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Grup TERAPLAST



      Teraplast
      Compania Teraplast este cea mai mare entitate a Grupului si detine in prezent la Saratel capacitati 
de productie pe o suprafata de peste 13.000 mp, impartite in fabrica de produse PVC (sectia de tevi 
PVC, sectia de profile PVC, sectia de profile de tamplarie PVC, sectia de dozare-malaxare) si fabrica de 
poliolefine (sectia de camine de polietilena si rezervoare, sectia de tevi corugate, sectia de fitinguri 
PVC, PP si PE si sectia tevi PP).

      Politub
      Compania Politub produce tuburi si tevi PE, de medie si inalta densitate pentru retelele de 
transport si  distributie a apei, gazelor naturale, dar si pentru telecomunicatii, canalizari sau irigatii. 
Teraplast detine o participatie de 50% in Politub, celalalt actionar fiind compania franceza Socotub. In 
2010 compania Politub a finalizat relocarea facilitatilor de productie la Saratel, investitia cifrandu-se la 
la aproximativ 3,2 milioane de euro, din care 1,73 milioane de euro au fost directionati inspre 
constructia halelor si a platformelor, iar restul  de 1,47 mil. euro inspre achizitia de noi utilaje de 
productie.

      Plastsistem
      Compania Plastsistem este responsabila cu productia de structuri metalice si panouri sandwich 
cu spuma poliuretanica. Participatia companiei Teraplast in Plastsistem este de 72,15%. Din anul 
2007 societatea isi desfasoara activitatea in Parcul Industrial Teraplast de la Saratel, investitia 
companiei in aceasta locatie fiind de peste 6,8 milioane de euro. 

      Teraglass
      Compania TeraGlass este o subsidiara a Teraplast fondata in 2011, ce are ca domeniu de 
activitate productia si comercializarea tamplariei termoizolante. Compania Teraplast a demarat 
productia de tamplarie termoizolanta din PVC in 2004, iar pana in 2011 aceasta activitate era derulata 
prin intermediul unei divizii a Teraplast. Compania Teraplast este unic actionar al companiei 
TeraGlass. Fabrica TeraGlass este localizata in zona industriala a orasului Bistrita si va fi singura 
capacitate de productie a Grupului Teraplast care nu va fi relocata in Parcul Industrial de la Saratel, 
deoarece este nou construita si permite dezvoltari ulterioare.

      Tera Tools
      Compania Tera Tools este o subsidiara a Teraplast, infiintata in 2011. Prin intermediul companiei 
Tera Tools se deruleaza activitatea de matriterie, iar Teraplast este actionar principal.  

Teraplast – furnizor de solutii integrate in domeniul instalatiilor, constructiilor si amenajarilor

      Grupul Teraplast, incluzand companiile Teraplast, Politub si Plastsitem, intentioneaza sa devina cel mai important furnizor de solutii si 
sisteme integrate in domeniul instalatiilor, constructiilor si amenajarilor din Romania si un jucator important la nivel regional. Proiectele 
derulate in 2010 – finalizarea procesului de relocare, extinderea portofoliului de produse si dezvoltarea unor divizii – vor contribui decisiv 
la realizarea planurilor pe termen mediu.



evenimente
importante
în 2010

    2010 a fost un an cu multe realizari in domeniile dezvoltare si modernizare, acestea urmand sa creeze o baza solida pentru cresterea 
viitoare a companiei. Finalizarea procesului de relocare, dar si omologarea de noi produse au necesitat un efort financiar important 
pentru Teraplast, insa vor constitui un avantaj competitiv important dupa trecerea crizei finaciare.

Ianuarie:
•  Consiliul de Administratie al Teraplast il numeste pe Ovidiu Avram in Conducerea Executiva a companiei, avand functia de Director 
Vanzari.
•  Adunarea Generala a Actionarilor Teraplast a decis derularea unui nou program de rascumparare de actiuni proprii de pe piata de 
capital. Compania va achizitiona un numar de 4,5 milioane de actiuni, la un pret maxim de 0,72 lei/actiune. Titlurile redobandite vor fi 
platite din rezervele societatii, altele decat cele legale, iar perioada de rascumparare va fi de maxim 18 luni de la momentul publicarii 
hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei.

Martie:
•  Consiliul de Administratie al Teraplast a decis ca intermediarul, care se va ocupa de rascumpararea celor maxim 4,5 milioane de actiuni 
ale companiei de pe Bursa de Valori Bucuresti, sa fie BT Securities.

Mai:
•  Compania Teraplast a fost acceptata in cadrul TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fittings Association), fiind in prezent singurul 
producator roman de tubulatura si fitinguri din materiale plastice membru al renumitei asociatii europene. Primirea Teraplast in cadrul 
TEPPFA a fost aprobata cu unanimitate de voturi de catre Adunarea Generala a Asociatiei. 

Iunie:  
•  Compania Teraplast a finalizat relocarea tuturor capacitatilor de productie din zona intravilana a municipiului Bistrita in parcul 
industrial de la Saratel, in urma unor investitii de aproximativ 26 de milioane de euro. 

Iulie:
•  Compania Politub, membra a Grupului Teraplast a finalizat relocarea capacitatilor de productie din Bistrita la Saratel. Investitiile totale 
realizate de Grupul Teraplast la Saratel se ridicau in luna iulie la peste 36 de milioane de euro.

August:
•  In perioada iunie-august compania Teraplast a demarat implementarea a trei proiecte cofinantate din Fondul Social European, prin 
Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, “Investeste in oameni!”. Valoarea totala eligibila a celor 
trei proiecte este de peste 1,6 milioane de lei, din care suma nerambursabila va fi de 1,17 milioane lei.

Decembrie:
•  Adunarea Generala a Actionarilor a decis ca actiunile rascumparate de la Bursa de Valori Bucuresti in decursul anului 2009 sa fie 
folosite in scopul distribuirii cu titlu gratuit catre conducerea executiva a societatii, in ponderea si in functie de criteriile stabilite de 
Consiliului de Administratie. Avand in vedere ca transmiterea actiunilor catre directorii executivi se va face in scopul fidelizarii si motivarii 
acestora acestora, s-a aprobat ca societatea sa incheie cu acestia din urma un contract de performanta pe o perioadă de 10 ani.



declaraţia
directorului
general

    Stimati actionari,

    In 2010 criza financiara a afectat in continuare principalele piete pe care compania 
Teraplast activeaza, insa cu toate acestea am realizat pasi importanti in procesul de 
modernizare si dezvoltare a companiei si am construit pe un fundament solid viitoarea 
extindere a business-ului Teraplast.
    Rezultatele obtinute anul trecut sunt destul de apropiate de ceea ce ne-am propus in 
bugetul de venituri si cheltuieli, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor pentru 2010, iar 
acest lucru este cu atat mai important cu cat ele au fost realizate intr-o perioada in care am 
depus eforturi investitionale exceptionale.
    Rezultatele companiei in 2010 au fost influentate de criza financiara globala, de lipsa de 
lichiditati a partenerilor, care au derulat proiecte cu finantare de la bugetul de stat, de evolutia 
pretului la principalele materii prime, precum si de o serie de factori macroeconomici interni, 
cum ar fi deprecierea monedei nationale.
    Cu toate acestea am reusit sa finalizam relocarea tuturor capacitatilor de productie din 
Bistrita la Saratel. Realizarea proiectului greenfield de la Saratel a fost unul dintre principalele 
angajamente luate de companie in fata investitorilor sai, in momentul listarii la Bursa de Valori 
Bucuresti, iar faptul ca am reusit sa ne respectam promisiunile, in ciuda contextului economic 
nefavorabil, demonstreaza inca o data ca Teraplast este o companie solida. In prezent, in 
Parcul Industrial Teraplast de la Saratel dispunem de cele mai noi tehnologii de fabricatie si ne 
propunem sa continuam dezvoltarea acestei locatii. Eforturile legate de modernizarea si 
dezvoltarea companiei s-au reflectat in valoarea investitiilor, care s-au cifrat la aproximativ 8 
milioane lei. 
    Cu toate ca investitiile in relocare, cresterea cheltuielilor cu omologarea de noi produse, 
precum si concurenta agresiva au influentat profitabilitatea companiei, am reusit totusi sa 
obtinem profit. 
    In 2010 am realizat obiective importante din strategia noastra, atat in ceea ce priveste 
modernizarea, cat si dezvoltarea companiei:

• Am fost acceptati in cadrul TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fittings Association), 
Teraplast fiind in prezent singurul producator roman de tubulatura si fitinguri din materiale 
plastice membru al renumitei asociatii europene. Primirea companiei in cadrul TEPPFA a 
fost aprobata cu unanimitate de voturi de catre Adunarea Generala a Asociatiei. 

• Compania Teraplast a finalizat relocarea tuturor capacitatilor de productie din zona 
intravilana a municipiului Bistrita in parcul industrial de la Saratel, in urma unor investitii 
de aproximativ 26 de milioane de euro. 

• Compania Politub, membra a Grupului Teraplast a finalizat relocarea capacitatilor de 
productie din Bistrita la Saratel. Investitiile totale realizate de Grupul Teraplast la Saratel 
se ridicau in luna iulie la peste 36 de milioane de euro.

• In perioada iunie-august am demarat implementarea a trei proiecte cofinantate din 
Fondul Social European, prin Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013, “Investeste in oameni!”. Valoarea totala eligibila a celor trei proiecte 
este de peste 1,6 milioane de lei, din care suma nerambursabila va fi de 1,17 milioane lei.

    Suntem mandri de realizarile din 2010 si avem speranta ca succesele obtinute sunt pe 
masura increderii pe care ne-ati acordat-o. Va asigur ca si in perioada urmatoare ne propunem 
sa realizam toate obiectivele noastre strategice, astfel incat in urmatorii ani Teraplast sa 
devina un jucator de top in centrul si estul Europei.

Florin URÎTE



      Compania TERAPLAST este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie format din sapte membri alesi 
de catre Adunarea Generala a Actionarilor prin vot secret. Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie este de patru 
ani si pot fi realesi. 

Emanoil Ioan Viciu – presedinte 
Ales in cadrul AGA din 20 iunie 2008.

Laurentiu Ciocirlan – administrator
Membru independent al Consiliului de Administratie
Ales in cadrul AGA din 20 iunie 2008.

Dorel Goia – administrator
Ales in cadrul AGA din 20 iunie 2008.

Gheorghe Grosan – administrator
Director Sucursala Bistrita SIF Banat-Crisana
Ales in cadrul AGA din 20 iunie 2008.

Magda Eugenia Palfi – administrator
Membru independent al Consiliului de Administratie
Ales in cadrul AGA din 20 iunie 2008.

Alexandru Stanean – administrator
Ales in cadrul AGA din 20 iunie 2008.

Emmanuel Gerard Marc Tritrent – administrator
Managing Director SAS Franta, companie membra a grupului Aliaxis
Ales in cadrul AGA din 20 iunie 2008.

membrii 
consiliului de 
administraţie



membrii 
conducerii
executive

Director general responsabil 
cu organizarea, conducerea si 
gestionarea activitatii Teraplast, 
pe baza obiectivelor si criteriilor 
de performanta prevazute in 
Bugetul de Venituri si Cheltuieli si 
in Programul de Investitii 
aprobate de Adunarea Generala 
a Actionarilor.

A absolvit Facultatea de 
Tehnologia Constructiilor de 
Masini la Institutul Politehnic 
Bucuresti in 1990. A lucrat ca 
inginer la IUT Bistrita si Comelf 
SA Bistrita si ca director general 
la Tegro SA Bistrita. In anul 1996 
s-a alaturat echipei Teraplast ca 
director de aprovizionare, iar 
incepand din 2005 ocupa functia 
de director de vanzari. Din 2006 
pana in septembrie 2008 a fost 
Director General Adjunct 
Comercial, iar in 1 octombrie 
2008 a fost numit director 
general al companiei Teraplast.

      Conducerea executiva a companiei Teraplast a fost delegata de Consiliul de Administratie unui numar de sase directori, unul indeplinind 
functia de director general. Cei sase directori conduc activitatea zilnica a companiei si au obligatia de a asigura un circuit corect al informatiei 
corporative. Durata mandatului membrilor Conducerii Executive este de patru ani.

Director General Adjunct 
Tehnic-Productie responsabil 
cu directiile de productie, de 
investitii, de mentenanta si biroul 
tehnic.

A absolvit Facultatea de 
Mecanica la Institutul la 
Institutul Politehnic Cluj. A lucrat 
ca inginer la Intreprinderea 
Mecanica Alba-Iulia, iar in 1991 
se alatura echipei Teraplast ca 
inginer. In perioada 2003 – 
aprilie 2006 a fost Director 
Executiv Investitii si asigurarea 
calitatii. In functia de Director 
Genera l  Ad junct  Tehn ic-
Productie a fost numit in aprilie 
2006. 

Director economic responsabila 
cu directia financiar-contabilitate, 
dep. finantari - programe, 
departamentul juridic, directia IT 
si departamentul energetic.
   
A absolvit Universitatea Babes-
Bolyai Cluj-Napoca in anul 1995, 
avand specializarea Economist, iar 
din 2007 este expert contabil 
autorizat si auditor financiar din 
anul 2009. Doamna Orban s-a 
alaturat echipei Teraplast in 2008 
ca manager al departamentului de 
controlling. Anterior venirii sale in 
compania Teraplast, doamna 
Eniko-Edit Orban a detinut diverse 
functii in departamentul economic 
al companiei Iproeb Bistrita.

Florin URITE Ioan GALEA Edit ORBAN



D i r e c t o r  C e r c e t a r e  s i  
Dezvo l ta re  S t ra teg ica  
responsabil cu activitatea 
sectoarelor de marketing, 
cercetare, manageri sistem si 
biroul proiectare. 

   A  a b s o l v i t  i n  1 9 9 5  
Universitatea Tehnica din 
Bucuresti, Facultatea Stiinta si 
Ingineria Materialelor, iar in 1998 
a absolvit Academia de Stiinte 
Economice, Facultatea de 
Contabilitate. A lucrat ca sales 
manager Building & Instalation 
in cadrul Wavin Romania, iar in 
octombrie 2008 s-a alaturat 
echipei Teraplast ca director 
executive vanzari. In 1 august 
2009, Marius Albescu a fost 
n u m i t  l a  c o n d u c e r e a  
departamentului de cercetare si 
dezvoltare strategic, directie nou 
infiintata in cadrul companiei.

Director Export responsabila 
cu departamentul de export.

   A absolvit Facultatea de 
M e c a n i c a ,  s p e c i a l i z a r e a  
prelucrar i  metalurgice la 
Institutul Politehnic Gheorghe 
Asachi din Iasi. Larisa Popovici s-
a alaturat Teraplast in anul 1998, 
iar din 2006 pana in septembrie 
2008 a ocupat functia de Director 
Aprovizionare Import-Export. In 
octombrie 2008, doamna 
Popovici a fost numita Director 
Achizitii - Export. 

Director Vanzari responsabil 
cu directia vanzari directe, 
directia vanzari depozite, directia 
proiecte infrastructura, birou 
coordonare comenzi-achizitie-
productie si a departamentului 
achizitii produse conexe.

   A  a b s o l v i t  i n  2 0 0 1  
Universitatea Tehnica din  Cluj-
N a p o c a ,  Fa c u l t a t e a  d e  
Const ruc t i i  de  Mas in i  –  
s p e c i a l i z a r e a  I n g i n e r i e  
Economica. Ovidiu Avram are o 
experienta de peste 8 ani in 
domen iu l  i ns ta la t i i l o r  s i  
constructiilor  si s-a alaturat 
echipei Teraplast in 2009. In 1 
ianuarie 2010, Consiliul de 
Administratie l-a numit pe Ovidiu 
Avram in Conducerea Executiva 
a companiei, durata mandatului 
sau fiind de 4 ani.

Marius ALBESCU Larisa POPOVICI Ovidiu AVRAM

membrii 
conducerii
executive
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mediul
macroeconomic

    Mediul macroeconomic
   
    Daca in ultimii ani piata constructiilor a fost principalul motor de crestere al economiei, in 2010 
aceasta industrie a scazut cu aproximativ 17%, la 9,7 mld. Euro, dupa ce in 2009 scaderea a fost de 
30% pana la valoarea de 10 mld. euro. Pentru 2011 Asociatia Romana a Antreprenorilor din Constructii 
(ARACO) estimeaza ca piata constructiilor se va incadra in cel mai bun caz in intervalul 9,5 – 10 miliarde 
euro, cu conditia ca statul sa cheltuie mai eficient banii de la buget, sa atraga un volum mai mare de 
fonduri europene, precum si sa gaseasca in timp util cofinantare pentru proiectele care beneficiaza deja 
de finantare UE.

    Producatorii de materiale de constructii, care activeaza pe o piata de aproximativ 4,75 mld. euro in 
2010, nu sunt foarte optimisti nici pentru 2011, dupa ce anul trecut s-au inregistrat scaderi ale vanzarilor 
cu 20-50%, in functie de domeniul de activitate. Potrivit Asociatiei Producatorilor de Materiale de 
Constructii (APMCR), consumul ar putea sa scada si  anul acesta cu 1,5-2,5%, in lipsa proiectelor mari 
de infrastructura si a investitiilor private. Indicele preturilor din constructii a avut o crestere de 3,2% in 
2010 dupa statisticile BNR. 

    PIB-ul Romaniei a coborat in 2010 cu 1,3%, mai putin decat estimarile oficiale ale autoritatilor, care 
anticipau o reducere de 1,9-2%. Scaderea a fost determinata de reducerea volumului valorii adaugate 
brute din agricutura, vanat si silviculturã; pescuit şi pisciculturã (-0,8%), construcţii (-10,7%), comert,  
repararea automobilelor si articolelor casnice; hoteluri şi restaurante; transporturi şi telecomunicaţii (-
4,0%) şi alte servicii (-2,8%). Creşteri ale volumului de activitate s-au înregistrat în industrie (+5,1%) şi 
activitãţi financiare; imobiliare, închirieri şi servicii pentru întreprinderi (+0,8%). 

    Investitiile straine directe au scazut anul trecut cu 25,6% fata de 2009, pana la valoarea de 4,9 mld. 
euro, in timp ce datoria externa a Romaniei a crescut in 2010 pana la suma de 90 mld. euro. Desi unele 
tari au iesit deja din recesiune, pentru Romania iesirea din zona negativa se intrevede pentru a doua 
parte a acestui an. Majoritatea analistilor estimeaza pentru acest an o crestere economica de 1-2%, 
sperantele revenirii fiind legate de industrie si exporturi. 

    Absorbtia fondurilor europene in 2010 s-a cifrat la 1,14 mld euro ( total plati), iar in 2011 va fi de circa 
3 mld euro, urmand ca totalul pe perioada 2007- 2013 sa atinga 4,7 mld euro corespunzator unui grad 
de absorbtie de 25%. Gradul total de absorbtie a fondurilor alocate pentru 2007-2013 a atins  11,7% la 
18 martie 2011.

    In ceea ce priveste evolutia preturilor materiilor prime, 2010 a fost un an al extremelor. Cele mai 
multe materii prime utilizate de Teraplast sunt pe baza de petrol, astfel ca evolutia extrem de volatila a 
acestui produs in 2010 a generat oscilatii de pret similare si in cazul materiilor prime.



    In primele luni ale anului 2010 pretul PVC-ului a crescut cu aproximativ 23%, iar dupa luna 
septembrie pretul a inceput sa scada usor. Dinamica pretului in cazul polipropilenei (PP) a fost extrem 
de fluctuanta, pretul fiind in crestere pana in luna iulie, iar apoi fiind in usoara scadere. In cazul 
polietilenei (PE) pretul de vanzare a fost pe un trend crescator pana in septembrie, dupa care a urmat o 
perioada de stagnare pana in decembrie 2010.

mediul
macroeconomic



    Cursul valutar a inregistrat in 2010 o evolutie fluctuanta, ceea ce a influentat de asemenea pretul 
principalelor materii prime.

    Perspective 2011

    Anul 2011 va demara cu cresteri de pret pentru materiile prime. Se estimeaza ca trendul crescator  
va persista si in urmatoarele luni atat la materiile prime de baza PVC, PP, PE cat si la unii aditivi care au 
la baza produse petroliere.

    Pentru PVC se estimeaza majorari in lunile urmatoare de minim 50 EUR/tona in fiecare luna care se 
justifica prin faptul ca pretul la etilena(materia prima pentru PVC)  a crescut din noiembrie pana acum cu 
160 EUR/tona, ceea ce ar fi trebuit sa se reflecte intr-o majorare de 80 EUR/tona la PVC. Acelasi trend 
crescator il inregistreaza atat propilena (materie prima pentru polipropilena) cat si polietilena, 
producatorii estimand o crestere constanta pe tot parcursul anului 2011.

mediul
macroeconomic

Cursul de schimb mediu lunar EURO - 2010 - BNR
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prezentarea
companiei

    Realizari in 2010 si strategia pana in 2013

    Anul 2010 nu a adus imbunatatiri semnificative pentru economia romaneasca in general si pentru 
pietele de constructii si instalatii in particular. In ciuda conditiilor de piata, compania Teraplast a reusit sa 
finalizeze in totalitate relocarea capacitatilor de productie din Bistrita la Saratel, pastrandu-si in acelasi 
timp cotele de piata si obtinand rezultate financiare pozitive.  

    Primul eveniment important din 2010 a fost acceptarea companie in cadrul TEPPFA (The European 
Plastic Pipes and Fittings Association), Teraplast fiind in prezent singurul producator roman de 
tubulatura si fitinguri din materiale plastice membru al renumitei asociatii europene. Primirea companiei 
in cadrul TEPPFA a fost aprobata cu unanimitate de voturi de catre Adunarea Generala a Asociatiei si 
este foarte importanta, deoarece  certifica faptul ca directia de dezvoltare a Teraplast este cea corecta si 
in concordanta cu cerintele europene in domeniu, in ceea ce priveste calitatea produselor si 
sustenabilitatea standardelor.

    In iunie 2010 compania Teraplast a finalizat relocarea tuturor capacitatilor de productie din zona 
intravilana a municipiului Bistrita in parcul industrial de la Saratel, in urma unor investitii de aproximativ 
26 de milioane de euro. 

    Sumele investite includ lucrarile de infrastructura, constructia noilor fabrici, utilarea tehnologica a 
acestora, fie prin relocarea liniilor de productie din Bistrita, fie prin achizitionarea unor noi linii de 
productie, dar si amenajarea spatiilor logistice si de depozitare.

    Parcul Industrial de la Saratel are o suprafata totala de aproximativ 200.000 mp, din care 143.500 
apartin companiei Teraplast, 29.000 mp sunt in proprietatea subsidiarei Plastsistem, iar restul de 
27.500 mp apartin companiei Politub, membra a Grupului Teraplast.

    Compania Teraplast detine in prezent la Saratel capacitati de productie pe o suprafata de peste 
13.000 mp, impartite in fabrica de produse PVC (sectia de tevi PVC, sectia de profile PVC, sectia de 
profile de tamplarie PVC, sectia de dozare-malaxare) si fabrica de poliolefine (sectia de camine de 
polietilena si rezervoare, sectia de tevi corugate, sectia de fitinguri PVC, PP si PE si sectia tevi PP). 

    Majoritatea acestor capacitati de productie au fost relocate din Bistrita, exceptie facand tevile 
corugate, caminele din PE si rezervoarele care sunt produse noi dezvoltate de Teraplast, dupa o atenta 
analiza a directiilor de dezvoltare globala si a necesitatilor de completare a sistemului de canalizari 
exterioare. Mai mult decat atat, relocarea la Saratel a permis si va mai permite cresteri ale capacitatilor 
de productie, precum si reduceri de costuri de aproximativ 3%.

    Pe langa spatiile de productie, la Saratel exista si peste 44.000 mp de spatii de depozitare acoperite 
si neacoperite, un centru logistic cu warehouse management implementat, de unde sunt coordonate 
toate activitatile de transport, dar si un centru de cercetare si dezvoltare. Restul terenului de la Saratel, 
adica o suprafata de 85.500 mp este folosit pentru infrastructura, cladiri administrative si dezvoltari 
viitoare de capacitati.



     Sediul administrativ, care va necesita o investitie de 5,5 milioane lei (1,28 mil. euro), va fi construit in 
momentul in care se vor vinde terenurile si cladirile detinute de Teraplast in zona intravilana a orasului 
Bistrita.
 
     Terenul ramas liber dupa mutarea fabricilor din Bistrita la Saratel are o suprafata totala de 
aproximativ  50.000 mp, iar compania Teraplast intentioneaza sa vanda intreaga suprafata, in limitele 
pretului actual al pietei. 

    Relocarea pe scurt:
• Fabrica de tevi PVC – octombrie 2008

• Fabrica de profile PVC (tamplarie si constructii) – ianuarie 2009

• Fabrica de granule PVC – februarie 2009

• Fabrica poliolefine (tevi corugate, rezervoare si camine) – mai 2009

• Fabrica tevi PP si fitinguri PP, PVC si PE – mai 2010

     In perioada iunie-august 2010 Teraplast a demarat implementarea a trei proiecte cofinantate din 
Fondul Social European, prin Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013, “Investeste in oameni!”. Valoarea totala eligibila a celor trei proiecte este de peste 1,6 milioane de 
lei, din care suma nerambursabila va fi de 1,17 milioane lei.

     Instruirea si formarea continua a angajatilor este un punct important in strategia de dezvoltare, 
tocmai de aceea in fiecare an se aloca sumele necesare pentru realizarea obiectivelor pe acest 
segment. Teraplast are experienta de cativa ani in programe de instruire a angajatilor, acestea 
derulandu-se printr-un departament specializat, care se ocupa cu organizarea de traininguri pe 
tehnologii de ultima generatie, cunoastere sisteme sau tehnici de vanzari". In cadrul celor trei proiecte 
cu finantare europeana, implementate de Teraplast, vor fi instruiti peste 300 de angajati ai companiei din 
toata tara.  

    Strategia pana in 2013
     Teraplast urmareste sa devina cel mai mare furnizor de solutii si sisteme integrate in domeniul 
instalatiilor, constructiilor si amenajarilor. Extinderea ariei de distributie, imbunatatirea continua a 
calitatii angajatilor si dezvoltarea portofoliului prin lansarea de noi repere, reprezinta principalele 
mijloace pentru realizarea planului propus.
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    Sistemul de canalizari exterioare

    DRAIN SYSTEM contine solutii complete pentru sisteme de canalizari, ape menajere si pluviale: tevile 
si fitingurile din PVC, tevi si fitinguri din PP corugat, camine de inspectie si vizitare, capace fonta, tuburi 
flexibile pentru drenaj.

    In 2010 am inregistrat o usoara scadere a vanzarilor in cadrul acestui sistem, 0,64%, diminuare care s-
a datorat in principal stagnarii volumului de lucrari. Desi in prima parte a anului ne-am asteptat la o 
crestere a lucrarilor de infrastrutura de apa si canalizare, ca  urmare a necesitatii stringente de absorbtie a 
fondurilor europene, lipsa de cofinantare a blocat multe dintre aceste proiecte. Mai mult decat atat  lipsa 
cofinantarii a dus la o lichiditate foarte scazuta pe piata, fapt ce a condus la o crestere a termenelor de 
plata din partea contractorilor.

    Reducerea semnificativa a pietei rezidentiale a generat intrarea pe segmentul de infrastructura a 
multor companii, care in mod traditional activau pe segmentul rezidential, aspect care a condus la 
cresterea numarului participantilor la licitatii. Ca urmare a acestei situatii s-a pus o mai mare presiune pe 
pret si multe dintre lucrarile licitate anul trecut au fost mult subevaluate. 
   
    In ceea ce priveste segmentul de retail compania Teraplast a reusit sa consolideze si chiar sa extinda    
parteneriatele cu marile retele de bricolaj, atat din Romania, cat si din tarile vecine.

    Perspective 2011
    In 2010, Teraplast va continua dezvoltarea Drain System prin introducerea in productie proprie a 
caminelor de vizitare pentru adancimi de ingropare mari, cresterea gamei de fitinguri din PVC, 
separatorare de hidrocarburi, microstatii de epurare.

    De asemenea anul acesta se vor incheia noi parteneriate cu producatori de renume din Europa pentru 
completarea sistemului, astfel incat Teraplast sa poata oferi o gama completa de solutii clientilor de pe 
segmentul de canalizari exterioare. 
    
    Pentru anul 2011 ne propunem mentinerea pozitiei de lider de piata de canalizari exterioare si suntem 
increzatori ca vor porni mult mai multe proiecte de infrastructura de mediu, ca urmare a necesitatii de a 
accesa fondurile europene disponibile pentru acest sector. Daca in 2011 nu vom realiza cat mai multe 
proiecte de infrastructura de mediu vom rata sansa de a ne moderniza retelele de apa si canalizare, cu 
finantare nerambursabila. 
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    Sistemul de canalizari interioare
    Raportat la 2009, se constata o scadere usoara a vanzarilor pentru acest sistem, 4,15%,  situatie  care 
se datoreaza in general caderii pietei rezidentiale. In continuare, cele mai importante canale de vanzare au 
ramas retelele de retail si distribuitorii medii si mici.

    Perspective 2011
    Ca prioritate pentru 2011 Teraplast si-a propus  completarea sistemului pentru furnizarea de solutii si  
produse complete. Din punct de vederea comercial, urmarim promovarea mai agresiva a sistemului prin 
depozitele proprii, dar  si  consolidarea,  respectiv dezvoltarea parteneriatelor cu magazinele de bricolaj.

  

    Sistemul de finisaje si amenajãri interioare/exterioare
    In cazul sistemului Decor se constata o scadere de 5,01% comparativ cu 2009,  datorata in principal 
inghetarii proiectelor imobiliare, din lipsa de finantare.  

    In 2010 Teraplast a reusit insa consolidarea  parteneriatelor cu  marii retaileri si s-au semnat noi 
contracte cu alti jucatori importanti din acest sector. Trendul din 2009 a continuat si in 2010, 
constantandu-se in continuare o lipsa a lichiditatilor care a dus la o scadere a cererii pentru acest sistem, 
precum si la o accentuare a presiunii pe pret in piata.
    De asemenea, la sfarsitul anului  2010 portofoliul de produse din cadrul sistemului Decor a fost 
completat cu plinte PVC cu pat de cablu si margini siliconate, implementarea acestor produse avand rolul 
de a completa oferta Teraplast.

    Perspective 2011
    Printre proiectele anului 2011 pentru sistemul decor se numara introducerea in comercilizare a unor 
noi game de produse, consolidarea portofoliului actual de clienti si incheierea de noi contracte de 
colaborare, toate aceste masuri avand rolul de a creste cota de piata a Teraplast pe acest sistem.
    In acest an vor fi introduse noi modele si nuante de profile PVC, introducerea acestora fiind insotita de 
politici de marketing mult mai agresive decat in anii precedenti, scopul acestor masuri fiind cresterea cotei 
de piata detinuta in acest moment de Teraplast. 
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    Sistemul de alimentare cu apã si gaz
    Principalele produse care compun acest sistem sunt: tevile din PE; fitinguri cu strangere mecanica; 
fitinguri PE cu asamblare “cap la cap”; fitinguri PE cu asamblare prin electrofuziune, accesorii; hidranti 
subterani si supraterani; robineti sertar si bransament; mansoane larga toleranta tip “Waga”; camine 
pentru apometru; aparate sudura cap la cap si electrofuziune. 

    In 2010 Water& Gas System a integistrat o crestere a vanzarilor de 13%. Aceasta evolutie se datoreaza 
promovarii mai agresive si  in sistem complet a produselor, atat in proiecte, cat si in distributie.

    Perspective 2011
    Pe segmentul produselor comercializate, in 2011 se vor incheia noi contracte de colaborare cu 
producatori de renume din Europa in vederea largirii gamei de produse ofertate clientilor Teraplast, dar si 
pentru a face fata solicitarilor din perioadele de varf.

    Sistemul de granule PVC
    Pe acest segment  de piata s-a inregistrat o crestere de aproximativ 35% in comparatie cu anul 2009, 
evolutie care se datoreaza intaririi parteneriatelor existente. 

    Fata de gama de produse existente Teraplast a lansat in 2010 sortimente  noi de granule cu aplicatii in 
domeniul cablurilor si conductorilor electrici. 

    Perspective 2011
    Teraplast isi propune identificarea de noi oportunitati de business, in special pe piata externa. 
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    Sistemul de profile tamplarie TP 4-5-6

    Sistemul de profile tamplarie PVC – include repere pentru realizarea tamplariei termoizolante, precum 
profile PVC de 4, 5, 6 camere si accesorii.

    Sistemele de profile PVC pentru tamplarie termoizolanta produse de Teraplast satisfac cele mai inalte 
cerinte de functionalitate si design, remarcandu-se prin nivelul ridicat de confort si calitate, garantand 
astfel  investitie sigura pe termen lung.

    In 2010, sistemele de profile pentru tamplarie au inregistrat o crestere de 166,94% a vanzarilor, 
principalii clienti ai Teraplast  fiind producatorii de tamplarie termoizolanta.

    In anul 2010 Teraplast a lansat pe piata sistemul cu 6 camere izolatoare (70mm), pentru a completa 
gama de profile existenta si pentru a satisface necesitatiile clientilor de economisire a energiei si de 
reducere a costurilor.

    Sectia de Profile Tamplarie activeaza in cadrul Fabrici de PVC de la Saratel, avand o capacitate de 
extrudare de aproximativ 10.000 tone anual. Pentru anul 2011 este prevazuta cresterea capacitatilor de 
productie, prin marirea capacitatii de malaxare si achizitionarea a 3 linii de extrudare, precum si 
completarea sistemelor de profileTP 4000, cu 4 camere izolatoare si TP6000 cu 6 camere de izolatie.

    Prin extinderea gamei de profile si prin dezvoltarea  logistica a acestei divizii Teraplast poate accesa o 
piata mult mai extinsa, realizandu-si astfel obiectivele de crestere a cifrei de afaceri atat pe piata interna, 
cat si la export.  
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    TeraGlass – include tamplaria termoizolanta din PVC, care este realizata cu profile de 4, 5 si 6 camere, 
produse de Teraplast in fabrica de profile PVC de la Saratel. In 2010, Divizia de Ferestre a Teraplast a 
inregistrat o crestere de 5% a vanzarilor, in ciuda stoparii multor proiecte rezidentiale din lipsa finantarii.

    Fabrica de tamplarie termoizolanta este localizata in Bistrita si nu a facut parte din planul de relocare al 
Teraplast, deoarece unitatea de productie este nou construita, in 2004, si se afla in zona industriala a 
orasului. 
    Fabrica din Bistrita are o capacitate de productie a confectiilor de tamplarie termoizolanta de peste 
100.000 mp/an. Tot in aceasta fabrica se produce si geamul termoizolant, capacitatea anuala de productie 
fiind de aproximativ 120.000 mp/an. Avand in vedere faptul ca piata relevanta pentru sistemele de 
tamplarie termoizolanta se intinde pe o raza de 500-700 km in jurul centrului de productie, este posibil sa 
nu fie necesar ca in urmatorii ani Teraplast sa investeasca intr-o noua fabrica, localizata in alta zona a tarii.

    In anul 2010, pe fondul pierderii de cote de piata si chiar a disparitiei unor companii din domeniu, 
Teraglass a reusit sa se impuna, nu numai in aria limitrofa Bistritei, ci si in alte zone ale  tarii, reusind o 
crestere a cifrei de afaceri si a cotei de piata, comparativ cu anul precedent. La aceste rezultate au 
contribuit si promotiile lansate de Teraglass, cu durata de 2-3 luni, bine primite de piata.
    Divizia Teraglass a fost inclusa in programul de investitii al companiei pentru 2010.  Dezvoltate cu 
scopul cresterii calitatii produsului finit si al eficientei, utilajele au automatizat complet procesele de 
fabricatie realizand totodata optimizarea consumului de materiale. 

    Investitii importante au fost derulate la Teraglass si in privinta proceselor si organizarii interne a 
productiei si a spatiilor de depozitare, prin programul Kaizen, in care a fost inclusa si Divizia de Ferestre. In 
anul 2010, actiunile Kaizen intreprinse si-au atins obiectivele de eficientizare a muncii, imbunatatirea 
conditiilor de lucru si realizarea de standarde de ergonomie si reguli interne.

    Abordarea de piata in 2010 a fost concentrata pe extinderea prezentei pe piata interna, dar si pe piata 
externa, atat prin intermediul unor showroom-uri, respectiv reprezentanti zonali de vanzari, cat si prin 
dealeri autorizati. Calitatea indiscutabila a produselor, gama variata de cromatica, au condus inspre 
realizari importante in vanzari si pe plan international. Brandul Teraglass a inceput sa fie cunoscut peste 
hotare, compania deruland exporturi de tamplarie PVC si Al in mai multe tari europene. Planurile pentru 
anul 2011, prevad continuarea eforturilor de extindere a exporturilor, dezvoltarea retelei de parteneri si 
colaborarea intensa cu retelele mari de bricolaj.
    Incepand din 2010, tamplaria termoizolanta TeraGlass s-a realizat cu trei tipuri de profile, respectiv 4, 5 
si 6 camere, produse de Teraplast, in fabrica de profile PVC, pe baza ecologica (stabilizatori Ca-Zn). In 
plus, TeraGlass a demarat vanzarea usilor de garaj si a introdus in oferta de baza o gama larga de 
accesorii.

    In 2011 divizia de ferestre a Teraplast s-a transformat intr-o companie distincta - 
Teraglass - al carei actionar majoritar este firma Teraplast.
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    Resurse umane

    In anul 2010, departamentul de resurse umane a desfasurat activitati menite sa adauge valoare 
companiei. Intrate in traditia ultimilor ani,  obiectivele de resurse umane au vizat urmatoarele aspecte 
principale:

• Coordonarea politicilor şi strategiilor HR cu strategia de afaceri a companiei; 
• Importanta capitalului uman in optimizarea rezultatelor  organizatiei; 
• Motivarea resurselor umane; 
• Preluarea  unor modele de buna practica specifice  domeniului de resurse umane din rândul companiilor  
de top.

    Principalele activitati ale departamentului de resurse umane in 2010

    Planificarea si asigurarea necesarului de personal
    Datoritã contributiei sale la realizarea obiectivelor organizationale, planificarea resurselor umane nu 
mai este abordatã doar ca o activitate a functiunii de personal, ci ca o parte integranta, inseparabila a 
planificarii organizationale, alaturi de celelalte componente ale procesului de planificare. Planificarea în 
domeniul resurselor umane a avut ca si punct de plecare planurile pe termen lung ale organizatiei. In 
permanenta au fost corelate  volumul si natura sarcinilor de lucru ce trebuie executate, asigurandu-se o 
structura organizatorica mult mai flexibila si adaptata conditiilor actuale economice si financiare.

    Principala sursa de recrutare a fost cea externa, fiind utilizate urmatoarele metode de recrutare: 
publicare locuri de munca pe site-uri specializate, anunt publicitar in presa, head-hunting, anuntarea 
locurilor de munca vacante pe site-ul propriu, procedura “recomanda un profesionist”, anunturi la AJOFM, 
parteneriate cu institutiile de invatamant in vederea angajarii absolventilor, si participare la targurile de 
locuri de munca. In vederea integrarii cat mai rapide si eficiente in organizatie, in 2010 au fost realizate 27 
de programe de stagiu pentru angajatii TESA.

    Instruire si Dezvoltare – extinderea competentelor tehnice, profesionale si manageriale ale 
angajatilor Teraplast a fost si in 2010 un punct cheie in strategia de resurse umane. Instruirea personalului 
s-a realizat atat intern, cat si extern. Astfel ca in decursul anului 2010 au fost realizate peste 6.600 ore de 
instruire in cadrul  a 23  de tipuri de cursuri de instruire/ perfectionare si specializare.

    Motivarea personalului – s-a realizat atat prin recompensarea materiala directa si indirecta, cat si 
prin promovarea profesionala. Motivarea profesionala a angajatilor include urmatoarele componente: 
evaluarea performantelor, evaluarea trasaturilor comportamentale ale angajatilor,  acordarea premiilor de 
excelenta, promovarea in functie  si in grila  de salarizare si stabilirea planului de succesiune. Turnover-ul 
de personal la nivelul anului 2010 a fost de 1,03% in cadrul companiei Teraplast.
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    Planul de cariera – are ca obiective principale planificarea succesiunii pentru  pozitiile cheie din 
Teraplast prin ocuparea cu candidati din interior. La nivelul anului 2010 au fost elaborate 25 de planuri de 
succesiune. Nominalizatii beneficiaza de pregatire teoretica pe o perioada de cateva luni, dar si de 
expunere practica pentru a-si dezvolta abilitatile de manageri. In cursul anului 2010  au fost promovati in 
functie cinci dintre angajatii Teraplast.

    Stimularea creativitatii – este unul dintre obiectivele principale ale strategiei de resurse umane, 
astfel ca toate initiativele si ideile creative au fost recompensate prin premii materiale  si recunoastere 
formala. In anul 2010 au fost acordate 53 de premii speciale pentru cele  269 de idei de imbunatatire a 
activitatii. Implementarea programelor Kaizen a sustinut in mare masura procedura de stimulare a 
creativitatii.

    Sondajul “Investigarea satisfactiei personalului” – este un program care se deruleaza anual si 
urmareste obtinerea unor concluzii cu privire la: satisfactia generala a personalului, modul cum se 
realizeaza comunicarea in companie, modul in care se evalueaza personalul, conditiile de munca, 
pachetele salariale, instruirea/perfectionarea.

    In 2010, scorul mediu obtinut a fost de 2.51 puncte, ceea ce indica un grad de satisfactie «bun» al 
personalului din cadrul firmei. Indicatorul este intr-o usoara scadere fata de anul trecut, in principal 
datorita scaderii beneficiilor extrasalariale, ca urmare a perioadei de criza.

    Benchmarking resurse umane
    Benchmarking-ul este o componenta de baza a auditului resurselor umane. Un prim pas al
auditului resurselor umane l-a reprezentat benchmarking-ul activitatilor desfasurate de resursele umane 
ale organizatiei.

    Benchmarking-ul ne-a furnizat instrumentele necesare pentru obtinerea valorii adaugate si masurarea 
decalajului dintre posibilitatile resurselor umane si planurile strategice ale organizatiei. In anul 2010 au 
fost efectuate mai multe schimburi de know-how cu departamentele de HR ale firmelor de top din 
domeniu.

    Perspective 2011

    In 2011, departamentul de resurse umane va continua abordarea proactiva a tuturor proceselor, in 
vederea imbunatatirii rolului sau si a instrumentelor de lucru, astfel incat prin programele derulate sa 
contribuie la dezvoltarea organizatiei si sa asigure “omul potrivit la locul potrivit”.

    Vom stimula in  continuare  potentialul creativ al  angajatilor si il  vom  valorifica  intr-un mod eficient. 
Departamentul HR va continua sa ofere si in 2011 un cadru de dezvoltare si valorificare potrivit  pentru 
ideile creative, astfel incat propunerile valoroase sa nu se piarda. 
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    Tehnologia informatiei (IT)

    Departamentul de IT faciliteaza transformarea si modernizarea organizatiei, prin furnizarea unui 
suport eficient pentru noile procese economice si de productie. Teraplast detine o serie de licente pentru 
software de afaceri cu scopul de a imbunatati procesele operationale si de a gestiona performant 
activitatea societatii.
 
    In 2010 compania Teraplast a luat decizia extinderii functionalitatilor sistemului SAP.  Astfel ca in 2010 
a fost implementat modulul SAP Warehouse Management, pentru depozitul de fitinguri si conexe de 
pe platforma de la Saratel. Noul program a devenit functional incepind cu ianuarie 2011 - asigurand  
suportul necesar proceselor din depozit si facand posibila:

• Definirea si gestionarea structurilor complexe de depozit;
• Optimizarea fluxului de materiale, folosind tehnici avansate de punere la raft si de picking din boxa de 
depozitare;
• Procesarea rapida si usoara a receptiilor, livrarilor si transferurilor, eliminarea greselilor de livrare.

    Proiectul a fost dezvoltat intern, iar pana la finalul anului 2011 se va realiza extinderea si la celelalte 
depozite Teraplast care se preteaza a fi gestionate cu acest modul. Realizarea in-house a proiectului va 
conduce la o economie de aproximativ 80.000 Euro.

    In cursul anului 2010 a fost implementat de asemenea modulul SAP Transportation. Programul a 
fost finalizat in ianuarie 2011 si permite optimizarea activitatii de transport , atât pe plan intern, cât si 
extern, la nivel de mijloace utilizate (camioane), resurse umane (soferi), comenzi existente, si nu în 
ultimul rând eficientizarea acestora. Prin implementarea acestui modul se obtin o serie de avantaje 
precum:

• Compararea (in functie de caracteristicile mijloacelor de transport in sistem) valorilor admise (greutate 
sau volum) cu cele ale marfii din livrarile selectate pentru transportul respectiv;
• Asignarea de transportatori pentru anumite grupari si consemnarea valorii ofertate a transportului;
• Stabilirea de date limita pentru transporturi;
• Estimari de costuri, tinand cont de sistemul de tarifare si de datele introduse in sistem;
• Alocarea costurilor de transport rezultate, atat pe centre de cost, cat si pe valoarea marfii (in cazul 
transporturilor de aprovizionare de la furnizori);
• Generarea automata de comenzi de aprovizionare, de servicii, de transport sau de pozitii noi in comenzile 
de aprovizionare deja deschise intr-o anumita perioada;
• Trasabilitate a relatiilor cu furnizorii de servicii de transport, de la planificarea transportului pana la 
introducerea facturii de servicii de transport primite de la furnizor.
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    Tot in 2010 a inceput implementarea sistemului SAP pentru celelalte firme din Grupul Teraplast. Astfel 
ca la compania Plastsistem implementarea a demarat in 2010 si s-a finalizat in luna februarie 2011 . Pentru 
Politub se prevede inceperea implementarii in a doua jumatate a anului 2011. In acest fel la sfarsitul anului 
2011 va exista acelasi sistem informatic la toate firmele din grup .

    La inceputul anului 2008 in cadrul Teraplast erau disponibile urmatoarele programe: ConnAct si SAP 
R/3.
    ConnAct reprezinta o solutie construita pe platforna IBM Lotus Notes/Domino Server, care faciliteaza 
transferul documentelor in interiorul companiei, le centralizeaza si permite accesul direct (in functie de 
nivelul de acces detinut de fiecare utilizator) la toate informatiile relevante din activitatea Teraplast. Acest 
program informatic detine atat functii de baza de date, cat si de intranet, permitand comunicarea rapida si 
optimizarea proceselor interne legate de transferul de date. 

    Pe langa acestea in cursul anului 2008 departamentul de IT a implementat cu succes un nou program 
informatic - Klaes E-Prod - productie asistata electronic. E-Prod asigura transmiterea de informatii spre si 
dinspre liniile de fabricatie, coordonand fiecare post de lucru. Astfel, nu mai sunt necesare documentele in 
format tiparit, pentru gestiunea executiei de tamplarie. 

    Prin implementarea acestui program IT-ul a rezolvat una dintre provocarile de business ale Teraplast, 
generand importante reduceri de costuri si imbunatatiri ale performantei. Cu ajutorul noului program  
"Multitudinea dosarelor de productie de la un singur schimb determina aparitia unor probleme de 
gestiune, intrucat - prin utilizarea metodelor clasice - era necesara desemnarea mai multor persoane care 
sa verifice/actualizeze informatiile si sa controleze procesele de fabricatie. Cu ajutorul E-Prod, un singur 
angajat verifica/actualizeaza informatiile si controleaza procesele de fabricatie. Informatia este 
transferata online catre toate liniile de productie (debitare, debavurare, mese de montaj al feroneriei, 
instalatii de calare a geamului termoizolant etc.), astfel incat nu se mai impune deplasarea responsabilului 
la fiecare post de lucru in parte. 

    Perspective 2011

    In 2011 departamentul de IT si-a propus sa fie in continuare un instrument activ in dezvoltarea si 
modernizarea Teraplast. In acest context, in cursul anului 2011 se doreste  extinderea functionalitatilor 
modelului business  implementat in cadrul companiei Teraplast si la celelalte societati din Grup: 
Plastsistem, Politub si TeraGlass . 
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    Cercetare si dezvoltare

    Teraplast face parte din Sistemul National de Cercetare – Dezvoltare si este inscris in Registrul 
Potentialilor Contractori datorita Centrului de Cercetare pe care il detine. Programele de cercetare si 
dezvoltare sunt finantate atat din fonduri proprii, cat si din fonduri nationale sau europene. In 2010 
Centrul de Cercetare si Dezvoltare a realizat atat activitati de cercetare in vederea imbunatatirii produselor 
existente, cat si in vederea obtinerii unor noi produse.

    In 2010, compania Teraplast a fost acceptata in cadrul TEPPFA (The European Plastic Pipes and 
Fittings Association), fiind in prezent singurul producator roman de tubulatura si fitinguri din materiale 
plastice membru al renumitei asociatii europene. Primirea Teraplast in cadrul TEPPFA a fost aprobata cu 
unanimitate de voturi de catre Adunarea Generala a Asociatiei si este foarte importanta, deoarece  
certifica faptul ca directia de dezvoltare a Teraplast este cea corecta si in concordanta cu cerintele 
europene in domeniu, in ceea ce priveste calitatea produselor si sustenabilitatea standardelor.

    TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fittings Association) este o asociatie comerciala ce reprezinta 
producatorii de sisteme de tevi si fitinguri din materiale plastice folosite in infrastructura, instalatii pentru 
cladiri si proiecte civile. Teraplast este al doisprezecelea membru al TEPPFA, ceilalti membri ai Asociatiei 
fiind: Aliaxis, Alphacan, Egeplast, Geberit, Georg Fischer, KWH, Pipe Life, Rehau, Tessenderlo Grup, 
Uponor si Wavin. The European Plastic Pipes and Fittings Association include de asemenea 15 asociatii 
nationale ale producatorilor de tubulatura si fitinguri din tari precum  Portugalia, Spania, Olanda, 
Danemarca, Republica Ceha, Germania etc.

    In 2010 activitatea centrului de cercetare s-a axat pe urmatoarele: 
    Elaborarea documentatiei de baza pentru introducerea in fabricatie a tevilor din PVC 
MRS25 de presiune pentru transportul apei 
    Tevile din PVC MRS 25 sunt tevi cu rezistenta mecanica marita obtinuta datorita posibilitatilor 
tehnologice moderne de inglobare in tevi a unor structuri polimerice mai regulate, cu mase moleculare 
marite care in final duc la cresterea rezistentei mecanice a tevilor.
    In baza unei analize multicriteriale comparative (tevi din PVC MRS25, tevi PP, tevi PE, tevi PVC100) se 
poate concluziona ca PVC-ul MRS25 reprezinta o buna alternativa pentru aplicarea in retele exterioare cu 
diametre superioare la 110 mm.
 
    Elaborarea calculului coeficientului de transfer termic al profilului, Uf la sistemul de 
profile de tamplarie TP4000 
    A stat la baza determinarilor performantelor de izolare termica ale sistemului de tamplarie TP4000 in 
vederea certificarii acestuia.
  
    Schimbarea tehnologiei de colorare in masa (situatie initiala pigment introdus in faza de 
malaxare) prin dozarea direct in extruder a pigmentului, la extrudarea profilelor de 
tamplarie maro
    Tema a avut ca scop imbunatatirea procesului tehnologic de obtinere a profilelor de tamplarie colorate, 
prin inlocuirea tehnologiei de colorare in masa, in faza de malaxare, cu tehnologia de colorare prin dozarea 
directa colorantului in extruder.
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    Studiu de cercetare privind posibilitatea introducerii in fabricatie a tevilor din PP de 
canalizare interioara izolante fonic si a tevilor fonoabsorbante
    Studiul se refera la posibilitatea introducerii in fabricatie a tevilor de canalizare din PP multistrat, cu 
miez expandat, care sunt o alternativa mai recenta la tevile de canalizare din PP compacte, avand o izolare 
fonica mai buna si un pret mai scazut.  

    Elaborare nomograme de debit canalizat prin tevile de canalizare produse de TERAPLAST: 
tevi compacte, tevi corugate, tevi PVC multistrat cu miez expandat
Elaborarea nomogramelor s-a facut pe baza unei metode de scalare a rezultatelor valorilor calculate cu 
algoritmul Colebrook-White, elaborata in Cadrul Centrului de Cercetare, in scopul documentarii 
produselor din proiectele de canalizare cu tevi produse de TERAPLAST. 

    Inlocuirea stabilizatorilor de Pb, din dry-blend-ul pentru tevi PVC, cu stabilizatori 
ecologici 
    S-a urmarit extinderea utilizarii stabilizatorilor ecologici si la produsele de tevi din PVC, (multistrat si 
compact), pentru alinierea la cerintele europene privind inlocuirea stabilizatorilor de Pb cu stabilizatori 
ecologici.

    Studiu comparativ camine din beton vs. camine din polietilena
    Studiul face o analiza comparativa a caminelor din PE, fata de cele din beton si evidentiaza urmatoarele 
avantaje ale caminelor din material plastic:
¤ GREUTATE REDUSA SI MANEVRABILITATE
• G camin beton = 18 x G camin plastic;
• Nu sunt necesare utilaje speciale pentru manevrare si instalare;
• Timp redus de montaj comparativ cu caminele din beton;
• Uneori (in cazul strazilor inguste) trebuie realizarat unui drum de acces paralel in cazul folosirii caminelor 
din beton;
• Numar redus de personal pentru instalarea caminelor;

¤ REZISTENTA CHIMICA
• Rezistenta chimica a caminelor din material plastic este mult mai ridicata pe termen lung decat a 
caminelor din beton care in timp sunt atacate de HIDROGENUL SULFURAT ce se formeaza in sistemele de 
canalizare menajera;
• Avand in vedere tendinta unora dintre tarile UE de a separa retelele de apa menajera de cele pluviale este 
de la sine inteles cresterea concentratiei de substante chimice  retelele menajere;

¤ REZISTENTA LA TEMPERATURI SCAZUTE SI LA IMPACT
• Materialele plastice nu prezinta absorbtie de apa spre deosebire de caminele de beton, astfel incat pe 
timul iernii prin absorbtia apei in corpul caminului din beton sau in interstitiile dintre elemente si 
inghetarea acesteia apar frecvent fisuri in corpul caminelor.
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¤ ETANSEITATE
• Caminele din material plastic sunt perfect etanse datorita modului de constructie a acestora;
• Toate conexiunile intre elementele componente sau intre camin si tevile de racord (fie ele si ulterioare) se 
realizeaza cu ajutorul garniturilor de cauciuc ce asigura o etanseitate perfecta sistemului, astfel incat apa 
nu poate nici sa contamineze solul dar nici sa se infiltreze din sol in camin astfel incat sa suprasolicite statia 
de epurare.

¤ INSTALARE CAMINE
• Instalarea caminelor din material plastic este mult mai economica datorita greutatii si manevrabilitatii 
excelenta a caminelor din material plastic;
• Exista numeroase elemente prefabricate special concepute pentru a asigura o flexibilitate marita in 
montaj si a reduce timpul de montaj.

¤ ADUCEREA LA COTA A CAMINELOR
• Acoperirea telescopica a caminelor din material plastic = cea mai precisa si rapida solutie de aducere la 
cota a unui camin;
• In cazul caminelor de beton de multe ori este necesara gasirea unor solutii “ingenioase” de aducere la 
cota.

¤ REZISTENTA LA TRAFIC A CAMINELOR DIN MATERIAL PLASTIC
• Caminele din material plastic - incarcarile datorate traficului sunt preluate de sol datorita faptului ca 
acoperirea caminului se face cu ajutorul tubului telescop pe care se aseaza capacul de fonta, astfel incat 
tensiunile nu sunt preluate de corpul caminului;
• Caminelor de beton - capacul de fonta se aseaza direct pe corpul caminului astfel incat incarcarile 
datorate trafcului sunt preluate in intregime de catre camin care acumuleaza “stress” in structura sa si se 
poate fisura atunci cand tensiunile depasesc anumite limite.

¤ POSIBILITATI DE INTERVENTII SI RACORDURI ULTERIOARE
• In cele mai multe dintre cazuri, apare necesitatea realizarii unor racorduri in corpul caminului, de aceea 
este important ca aceste racorduri sa se poata realiza simplu si fara costuri suplimentare ridicate;
• In cazul caminelor din plastic existenta elementelor prefabricate asigura o excelenta flexibilitate si un 
cost redus din acest punct de vedere;
• In cazul caminelor din beton realizarea de racorduri ulterioare in corpul caminului este foarte dificila 
necesitand echipamamente si manopera suplimentara.

¤ MENTENANTA CAMINELOR DE CANALIZARE
• Caminele din material plastic – nu necesita mentenanta in cazul in care au fost alese si instalate 
corespunzator;
• Caminelor de beton – necesita de nenumarate ori actiuni de mentenanta pentru re-etansare, verificare 
scari interioare, readucere capac la cota drumului.

    Perspective 2011 
    Teraplast intentioneaza sa continue dezvoltarea infrastructurii de Cercetare si Dezvoltare, ceea ce va 
contribui la extinderea activitatii experimentale a Centrului de Cercetare. Asa cum s-a intamplat in 2010, si 
in 2011 Centrul Teraplast va realiza, atat activitati de cercetare in vederea  imbunatatirii produselor 
existente, cat si in vederea obtinerii unor noi produse.
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    Marketing
    Strategia noastra este aceea de furniza solutii complete pentru aplicatiile clientilor nostri, oferindu-le 
produse din ce in ce mai bune. In acest context activitatile de marketing au avut o importanta deosebita, 
fiind concentrate in 2010 pe urmatoarele directii principale:

    1. Reclama si publicitate

• promovare imagine generala Teraplast - au fost derulate actiuni si programe de publicitate pentru 
sustinerea imaginii si cresterea notorietatii Teraplast, ca o puternica marca nationala si regionala; 
principalele actiuni desfasurate in aceasta directie:
    -  Reclama pe panouri rotative (banner si LED) si fixe amplasate pe stadioanele de fotbal ale unor 
echipe importante din Liga I - campionatul de fotbal al Romaniei (FC Steaua, FC Rapid, FC Vaslui, FC 
Timisoara, Gloria Bistrita);
    -  Sustinerea echipei Gloria Bistrita, ca sponsor principal; aceasta colaborare a inclus o prezenta 
masiva a logoului Teraplast pe materiale publicitare amplasate in incinta stadionului (panouri, mesh-uri 
Teraplast si Teraglass) si pe alte suporturi - tricourile jucatorilor, panouri conferinte de presa, materiale 
tiparite ale clubului etc.;
    -  Afisare pe panourile outdoor proprii amplasate pe drumurile nationale/europene (Bistrita - Cluj-
Napoca, Oradea - Cluj-Napoca);
    -  Insertii de machete grafice cataloage de constructii – Infoconstruct, Termopanul;
    -  Sponsorizari ale unor evenimente culturale cu impact major - Concertul de Anul Nou, Bistrita 
Medievala.

• promovare sisteme si produse Teraplast - au fost desfasurate actiuni si programe de publicitate 
pentru sustinerea sistemelor si a produselor Teraplast; principalele actiuni desfasurate in aceasta 
directie:
    -  insertii de machete grafice si articole publicitare in reviste de specialitate: revista “Instalatorul” pentru 
promovarea produselor noi din cadrul sistemului Drain (tevi corugate din PP TERAPIPE, camine de 
vizitare din PE) si din sistemul Clean (rezervoare din PE); revista “Termopanul” pentru promovarea 
sistemului de profile pentru tamplarie TP456; 
    -  insertii de machete publicitare in revistele de promovare ale partenerilor - retelele retail Dedeman, 
Ambient  sau Praktiker  pentru promovarea sistemelor Drain (canalizari exterioare), Clean (canalizari 
interioare) si Decor (profile amenajari PVC);
    -  a fost initiat un program de inlocuire a cataloagelor tehnice de prezentare, pentru toate sistemele 
existente; in cursul anului 2010 au fost editate si tiparite cataloage noi de prezentare pentru sistemele de 
profile tamplarie TP (4 si 6 camere), Drain – tevi PP corugate, Decor - profile PVC pentru amenajari, 
Teracota – sobe si seminee din teracota;
    -  editare si realizare de alte materiale tiparite: brosuri, flyere, postere, etichete speciale, instructiuni de 
montaj produse, etc.;
    -  TeraGlass: initiere campanie promovare prin panouri publicitare pe drumurile nationale si orasele de 
interes (Bistrita, Sangeorz Bai, Nasaud, Beclean, Cluj-Napoca, Turda, Targu Mures), afisare pe panouri 
outdoor si mesh-uri inchiriate in orasele cu showroom-uri; realizare de materiale tiparite: mape de 
prezentare, brosuri, flyere, postere, etichete speciale, instructiuni de intretinere produse etc.;



    2.Campanii promotionale
• in cazul sistemului de ferestre si usi TeraGlass, in scopul sustinerii si stimularii vanzarilor, a fost implementat un 
program de campanii promotionale sezoniere (primavara, vara, toamna si iarna);

• comunicarea promotiilor a fost realizata prin:
    -  editare si realizare de materiale tiparite: postere pentru showroom-urile proprii si ale dealerilor; flyere pentru 
distributie stradala si in cutiile postale;
    -  campanii de publicitate media: radio - retele nationale si locale, presa - publicatii locale;
• in cazul sistemului Decor s-au realizat doua campanii publicitare pentru lambriuri;

    3.Merchandising si suport Parteneri
• a fost continuat si finalizat programul de personalizare a rafturilor in reteaua de magazine Praktiker - produse 
Teraplast din cadrul sistemelor Drain, Clean si Decor;
• s-a propus, agreat si implementat un sistem de personalizare a rafturilor in reteaua de magazine Ambient - 
produse Teraplast din cadrul sistemelor Drain, Clean si Decor;
• a fost de asemenea implementat un program de personalizare si in reteaua Dedeman - partener cu un plan de 
extindere foarte agresiv - promovare pe sistemele Drain, Clean si Decor;
• au fost realizate o serie de materiale publicitare personalizate pentru partenerii importanti - bannere, casete 
luminoase etc.

    4.Participari la targuri si expozitii
• In cursul anului 2010, Teraplast si-a promovat solutiile si sistemele prin participarea la urmatoarele targuri si 
expozitii: Expo Construct Bucuresti,desfasurat in luna mai, in luna iunie s-a participat la Expo Apa ARA Bucuresti si 
Bistrita Construct, in luna octombrie la Conferinta Nationala de Instalatii de la Sinaia, iar in luna noiembrie la targul 
Eco Mediu de la Arad.
• In 2010 Teraplast a participat de asemenea la urmatoarele conferinte: PSC Bacau, PSC Suceava, PSC Iasi, PSC 
Galati, PSC Constanta, PSC Sibiu, PSC Cluj-Napoca, PSC Timisoara, PSC Pitesti, PSC Bucuresti.
• S-au organizat 23 de traininguri cu personalul magazinelor de bricolaj, parteneri si regii de apa.
  
    5.Monitorizarea pietei, studii si analize
• monitorizarea concurentilor este o activitate continua care s-a materializat prin actualizarea fiselor concurentilor 
pe fiecare sistem de produse; au fost initiate de asemenea studii de piata in scopul identificarii tendintelor si a 
oportunitatilor pe toate segmentele de piata de interes pentru Teraplast, in cadrul fiecarui sistem de produse.
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    Comunicare/Relatii publice

    In contextul listarii la Bursa de Valori Bucuresti, comunicarea constanta cu mass-media si cu 
investitorii este extrem de importanta pentru Teraplast, astfel ca in 2008 s-a decis introducerea in 
organigrama companiei a Departamentului de Comunicare si Relatia cu Investitorii.

    Necesitatea conturarii unei imagini coerente, care sa evidentieze reputatia companiei si importanta pe 
care Teraplast o acorda  procesului de comunicare, au determinat Consiliul de Administratie sa includa in 
organigrama aceasta functie.

    Principalele responsabilitati ale departamentului de Comunicare si Relatia cu investitorii sunt 
dezvoltarea functiei de comunicare in cadrul grupului Teraplast si stabilirea strategiilor de comunicare si 
imagine pe toate liniile de business.

    In acest context in anul 2010 au fost transmise 11 comunicate de presa, prin intermediul carora 
Teraplast si-a anuntat noile proiecte de dezvoltare sau evolutia rezultatelor financiare. Compania a 
organizat de asemenea, in parteneriat cu Asociatia Romana a Apei, un workshop cu tema “Infrastructura 
de mediu – oportunitati si provocari”. 

    Evenimentul de la Cluj a fost unul cu caracter regional, deoarece a reunit participanti din judetele Cluj, 
Bistrita-Nasaud, Mures, Salaj si Alba. Mai mult decat atat workshop-ul a fost una dintre putinele ocazii in 
care au fost prezenti in acelasi loc toti cei implicati in realizarea unui proiect de infrastructura de mediu, si 
anume peratorii regionali de servicii de apa, primariile, firmele de proiectare, firmele de consultanta, 
firmele de executie si furnizorii de solutii tehnice.

    In cadrul dezbaterii cei prezenti au avut posibilitatea de a afla  de la specialisti in domeniu, care sunt 
cele mai importante probleme cu care s-ar putea confrunta intr-un proiect de infrastructura de canalizare, 
care sunt cele mai importante proiecte ce se vor derula in perioada urmatoare in regiunea NV, precum si 
detalii despre unele dintre cele mai noi sisteme si solutii tehnice agreate la nivel European.

    Conducerea companiei a avut de asemenea mai multe intalniri cu analistii si cu investitorii, acestia din 
urma avand ocazia sa viziteze noua platforma industriala Teraplast de la Saratel, dar si sa discute in 
detaliu evolutia companiei si proiectele anuntate. 

    Compania Teraplast (TRP) a fost listata la BVB in 2 iulie 2008 si inca de la inceput si-a propus sa 
asigure accesul egal si constant al investitorilor la toate informatiile relevante despre companie.

    Perspective 2011
    Proiectele pentru 2011 prevad dezvoltarea componentei de comunicare pe toate segmentele. In acest 
context Teraplast va continua sa transmita coerent, complet si cu transparent, catre mass-media si catre 
investitori, toate informatiile cu privire la evenimentele ce au loc in cadrul companiei.
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    Responsabilitate sociala corporativa (CSR)

    Teraplast acorda o atentie deosebita comunitatii in care isi desfasoara activitatea si sprijina initiativele 
care urmaresc implicarea activa in viata comunitatii. Compania a alocat anul trecut programelor de CSR 
si sponsorizarilor suma de 120.000 Euro. 

    Responsabilitatea sociala este o componenta importanta a strategiei de business a Teraplast, fiind 
identificate in permanenta problemele sociale cu care se confrunta comunitatea.

    Principalele programe CSR dezvoltate in 2010:

    Principalele programe CSR s-au axat atat pe cultura interna, cat si pe activitatile externe ale 
companiei. Avand in vedere importanta Teraplast in comunitatea locala, a fi responsabil inseamna a 
desfasura activitati care sa genereze pe termen lung bunastarea actionarilor si a angajatilor companiei. In 
2010, principalele directii ale implicarii Teraplast au fost:
• Angajatii Teraplast
• Sport
• Comunitati locale
• Sanatate
• Educatie

    “Ziua Teraplast” – un program destinat angajatilor companiei si familiilor acestora. Evenimentul a fost 
organizat in decembrie, sub forma unei petreceri la restaurant, la care au participat aproximativ 400 de 
persoane. 

    In cadrul companiei exista de asemenea o asociatie non-profit AdCaritatis prin intermediul careia sunt 
ajutati financiar angajatii cu probleme de sanatate. In 2010, unsprezece angajati Teraplast au beneficiat 
de ajutor financiar din partea asociatiei.

    Compania Teraplast s-a implicat de asemenea in mai cateva proiecte sociale prin care a ajutat 
financiar persoanele defavorizate sau comunitatile locale. Astfel ca in 2010, in parteneriat cu Asociatia 
Impact Bistrita, s-a derulat proiectul “Alternative educationale in mediul rural”.

    Proiectul “Alternative educationale in mediul rural“ a fost destinat copiilor si tinerilor din mediul rural, 
mai exact  tinerilor din comuna  Sieu – Magherus, judetul Bistrita-Nasaud. La acest proiect au participat 
elevii din clasele a sasea si a saptea.

    Proiectul, cu durata de 3 luni, a avut ca scop dezvoltarea abilitatilor de comunicare si relationare ale 
elevilor din mediul rural printr-o serie de cursuri saptamanale. De asemenea elevii au invatat cu ajutorul 
psihologului Asociatiei Impact Bistrita sa evite sau/si sa gestioneze un conflict si au fost indrumati  sa isi  
descopere abilitatile pentru o viitoare cariera.
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    Tot in 2010, compania Teraplast in parteneriat cu Asociatia Little People au pus bazele unui centru de 
suport pentru copiii bolnavi de cancer din Spitalul de Oncologie “Luis Turcanu” din Timisoara. Activitatile 
dedicate copiilor bolnavi de cancer se deruleaza prin intermediul Clubului Temerarii, iar pana anul acesta 
evenimentele Clubului erau disponibile doar in trei spitale - Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuta” 
Cluj-Napoca, Spitalul Clinic de Pediatrie 2 din Cluj-Napoca (Sectia de onco-pediatrie) si Institutul 
Oncologic “Prof. Dr. Al. Trestioreanu” din Bucuresti.

    Prin efortul financiar al companiei Teraplast, suportul psihosocial furnizat de persoane specializate 
este acum disponibil si in Timisoara. Proiectul a inceput in martie prin recrutarea unui numar de 18 
voluntari de la Universitatea de Psihologie din Timisoara, din care Asociatia Little People a ales 11 
persoane care vor lucra efectiv cu copiii bolnavi de cancer.

    In aprilie s-a incheiat pregatirea celor 11 voluntari de la Timisoara, iar in acest moment ei lucreaza 
efectiv in cadrul Spitalului de Oncologie “Luis Turcanu”, pavilionul de copii. Scopul activitatilor, derulate de 
cei 11 voluntari in parteneriat cu Teraplast, este acela de a asigura o sustinere specializata si 
personalizata la necesitatile fiecarui tanar din Romania, in materie de reintegrare reusita in societate si 
sprijin in revenirea pe bancile scolii. 

  

    Perspective 2011

    Planul CSR in 2011 prevede derularea unor noi programe de implicare sociala, care vor viza in 
principal angajatii, copiii si comunitatile locale. Toate aceste programe CSR se vor realiza sub platforma 
“Gandim constructiv prezentul, pentru viitor” si vrem astfel ca Teraplast sa devina un model in ceea ce 
priveste responsabilitatea sociala corporativa.
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Protectia mediului
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    Protectia Mediului

    Activitatea principala a companiei Teraplast  are efecte inerente asupra mediului. Aceste efecte sunt 
monitorizate atent de catre autoritatiile locale si de catre conducerea Teraplast.  

    Abordarea preventiva si orientarea spre diminuarea impactului asupra mediului sunt elemente care 
ghideaza activitatea companiei, astfel ca pentru desfasurarea proceselor de productie, Teraplast a 
obtinut:

• autorizatie de mediu pentru fabricarea placilor, foliilor, tuburilor, profilelor din material plastic si 
fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii in unitatea de productie de pe platforma 
industriala Saratel;

• autorizatie de mediu pentru producerea elementelor de tamplarie din PVC cu geam termopan unitatea 
de productie din Bistrita, Strada Tarpiului nr. 27/A.

• autorizatie integrata de mediu (nr.94-NV 6 /30.10.2007), pentru activitatea de productie a cahlelor 
pentru teracota si caramizi, in localitatea Bistrita, Strada Romana nr. 17A. Autorizatia a fost prelungita pe 
data de 30 octombrie 2007 pe o perioada de 10 ani. Pentru celelalte locatii societatea nu are nevoie de 
autorizatie integrata de mediu. Societatea respecta prevederile privind protectia atmosferei la toate 
locatiile unde isi desfasoara activitatile.

• Teraplast a obtinut autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de sera nr. 17 din 29 decembrie 2007 
pentru activitatea de ardere a cahlelor de teracota si a caramizilor din localitatea Bistrita, Strada Romana 
nr. 17/A. Autorizatia nu are termen de valabilitate, fiind in vigoare atat timp cat datele care au stat la baza 
emiterii ei nu se modifica.

• societatea  a obtinut autorizatie de gospodarire a apelor (nr.492/23.10.2007) pentru sectia de teracota 
din localitatea Bistrita, Strada Romana nr. 17A, care este valabila pana la data de 22 octombrie 2017. 

    De asemenea, companiile Teraplast se implica activ in economisirea resurselor, prin utilizarea 
eficienta a energiei, prin incurajarea programelor de reciclare, prin reducerea emisiilor din procesele 
industriale, prin reducerea cantitătilor de reziduuri si prin imbunatatiri aduse facilitatilor de evacuare a 
acestora.

    Relocarea facilitatilor de productie din Bistrita la Saratel a generat pe langa avantajele operationale si 
o importanta componenta de protectie a mediului, in conditiile in care toate facilitatile de productie au fost 
construite tinandu-se cont de standardele de mediu.
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    Raportul Consiliului de Administratie

    Principalele activitati
    Teraplast SA este o companie care furnizeaza solutii si sisteme complete in domeniul instalatiilor, 
amenajarilor si constructiilor, ce-si desfasoara activitatile in principal  pe teritoriul Romaniei.

    Guvernanta Corporativa
    Teraplast a implementat in mod benevol recomandarile cuprinse in Codul de Guvernata Corporativa a 
Bursei de Valori Bucuresti, care strabileste principiile si structurile de guvernanta, avand ca scop principal 
respectarea drepturilor actionarilor precum si asigurarea unui tratament echitabil al acestora. In acest 
sens, Consiliul de Administratie a elaborat un Regulament de Organizare si Fuctionare, care este in 
concordanta cu principiile CGC, asigurand astfel transparenta precum si dezvoltarea sustenabila a 
companiei. Regulamentul de Organizare si Functionare stabileste in acelasi timp functiile 
corespunzatoare ale Consiliului de Administratie, competentele si responsabilitatile sale, astfel incat sa 
se asigure respectarea intereselor tuturor actionarilor companiei, si nu in ultimul rand, accesul egal al 
acestora, dar si al potentialilor investitori, la informatiile relevante despre societate.

    Structurile de Guvernanta
    In vederea continuarii procesului de implementare a principiilor Codului de Guvernanta Corporativa, 
Adunarea Generala a Actionarilor, din data de 20 iunie 2008, a aprobat alegerea unui nou Consiliu de 
Administratie, alcatuit dintr-un numar de 7 administratori, dintre care unul independent de actionarii 
semnificativi. In acest fel s-a asigurat un numar suficient de membri care garanteaza eficienta Consiliului 
de a supraveghea, analiza si evalua activitatea conducerii executive a Teraplast, scopul principal al 
Consiliului, in calitate de organism colectiv, fiind promovarea si respectarea intereselor actionarilor 
societatii. 

    Urmatoarea etapa a procesului de implementare o reprezinta modificarea substantiala a Actului 
Constitutiv al societatii, aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 16 septembrie 2008, 
ocazie cu care prevederile documentului constitutiv  au fost armonizate cu actele normative specifice 
pietei de capital din Romania, dar si cu recomandarile si principiile cuprinse in Codul de Guvernanta 
Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti. Una din cele mai importante updatari ale statutului societatii o 
reprezinta modificarea capitolului VI – Directorii – in baza careia se creeaza premisele unei schimbari 
fundamentale a structurii de conducere a companiei, acordandu-se astfel Consiliului de Administratie 
posibilitatea de a-si delega competentele de conducere nu doar catre un director unic, ci catre un numar 
mai mare de directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. 

    De asemenea, in concordanta cu recomandarile cuprinse in CGC, in cadrul companiei au fost stabilite 
reguli stricte privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a documentelor cu caracter confidential si a 
informatiilor privilegiate, acordandu-se o importanta speciala datelor si/sau informatiilor care pot influenta 
evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de Teraplast. In acest sens in 2008 s-au incheiat 
contracte de confidentialitate specifice, atat cu administratia, conducerea executiva a societatii, cat si  cu 
angajatii care, in baza functiilor si/sau a atributiilor pe care le detin, au acces la astfel de informatii cu 
caracter confidential/privilegiat.
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    Membrii Consiliului de Administratie

    Membrii Consiliului de Administratie au fost alesi in data de 20 iunie 2008, la propunerea actionarilor 
semnificativi ai Teraplast.
    In consecinta, Consiliul de Administratie al Teraplast este alcatuit din sapte membri si anume: Emanoil 
Viciu (Presedinte), Dorel Goia (Administrator), Gheorghe Grosan (Administrator), Emmanuel Gerard 
Marc Tritrent (Administrator), Alexandru Stanean (Administrator), Magda Eugenia Palfi (Administrator 
independent) si Laurentiu Ciocirlan (Administrator). 

    Membrii Conducerii Executive
    Actuala componenta a Conducerii Executive este rezultatul schimbarilor aprobate de Consiliul de 
Administratie si de Adunarea Generala a Actionarilor, in cursul anilor 2008, 2009, 2010 si 2011, avand 
drept scop consolidarea structurilor de guvernanta corporativa a companiei. Ca atare, in baza 
modificarilor aduse Actului Constitutiv in data de 16 septembrie 2008, Consiliul de Administratie delega 
atributii de conducere catre un numar de 5 directori, iar la inceputul lunii ianuarie 2010, in structura 
Conducerii Executive a companiei sa fie inclus un nou director. 

    In consecinta, Conducerea Executiva a Teraplast este formata din sase directori si anume: Florin Urite 
(director general), Ioan Galea (director general adjunct tehnic-productie), Edit Orban (director economic), 
Marius Albescu (director cercetare si dezvoltare strategica), Ovidiu Avram (director vanzari) si Larisa 
Popovici (director export). Biografiile acestora pot fi vizualizate in sectiunea dedicata Membrilor 
Conducerii Executive. 

    Activitatea Consiliului de Administratie
    In anul 2010, Consiliul de Administratie s-a intrunit lunar, la sedintele acestuia participand toti 
administratorii, pe ordinea de zi fiind atat puncte legate de regulamentele de functionare ale Consiliului de 
Administratie si ale Conducerii Executive, cat si legate de extinderea si dezvoltarea Teraplast.

    Consiliul de Administratie al Teraplast a fost permanent informat in legatura cu activitatile curente 
importante ale companiei. Ca organism de supraveghere, Consiliul de Administratie a luat nota de 
investitiile realizate si de efectele generate de acestea si a aprobat noile proiecte de investitii.

    In anul 2010 Consiliul de Administratie a luat hotarari in privinta unor aspecte importante pentru 
companie, cum ar fi:
• Modificarea actului constitutiv al societatii prin introducerea unui nou obiect secundar de activitate, 
respectiv 2511 – fabricarea de constructii metalice si parti componente ale partilor metalice.
• Desfiintarea unor showroom-uri de tamplarie termoizolanta din tara;
• Completarea actului constitutiv prin introducerea a 4 coduri CAEN, respectiv, 3511 – productia de 
energie eléctrica, 3512 – transportul energiei electrice, 3513 – distributia energiei electrice si 3514 – 
comercializarea energiei electrice;
• Transferul dreptului de proprietate asupra celor 4,5 milioane de actiuni rascumparate de la Bursa de 
Valori Bucuresti in decursul anului 2009, de la societate catre directorii executivi solicitanti, sa se faca cu 
titlu gratuit, in termen de maxim 15 de zile de la data aprobarii Prospectului simplificat de catre CNVM. 
Avand in vedere ca transmiterea actiunilor catre directorii executivi se va face in scopul fidelizarii 
acestora, se aproba ca societatea sa incheie cu acestia din urma un contract de performanta pe o 
perioadã de 10 ani.
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  •Participarea la competitia lansata pe PROGRAMUL OPERAŢIONAL CREŞTEREA  
COMPETITIVITÃŢII ECONOMICE , Axa prioritarã 1 – Un sistem inovativ de productie si eco-eficient « 
Domeniul major de interventie 1.1. –  « Investitii productii si pregatirea pentru competitia pe piata a 
intreprinderilor «Operaţiunea 1.1.1. „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin 
investitii tangibile si intangibile destinat intreprinderilor mari„ cu proiectul intitulat „Diversificarea 
producţiei în S.C. TERAPLAST S.A. Bistriţa prin achiziţia de echipamente tehnologice performante 
specifice prelucrarii maselor plastice”. In acest context Consiuliul de Administratie a aprobat Bugetul 
Proiectului in valoarea totala de 39.086.308,00 lei din care 33.246.662 lei reprezinta cheltuielile eligibile si 
5.839.646,00 lei  o reprezinta cheltuielile neeligibile.

  •Vanzarea catre chiriasi a apartamentelor si garsonierelor avand destinatia “locuinte de seviciu”, din 
cadrul imobilului situat in Bistrita, str.Zefirului, nr.5, judet Bistrita-Nasaud, aflat in proprietatea Teraplast.

  •Completarea actului constitutiv prin introducerea a 4 coduri CAEN, respectiv, 7112 - activitati de 
inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, 7120 - activitati de testari si analize tehnice, 7219 - 
cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si tehnologie si 4730  - comert cu amanuntul al carburantilor 
pentru autovehicule in magazine specializate.

  •Infiintarea si inregistrarea in evidentele Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud a 
unui nou punct de lucru "Laborator central si cercetare" in localitatea Sarata, DN 15A Km45+500, judetul 
Bistrita-Nasaud.

  •Participarea companiei TERAPLAST la constituirea societatii TERA-TOOLS S.R.L. cu sediul social in 
Bistrita, str.Romana, nr.17A, 420060, judet Bistrita-Nasaud, “Atelier mecanic si de intretinere”. 

    Situatiile financiare anuale si dividendele
    In urma discutiilor cu auditorii, Consiliul de Administratie a verificat raportul administratorilor si situatiile 
financiare ale societatii pentru anul 2010, elaborate conform Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 (cu 
modificarile ulterioare) si Legii pietei de capital nr. 297/2004. Consiliul de Administratie va propune 
Adunarii Generale a Actionarilor ca Teraplast sa nu acorde dividende, profitul anului 2010 urmand sa fie 
reinvestit aproape in totalitate. 

    Auditul extern
    In vederea protejarii intereselor societatii in domeniile raportarilor financiare, controlului intern si 
administrarii riscului, Adunarea Generala a Actionarilor, la propunerea Consiliului de Administratie, a 
aprobat ca societatea sa fie supusa atat auditului financiar cat si auditului intern. In consecinta, in data de 
9 septembrie 2010, AGA a aprobat ca auditul financiar pentru anii 2010-2011 sa fie efectuat de catre 
PricewaterhouseCoopers Audit, iar auditul intern sa fie realizat, incepand cu exercitiul financiar 2010, de 
catre Directia Controlling a Teraplast.
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      Participatiile Teraplast

      Compania Teraplast detine participatii in firmele Politub si Plastsistem. Cele trei companii formeaza grupul Teraplast. In 
cadrul Plastsitem SA, Teraplast SA detine o participatie, de 72,53%, obtinuta in 2008 prin achizitia de actiuni si prin participarea la 
doua majorari de capital. In cadrul Politub participatia Teraplast este de 50%, restul actiunilor fiind detinute de compania 
franceza Socotub.

   In 31 decembrie 2010 participatiile Teraplast erau urmatoarele:

   Plastsistem

   Politub
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    Actionariatul

    Compania Teraplast a derulat in perioada 7-17 aprilie 2008 o oferta publica primara initiala de actiuni, 
avand atasate drepturi de alocare, in vederea listarii la Bursa de Valori Bucuresti. Numarul de actiuni 
oferite a fost de 49.645.980 titluri, pretul de vanzare al unei actiuni fiind de 1 leu. 
Dupa incheierea cu succes a ofertei publice primare initiale de vanzare de actiuni, capitalul social al 
Teraplast s-a majorat de la suma de 24.822.990 lei, divizata intr-un numar de 248.229.900 actiuni 
nominative, la suma de 29.787.588 lei, divizata intr-un numar de 297.875.880 actiuni nominative, cu o 
valoare nominala de 0,1 lei/actiune. Prima de emisiune a Teraplast s-a cifrat la 44.681.382 lei.

    Structura actionariatului in 31 decembrie 2010

    Actiuni
    
    In anul 2010, indicele BET- C (BET Composite) care include actiunile tuturor companiilor listate la 
BVB, exceptand Societatile de Investitii Financiare (SIF), a crescut cu 10%. In 2009, indicele BET-C a 
urcat cu peste 37%, dupa ce in luna martie 2009 atingea cel mai scazut nivel din ultimii cinci ani si 
jumatate, ajungand sa reprezinte 17% din valoarea maxima atinsa in iulie 2007. 
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    Evolutia cursului actiunilor Teraplast

    Din luna aprilie 2008, capitalul social al Teraplast este de 29.787.588 lei, divizat intr-un numar de 
297.875.880 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

    Relatia cu investitorii
    Teraplast a organizat pe parcursul anului 2010 mai multe intalniri in cadrul carora analistii si investitorii 
au avut ocazia sa discute direct cu conducerea companiei.
 In afara de aceste intalniri, Teraplast a oferit tuturor investitorilor si analistilor interesati posibilitatea de a 
vizita platforma industriala de la Saratel, ocazie cu care acestia au putut sa discute cu conducerea 
companiei si sa vada investitiile realizate de companie.

    Dividende
    Consiliul de Administratie a decis sa propuna Adunarii Generale a Actionarilor, din data de 29 aprilie 
2011, sa nu acorde dividende din profitul aferent anului 2010.

Simboluri actiuni Teraplast

Bursa de Valori Bucuresti TRP

 

Reuters TRPS.BX

 

 

 

 

Actiunile Teraplast – in cifre 2009 2010

Numar de actiuni 297.875.880

 

297.875.880

 

Capitalizare bursiera, lei

 

184.683.046

 

125.107.870

 

Capitalizare bursiera, euro

 

43.923.002

 

29.153.160

 

Pret maxim, lei

 
0,64

 
0,73

 

Pret minim, lei
 

0,208
 

0,40
 

Pret la sfarsitul anului, lei
 

0,62
 

0,42
 

Castig/actiune, lei/actiune 0,0260 0,0245 
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    Adunarea Generala a Actionarilor

•   Adunarea Generala a Actionarilor Teraplast din data de 29 aprilie 2010 a aprobat situatiile financiare 
aferente exercitiului financiar 2009, statutare si consolidate, dar si programul de investitii pe anul 2010, a 
carui valoare se ridica la 17.183.273 lei.

•   Adunarea Generala a Actionarilor Teraplast din data de 29 aprilie 2010 a aprobat principalii indicatori 
ai bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2010 si repartizarea profitului net aferent anului 2009. 

•   Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat, in 9 septembrie 2010, ca auditul financiar pentru anii 
2010-2011 sa fie efectuat de catre PricewaterhouseCoopers Audit. 

•   Adunarea Generala a Actionarilor din 9 septembrie 2010 aproba de asemenea ca auditul intern sa fie 
realizat, incepand cu exercitiul financiar 2010, de catre Directia Controlling a Teraplast.

•   Adunarea Generala a Actionarilor din 16 decembrie 2010 aproba Proiectul de Buget de Venituri si 
Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2011.

•   Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 10 decembrie 2010 aproba ca actiunile 
rascumparate de la Bursa de Valori Bucuresti in decursul anului 2009 sa fie folosite in scopul distribuirii cu 
titlu gratuit catre conducerea executiva a societatii, in ponderea si in functie de criteriile stabilite de 
Consiliului de Administratie. Avand in vedere ca transmiterea actiunilor catre directorii executivi se va face 
in scopul fidelizarii si motivarii acestora acestora, s-a aprobat ca societatea sa incheie cu acestia din urma 
un contract de performanta pe o perioadă de 10 ani.

    Actiuni proprii

    Pe parcursul anului 2010, Teraplast a cumparat 4.099.155 actiuni proprii. Valoarea totala bruta 
achitata de catre companie pentru achizitionarea celor 4.099.155 actiuni a fost de 1.976.280 lei, ceea ce 
corespunde unui pret brut pe actiune de 0,4821 lei. Actiunile rascumparate din piata vor fi vandute 
directorilor companiei la pretul mediu de achizitie.
    Toate informatiile importante si necesare pentru actionari si analisti, cu privire la activitatea companiei, 
sunt postate pe site-ul , sectiunea Relatia cu Investitorii.

    Calendar financiar 2011

www.teraplast.ro

Eveniment Data

Prezentare rezultate anuale preliminare 14 februarie 2011

 

Publicarea Raportului Anual 2010

 

29 aprilie 2011

 

Adunarea Generala a Actionarilor

 

29 aprilie 2011

 

Adunarea Generala a Actionarilor – Aprobare rez. consolidate

Prezentarea rezultatelor pentru trimestrul I 
30 iunie 2011

12 mai 2011 

Prezentarea rezultatelor pentru semestrul I
 

11 august 2011
 

Prezentarea rezultatelor pentru ian-sept 2010
 

10 noiembrie 2011
  

    

http://www.teraplast.ro
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