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RAPORT CURENT 

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018 

  

  

Data raportului: 12.11.2020 

Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A. 

Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, KM 45+500, Judetul Bistrita-

Nasaud 

Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221 

Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992 

Cod unic de inregistrare: 3094980 

Capital social subscris si varsat: 174.320.047,80 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard 

Simbol de piata: TRP 

  

Evenimente importante de raportat:  

Grupul TeraPlast a primit acordul de finanțare pentru proiectul de investiții în 

valoare de 7,9 milioane de euro 

 

Grupul TeraPlast, cel mai mare producător român de materiale de construcții, a primit miercuri, 11 

noiembrie 2020, acordul de finanțare pentru primul proiect depus în cadrul schemei de ajutor de stat 

în 2020. Proiectul, numit „Creșterea competitivității TeraPlast SA prin achiziționarea de utilaje 

performante și realizarea de construcții noi”, presupune extinderea capacității de producție a liniei de 

business Instalații. Valoarea totală a proiectului depus este de 7,9 milioane de euro, din care 3,9 

milioane de euro reprezintă ajutorul de stat aprobat. 

„Ministerul de Finanțe a înțeles importanța susținerii proiectelor care elimină importurile și echilibrează 

balanța comercială. Programul anunțat de Guvern asigură fonduri pentru lucrări de infrastructură, 

deci noi vom mai avea de lucru în ritm alert încă 15 ani. Cu toate acestea, dacă producătorii români 

nu investesc în creșterea capacităților de producție, în loc să eliminăm importurile, acestea vor crește. 

Prin această investiție, pe lângă piața de infrastructură, TeraPlast va intra și pe alte segmente de 

instalații pe care în prezent 90% din produse sunt importate.” a declarat Ovidiu Gurău, Directorul 

Comercial TeraPlast. 
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Proiectul de față este primul dintre proiectele de investiții de peste 20 milioane de euro anunțate de 

Grupul TeraPlast în septembrie 2020. Implementarea proiectului a fost demarată după depunerea 

proiectului, iar finalizarea lui este estimată pentru aprilie 2022. Investiția va determina crearea a 45 

de noi locuri de muncă.  

Grupul TeraPlast mai are un proiect de investiții, depus în cadrul schemei de ajutor de stat, pentru 

care așteaptă acordul de finanțare. Acesta vizează producția de ambalaje biodegradabile prin filiala 

sa TeraPlast Folii Biodegradabile SRL. Valoarea totală a proiectului este de 11,8 milioane de euro, iar 

valoarea ajutorului de stat solicitat este de 5,8 milioane de euro. 

 

Despre Grupul TeraPlast 

Cu o tradiție de peste 120 de ani, Grupul TeraPlast este în prezent cel mai mare producător român 

de materiale de construcții. Grupul este compus din companiile: TeraPlast, TeraSteel România și 

Serbia, Wetterbest, TeraGlass, TeraPlast Recycling și TeraPlast Ungaria. Începând cu 2 iulie 2008, 

cea mai mare companie din Grup – TeraPlast SA - este listată la Bursa de Valori București sub simbolul 

TRP. Acțiunile companiei sunt incluse în indicele de referință al Bursei de Valori București – BET – și, 

din septembrie 2020, în indicii TotalCap și MicroCap ai FTSE Russell. În cadrul evaluării Vektor în baza 

a 15 criterii de comunicare în relația cu investitorii, efectuată de ARIR, TeraPlast a obținut nota 

maximă, 10. 
 

_________________ 

ALEXANDRU STANEAN 

CEO TeraPlast S.A. 

 

 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la 

e-mail investor.relations@teraplast.ro sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra 

Sica. 
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