
DUPÃ ANUL DE GLORIE 2020

"2021-anulmajorãrilor
repetatedepreþînsectorul
materiilorprime"

(Interviu cu domnul Cosmin Pãtroiu, CEO TeraSteel)

Reporter: În ce stadiu se aflã pia-
þa construcþiilor dupã doi ani de
pandemie

Cosmin Pãtroiu: În ultimii ani,
piaþa construcþiilor a fost unul din-
tre pilonii principali ai economiei
naþionale. Dacã 2020 a fost un an
de glorie pentru tot ce înseamnã

construcþii în Romania, în 2021 s-au
simþit puternic efectele crizei sani-
tare la nivel global, prin majorãrile
repetate de preþ ale materiilor pri-
me ºi chiar prin lipsa acestora.

Consecinþa directã este majorarea
preþului pe metrul pãtrat construit,
majorare care se regãseºte atât în

segmentul rezidenþial, cât ºi în cel
al spaþiilor industriale.

Cu toate acestea, retailerii interna-
þionali îºi continuã expansiunea, dez-
voltatorii industriali îºi continuã pro-
iectele în special în jurul marilor oraºe,
spaþiile logistice ºi industriale sunt
ocupate în proporþie de peste 85%.

Aceste date demonstreazã cã toþi
jucãtorii încearcã sã se adapteze
noilor condiþii ºi sã susþinã econo-
mia, ceea ce mã face sã privesc po-
zitiv evoluþia pieþei de construcþii
din România ºi sã cred într-o
creºtere sustenabilã de circa 3%.

Reporter: A crescut foarte mult
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cererea în domeniu, având în ve-
dere cã cei mai mulþi dintre noi lu-
creazã de acasã?

Cosmin Pãtroiu: Având în vedere
cã businessul nostru vizezã dome-
niul industrial, nu am fost afectaþi
direct de schimbãrile care au apã-
rut pe piaþa muncii, din perspectiva
cererii. Aplicabilitatea produselor
TearaSteel vizezã cu preponderen-
þã hale de producþie ºi depozitare,
clãdiri comerciale, clãdiri agrozoo-
tehnice, incinte frigorifice pentru
industria alimentarã sau construcþii
din module prefabricate.

Reporter: Cum a evoluat în aceºti
doi ani piaþa pe care activaþi?

Cosmin Pãtroiu: Piaþa panourilor
termoizolante ºi a structurilor
uºoare din Europa Centralã ºi de
Est, piaþã pe care noi activãm, ºi-a
menþinut ritmul constant de
creºtere cantitativã cu procente cu-
prinse între 3% ºi 5% anual.

Calculele noastre aratã cã, în viito-
rii cinci ani, vom asista la o creºtere
a pieþei din CEE cu peste 30% din
punct de vedere cantitativ, iar prin-
cipalele investiþii vor fi fãcute în
România, Ungaria ºi Bulgaria.

Aºadar, depinde doar de noi cum
reuºim sã ne eficientizam fluxurile
logistice ºi de producþie, sã ne con-
solidãm poziþia pe pieþele pe care
suntem prezenþi si sã ne creºtem
distribuþia numericã.

Reporter: Care sunt problemele
sectorului? Ce obstacole întâmpi-
naþi ºi cum ar putea sã fie soluþio-
nate acestea?

Cosmin Pãtroiu: Principalele pro-
vocãri pe care le avem ºi în acest
început de an vizeazã asigurarea
stocurilor de materie primã ºi în
special de oþel la preþuri competiti-
ve. La acestea se adaugã ºi creºte-
rea preþului din energie, cu impact
direct în costul produselor.

Dorim sã menþinem calitatea con-
stantã a produselor noastre ºi sã li-
vrãm în timp util produsele pe ºan-
tiere, la preþuri adaptate pieþei de
construcþii din România. Acest lu-
cru este foarte greu în condiþiile în
care, de la acelaºi furnizor de mate-
rie primã se aprovizioneazã compa-
nii care îºi comercializezã produsele
pe pieþe în care preþul pe metrul
pãtrat de panou termoizolant este
cu 30%-35% mai mare.

Ceea ce facem în prezent este o
estimare cât mai acuratã a vânzãrii
mixului de produse pe fiecare þarã
în care suntem prezenþi ºi o promo-
vare sustinutã pe pieþele care
permit comercializarea produselor
noastre cu o valoare adaugatã mai
mare. În acest fel, reuºim sã pãs-
tram un preþ competitiv pentru
clienþii nostri din Romania.

Reporter: Având în vedere lipsa
forþei de muncã din toate domenii-

le, care este siuaþia în sectorul dum-
neavoastrã?

Cosmin Pãtroiu: Suntem o com-
panie stabilã, în care fluctuaþia de
personal este aproximativ 10%. Cu
toate acestea, în momentul în care
dorim sã angajãm personal în pro-
cesele de producþie, foarte greu gã-
sim persoane calificate. Avem pro-
grame dedicate de integrare a per-
sonalului nou venit, asigurãm in-
clusiv calificare la locul de muncã
dacã este necesar, dar ar fi mult mai
uºor dacã românii plecaþi la muncã,
de foarte multe ori chiar în con-
strucþii, ar fi motivaþi sã revinã în
þarã. Un proiect de acest gen imple-
mentat de cãtre Guvernul Ro-
maniei ar fi un real ajutor pentru in-
dustria construcþiilor.

De cele mai multe ori, în business,
oamenii sunt cei care fac diferenþa,
iar forþa companiei TeraSteel vine
din unitatea echipelor. Din acest
motiv, unul dintre obiectivele pen-
tru anul în curs vizeazã confortul
angajaþilor, printr-o mai bunã pla-
nificare a timpului ºi resurselor, ofe-
rirea de beneficii ce vizeazã dezvol-
tarea profesionalã, dar ºi personalã
ºi asigurarea unui mediu de lucru
sigur ºi plãcut.

Reporter: Care sunt obiectivele
celor trei fabrici pe care le repre-
zentati, pentru acest an?

Cosmin Pãtroiu: Obiectivele

pentru 2022 pentru cele douã fa-
brici din Romania, dar ºi pentru fa-
brica din Serbia vizezã confortul
angajaþilor, performanþa în busi-
ness ºi dezvoltarea acestuia. Vom
continua sã eficientizãm procesele
interne, sã consolidãm parteneria-
tele existente ºi sã ne consolidãm
poziþiile pe pieþele pe care activãm.

Reporter: Ce buget de investiþii
aveþi pentru 2022?

Cosmin Pãtroiu: Bugetul de in-
vestiþii aprobat la nivel de Grup
este strâns legat de evoluþia pieþei.
Sunt mai multe scenarii în derulare,
pe care le vom aplica în funcþie de
evoluþia mediului economic. Aces-
tea vor fi facute publice la momen-
tul potrivit.

Reporter: Ce cifrã de afaceri esti-
meazã fiecare dintre cele trei fabri-
ci, pentru anul in curs, comparativ
cu cea din 2021?

Cosmin Pãtroiu: Cifrele de afaceri
estimate pentru cele trei fabrici
sunt în linie cu evoluþia acestora
din ultimii ani.

Reporter: Mulþumesc!
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