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Estimari realizare buget 2016 pe fondul evolutiei sub asteptari a pietei constructiilor 

Teraplast va reusi sa depaseasca indicatorii realizati in 2015, in ciuda contextului nefavorabil al pietei 

 

Bistrita, 27 octombrie 2016 - Grupul Teraplast, cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul dintre 

principalii producatori de materiale pentru piata constructiilor si instalatiilor, estimeaza ca va realiza in 2016 o cifra de 

afaceri de 405,5 milioane lei, in crestere usoara (3%) fata de 2015, insa mai putin cu 14% decat preconiza in bugetul 

stabilit la inceputul anului. Conform estimarilor la nivel de Grup, profitul net va avea valoarea de 39,6 milioane lei, mai 

mult cu 12% decat in 2015, dar sub prognozele de la inceputul anului 2016, cu aproximativ 11%.  

Mii lei 
Estimare realizare  

buget 2016  
Buget 2016 2015 ▲%vs 2015 ▲% vs buget 

Cifra de afaceri 405.492 473.241 393.542 3% (14%) 

EBITDA 61.025 70.524 58.994 3% (13%) 

Profit net 39.627 44.707 35.247 12% (11%) 

 

Estimarile privind realizarea bugetului pentru 2016 au la baza evolutia sub asteptari a pietei constructiilor, in principal 

pe segmentul de infrastructura si reabilitari termice. In perioada ianuarie-august 2016 cheltuielile publice pentru 

investitii au fost mai mici cu 1,3%. In plus, cheltuielile bugetate in proiecte cofinanţate de UE s-au redus cu peste 32%, 

de la 9,6 mld. lei in primele opt luni din 2015 la 6,5 miliarde de lei in primele opt luni din 2016.  

Alexandru Stanean, CEO Teraplast: „Am anticipat inca din august inversarea trendului pe segmentul de 

infrastructura. In perioada iulie-octombrie 2016 lucrarile pe proiecte de apa si canalizare au fost inexistente pentru ca 

la doi ani de la demararea noul exercitiu bugetar (2014-2020) nu au fost deschise apelurile de proiect pentru POIM 

(Programul Operational pentru Infrastructura Mare). In acest moment ne concentram sa depasim realizarile din 2015, 

cand am reusit sa obtinem cele mai bune rezultate din istoria Grupului Teraplast. Suntem un Grup de firme asezat pe 

baze solide, cu un cash-flow imbunatatit si in plus detinem avantajul de a avea un portofoliu de produse amplu, ce ne 

permite sa ne reinventam si sa raspundem cu rapiditate provocarilor venite din piata”. 

Grupul Teraplast activeaza pe pietele de instalatii si amenajari, profile tamplarie, panouri sandwich si structuri 

metalice zincate, tamplarie termoizolanta si granule PVC si detine pozitii de top pe o mare parte din aceste piete. 

Compania-mama Teraplast este lider de piata pe segmentele de canalizari exterioare, granule si lambriuri, si este al 

doilea jucator de pe piata de canalizari interioare. Subsidiara Plastsistem este intre primii trei jucatori de pe piata de 

panouri sandwich si, incepand de anul trecut, este liderul pietei de structuri metalice zincate.  

Grupul Teraplast va publica rezultatele financiare aferente trimestrului III 2016 in data de 10 noiembrie 2016. 

 



 

 

Detalii Teraplast Grup: 

Cu o traditie de 120 de ani, Grupul Teraplast este in prezent cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul 

dintre cei mai importanti producatori de materiale pentru piata constructiilor si instalatiilor. Portofoliul de produse al 

Grupului este structurat pe sase linii de business: Instalatii & Amenajari, Profile tamplarie, Granule, Panouri 

termoizolante, Structuri metalice zincate si Tamplarie termoizolanta.  

Facilitatile de productie ale companiilor din Grup sunt localizate in Parcul Industrial Teraplast, dezvoltat pe o suprafata 

de peste 200.000 mp, in extravilanul municipiului Bistrita. In perioada 2007-2015 Grupul Teraplast a investit peste 260 

de milioane de lei in dezvoltarea si modernizarea capacitatilor de productie, dar si in extinderea portofoliului de 

produse. 

Incepand din 2 iulie 2008 cea mai mare companie din Grup - Teraplast este listata la Bursa de Valori Bucuresti, sub 

simbolul TRP.  

 

 

 

 

 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul de Comunicare al Teraplast: Anca Rif - Manager 

Comunicare & Relatia cu investitorii, tel: +40-752-101.639, Email: anca.rif@teraplast.ro 
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