contextul în care

pandemia a favorizat creºterea segmentului online. Credem cã aceas-

tã tendinþã se va menþine ºi dupã încheierea pandemiei ºi cã este o di-

recþie de dezvoltare pe termen lung, pe care ne propunem sã o

valorificãm".



la distanþã.
În acelaºi timp, ne-am adaptat

sistemul de lucru pentru a rãs-
punde unei noi tendinþe, pe
care am observat-o în ultimii
doi-trei ani ºi care a fost accen-
tuatã de pandemie: creºterea
cererii pe segmentul online. În
perioada restricþiilor, preocupa-
rea oamenilor pentru confortul
locuinþei a crescut, ceea ce a
avut efecte pozitive pentru noi
la nivelul vânzãrilor.

Reporter: Ce strategie abordaþi
ca sã depãºiþi mai uºor aceastã
perioadã?

Cãtãlin Drãguleanu: În primul
rând, ascultãm ºi comunicãm
permanent cu colegii, partenerii
ºi clienþii noºtri. Chiar dacã a tre-
cut deja mai bine de un an de la
debutul pandemiei ºi, în teorie,
suntem mai bine adaptaþi, nu
trebuie sã omitem faptul cã nu
trãim în normalul cu care eram
obiºnuiþi. Rãmânem conectaþi ºi
în comunitate ºi ajutãm acolo
unde putem, prin intermediul
platformei Ariston pentru Co-
munitate, sprijinind cu produse

ºcoli, spitale, centre de bãtrâni ºi
alte instituþii care au nevoie de
confort ºi acces la apã caldã.

În ultimii ani, compania a acce-
lerat eforturile ºi investiþiile cu
accent pe eficienþa energeticã,
în condiþiile în care aceasta a de-
venit un criteriu tot mai impor-
tant în alegerea echipamentelor
de încãlzire. Tocmai de aceea,
Ariston îºi consolideazã portofo-
liul de produse cu accent pe co-
nectivitate, eficienþã energeticã
ºi soluþii inovatoare, cum sunt
pompele de cãldurã, care pre-
zintã un potenþial ridicat de dez-
voltare pe piaþa localã. Acest
segment de produse se va dez-
volta tot mai mult, pe mãsurã ce
gradul de educare a consuma-
torilor va creºte ºi avantajele
acestor soluþii inovatoare, cu
eficienþã energeticã ridicatã ºi
impact minim asupra mediului
vor fi tot mai apreciate.

Astfel, strategia Grupului Aris-
ton prevede ca, pânã în anul
2022, peste 80% din veniturile
acestuia la nivel global sã fie ge-
nerate de soluþii care folosesc

energie din surse regenerabile.
Local, planurile noastre sunt,

desigur, aliniate politicii Grupu-
lui, având în plan lansarea de
noi produse, dar ºi o creºtere a
vânzãrilor la produsele deja
consacrate, prin extinderea re-
þelei de distribuþie ºi service. De
asemenea, Ariston România are
în vedere pe zona de service,
pentru a face mai sigurã ºi mai
uºoarã interacþiunea dintre
clienþi ºi specialiºtii Ariston, un
avantaj mai ales în contextul ac-
tualei pandemii.

Avem planuri ambiþioase în
ceea ce priveºte diversificarea
canalelor de vânzãri, în contex-
tul în care, aºa cum menþionam
anterior, pandemia a favorizat
creºterea segmentului online.
Credem cã aceastã tendinþã se
va menþine ºi dupã încheierea
pandemiei ºi cã este o direcþie
de dezvoltare pe termen lung,
pe care ne propunem sã o valo-
rificãm.

Reporter: Cum este influenþa-
tã activitatea companiei de
creºterea preþului gazelor natu-

rale? A scãzut cererea de centra-
le pe gaz?

Cãtãlin Drãguleanu: În acest
moment, cu evoluþiile tehnolo-
gice actuale, centralele pe gaz în
condensare reprezintã soluþia
cu cel mai mare randament,
atunci când vorbim despre mu-
rale mici. Sigur cã orice consu-
mator ia în calcul ºi costul resur-
selor energetice atunci când
alege un model de încãlzire,
însã trebuie sã þinem cont cã,
istoric, aceste creºteri fluctuea-
zã, vom ajunge la un punct de
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"O centralã este o
investiþie pe
termen lung, iar ce
putem face noi, ca
producãtori, este
sã ne asigurãm cã
folosim tehnologii
de înaltã
performanþã, care
aduc o eficienþã
energeticã
ridicatã".



echilibru. O centralã este o inves-
tiþie pe termen lung, iar ce pu-
tem face noi, ca producãtori,
este sã ne asigurãm cã folosim
tehnologii de înaltã performan-
þã, care aduc o eficienþã energe-
ticã ridicatã. Ne-am dovedit în
timp eficacitatea ºi ne bucurãm
de încrederea pe care clienþii
continuã sã o aibã în noi. Astfel,

cererea de produse urmeazã
cursul pe care l-am anticipat.

Reporter: Intentioneazã com-
pania sã se orienteze mai mult
cãtre centrale pe lemne sau pe
peleþi ºi dacã da, ce investiþii
face în acest sens?

C ã t ã l i n D r ã g u l e a n u : N u
avem în portofoliu centrale pe
lemne ºi nu intenþionãm sã le

introducem, datoritã politicii
noastre axatã pe sustenabilita-
te. Ne-am asumat, la nivel de
Grup, un angajament puternic
în cercetare ºi dezvoltare. Pen-
tru noi, inovaþia joacã un rol im-
portant ºi ne dorim sã fim pri-
mii în ceea ce priveºte soluþiile
de încãlzire a locuinþelor din to-
atã lumea. Sustenabilitatea stã
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"Fiind în plin sezon,
înregistrãm cea
mai ridicatã cerere
de produse ºi piese
de schimb din tot
anul ºi este o
provocare
continuã sã
onorãm la timp
toate solicitãrile".



în centrul activitãþilor noastre
de cercetare ºi dezvoltare ºi
suntem convinºi cã doar astfel
vom putea identifica ºi aduce în
casele oamenilor soluþii ale vii-
torului, tehnologie sustenabilã,
cu un consum eficient.

Astfel, ne concentrãm investi-
þiile pe soluþii care folosesc re-
surse regenerabile, cât mai prie-
tenoase cu mediul. Ariston
România a inclus deja în porto-
foliul sãu pompele de cãldurã -
o tehnologie a viitorului ºi o so-
luþie eficientã ºi modernã prin
care consumatorii pot obþine
confortul dorit cu un consum de
resurse redus. Pompele de cãl-
durã au capacitatea de a extra-
ge cãldura din mediul extern,
transmiþând-o în interiorul unei
clãdiri. Avantajul este cã se folo-
seºte energia electricã doar
pentru a activa compresorul, în
timp ce energia termicã absor-
bitã liber din mediul extern de-
vine de 3-4 ori mai mare decât
energia consumatã. Este o teh-

nologie care aduce multiple
beneficii, atât consumatorului,
prin reducerea costului facturi-
lor, cât ºi mediului, prin reduce-
rea emisiilor de gaze cu efect de
serã.

Reporter: Care este feedbackul
din piaþã pentru aceastã iarnã?

Cãtãlin Drãguleanu: Piaþa
întâlneºte provocãri destul de
mari anul acesta, din douã pun-
cte de vedere. Pe de o parte, cri-
za materiilor prime la nivelul in-
ternaþional afecteazã livrãrile de
produse ºi piese de schimb, si-
tuaþie resimþitã pe întreg lanþul
de distribuþie, pânã la clientul fi-
nal. Fiind în plin sezon, înregi-
strãm cea mai ridicatã cerere de
produse ºi piese de schimb din
tot anul ºi este o provocare con-
tinuã sã onorãm la timp toate
solicitãrile.

Pe de altã parte, ºi firmele de
service resimt o presiune tot
mai mare. ªi pentru ele cele mai
mari cereri de puneri în funcþiu-
ne ale produselor, revizii ºi veri-

ficãri tehnice periodice vin tot în
sezon. Dacã în alþi ani reuºeau
sã acopere numãrul de solicitãri,
începând cu anul trecut a inter-
venit provocarea impusã de
pandemie ºi numãrul deplasãri-
lor a fost limitat, pentru siguran-
þa tuturor.

Reporter: Cum a evoluat cere-
rea în acest an faþã de cea din
anii trecuþi? Din ce zonã vine cu
preponderenþã cererea?

Cãtãlin Drãguleanu: Fiind în
plin sezon, nu avem deocamda-
tã date suficiente pentru a com-
para cu anul trecut. Din fericire
pentru sectorul în care activãm,
cererea pentru centrale ºi boile-
re rãmâne relativ stabilã, pentru
cã oamenii au nevoie de confort
în permanenþã.

Ce observãm nou ºi ne bucurã
este interesul oamenilor pentru
produse care folosesc tehnolo-
gie din ce în ce mai performan-
tã, pe bazã de resurse regenera-
bile. Ne referim la pompele de
cãldurã, folosite pentru case.

Mai observãm ºi o cerere pentru
cazanele ELCO (Germania) din
partea segmentului rezidenþial,
care a evoluat ºi el odatã cu pan-
demia: marii dezvoltatori îºi
regândesc proiectele din zona
comercialã ºi unii se reorientea-
zã catre ansambluri rezidenþiale.
Având în portofoliu produse
care deservesc o gamã largã de
consumatori, fie cã vorbim de-
spre B2B sau B2C, avem privile-
giul sã observãm integrat tren-
durile. Iar ele ne spun cã ne
îndreptãm cãtre soluþii comple-
xe ºi tehnologii din ce în ce mai
prietenoase cu mediul.

Reporter: Ce produse noi aveþi
pe piaþã ºi ce urmeazã sã lansaþi?

Cãtãlin Drãguleanu: Aºa cum
am menþionat anterior, pompe-
le de cãldurã joacã un rol din ce
în ce mai important pentru por-
tofoliul Ariston. Este vorba des-
pre o tehnologie care, în Româ-
nia, se aflã la început, însã ne
aºteptãm ca popularitatea aces-
teia sã creascã datoritã faptului
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cã vorbim despre o tehnologie
sustenabilã, care permite amor-
tizarea investiþiei fãcute pentru
achiziþionare într-un ritm destul
de rapid, datoritã consumului
de energie redus ºi eficienþei ri-
dicate, în condiþiile în care 1 kw
electr ic consumat produce
aproximativ 5 kw de energie ter-
micã. Ariston comercializeazã în
România pompele de cãldurã
aer-apã din gama Nimbus S Net,
cu cele trei modele: Plus, Com-
pact ºi Flex.

Pompele de cãldurã Ariston
Nimbus S Net oferã ºi funcþia de
conectivitate ºi control prin apli-
caþia ARISTON NET. În plus, pro-
cesele de automatizare folosite
la pompele Ariston Nimbus S
NET sunt dezvoltate ºi produse
chiar în Italia, în fabrica de ele-
mente electronice a grupului
Ariston, ceea ce permite o mare
flexibilitate în instalare ºi opti-
mizarea continuã a softului, pre-
cum ºi integrarea facilã cu siste-
me solare, fotovoltaice ºi gene-
ratoare auxiliare de cãldurã.

Pe segmentul centralelor, anul
acesta am lansat centrala Cares
S Inox. Centrala are un preþ foar-
te bun, cel mai mic din portofo-
liu, are un schimbator din inox
care oferã o întreþinere simplã ºi
costuri reduse.

Reporter: Cum vedeþi pers-
pectivele acestei pieþe ºi ce mo-
dificãri au loc în sector, dar ºi în
companie, în contextul în care
cerinþele UE sunt de a reduce
amprenta de CO2?

Cãtãlin Drãguleanu: Grupul
Ariston ºi-a setat încã dinainte
de publicarea de cãtre CE a pa-
chetului Fit for 55 o serie de
obiective ambiþioase în ceea ce
priveºte sustenabilitatea ºi pro-

tecþia mediului. Sunt obiective
pe termen scurt, dar cu un im-
pact semnificativ în ceea ce pri-
veºte sustenabilitatea, fapt care
demonstreazã preocuparea
Grupului pentru acest subiect.

Astfel, pentru 2022, Grupul ºi-a
setat ca obiective sã obþinã pes-
te 80% din venituri din produse-
le bazate pe energie regenera-
bilã ºi cu eficienþã sporitã. De
asemenea, un alt obiectiv este
de a economisi peste trei milioa-
ne tone de emisii CO2 echiva-
lent, datoritã tehnologiilor noa-
stre performante.

Generarea de cãldurã pentru
uz industrial ºi rezidenþial - atât
pentru încãlzirea apei, cât ºi pen-
tru încãlzirea spaþiului - reprezin-
tã aproximativ jumãtate din con-
sumul total de energie la nivel
global, doar o zecime fiind gene-
ratã din surse regenerabile. În
2020, pe fondul lockdown-ului,
aceste cifre au crescut.

Ponderea consumului de ener-
gie rezidenþialã este în mare
parte dedicatã confortului ter-
mic în Europa: încãlzirea spaþii-
lor reprezintã 63,6% din total, în
timp ce încãlzirea apei reprezin-
tã 14,8%. Restul de 21,6% se re-
ferã în principal la iluminat ºi gã-
tit. Soluþiile care ar putea contri-
bui la o reducere semnificativã a
cerinþelor de energie ºi a emisii-
lor includ sistemele de încãlzire
urbanã. Folosind instalarea pe
scarã largã a pompelor de cãl-
durã ºi a tehnologiei de genera-
re a cãldurii regenerabile, pânã
în 2050, încãlzirea urbanã ar pu-
tea furniza jumãtate din cererea
de încãlzire a Europei, compara-
tiv cu 12%, în prezent.

Comunitãþile energetice joacã,
de asemenea, un rol din ce în ce

mai important. Acestea sunt co-
munitãþi localizate de utilitãþi
(private, publice sau mixte), în
care utilizatorii finali, jucãtorii
de pe piaþã ºi guvernele locale
coopereazã activ pentru a dez-
volta o aprovizionare inteligen-
tã cu energie, promovând opti-
mizarea utilizãrii surselor rege-
nerabile ºi inovaþia tehnologicã.
Existã aproximativ 3.000 de co-
munitãþi în toatã Europa, dintre
care o treime se aflã în Germa-
nia ºi 400 în Olanda. Creºterea
constantã a acestor numere
este susþinutã de implementa-
rea unor politici dedicate, redu-
cerea costurilor energiei rege-
n er ab i le , c r eº ter ea I o T º i
conºtientizarea tot mai mare a

problematicii de mediu.
Pompele de cãldurã sunt, în

opinia noastrã, soluþia cea mai
sustenabilã pentru un viitor mai
puþin poluant, mai prietenos cu
mediul. Faptul cã au un consum
eficient ºi cã sunt prietenoase
cu mediul sunt douã dintre prin-
cipalele motive pentru care
pompele au devenit populare în
ultimii ani. Nu reprezintã singu-
ra tehnologie prietenoasã cu
mediul, dar este cea care a avut
cele mai bune rezultate.

Reporter: Mulþumesc!
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"Avem planuri ambiþioase în ceea ce priveºte
diversificarea canalelor de vânzãri, în contextul
în care, aºa cum menþionam anterior,
pandemia a favorizat creºterea segmentului
online. Credem cã aceastã tendinþã se va
menþine ºi dupã încheierea pandemiei ºi cã este
o direcþie de dezvoltare pe termen lung, pe care
ne propunem sã o valorificãm".


