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DE TÂMPLĂRIE  
DIN ROMÂNIA 

 
TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR 



Premisele anului 2013: 
• Declin de la 1,3 miliarde euro în 2008 la 350 

milioane euro în 2012 
• Agregare a pieţei de profil de la peste 5.000 de 

companii înainte de începerea recesiunii la 
aproximativ 3.500 de societăţi active în prezent, 
din care 800 - 850 de firme reprezetative 

• Scădere drastică a numărului de locuri de 
muncă din acest sector de activitate (cu mai mult 
de 60%) 

• Limitare a ponderii în PIB (care ajunsese, în 
2008, la aproximativ 1%) 
 



 
CÂTEVA DATE STATISTICE 

• Importuri sisteme PVC: creştere cantitativă 
de 2,68% şi valorică de 2,59%  

• Importuri sisteme de aluminiu: creştere 
cantitativă de 23% şi valorică de 16.76%  

• Importuri feronerie: creştere cantitativă de 
14,5% şi valorică de 6,2% 

• Importuri sticlă: creştere cantitativă de 
4,7% şi scădere valorică de 5% 
 



BRANŞA DE TÂMPLĂRIE, 
ÎNCOTRO? 

Estimări 2013 
• Importuri sisteme PVC: majorare valorică 

de 2,5% - 3% 
• Importuri sisteme aluminiu: majorare 

valorică de 3,5% - 4% 
• Importuri feronerie: majorare valorică de 

10,5% - 11%) 
• Importuri sticlă: majorare valorică de 4%  

 



SOLUŢII APLICATE PENTRU 
REDRESARE 

• Exporturi către pieţele unde cererea este 
solvabilă (în special în Europa de Vest) 

• Orientare spre soluţii economice pentru piaţa 
locală 

• Accesarea lucrărilor de reabilitare termică a 
imobilelor existente 

• Implementarea unor strategii moderne de 
distribuţie şi promovare 

• Creşterea gradului de specializare (producţie, 
contractare, instalare) 
 



CE NE REZERVĂ VIITORUL 
• Continuare a procesului de creştere a ponderii lucrărilor 

de reabilitare în detrimentul proiectelor noi  
• Orientare preponderentă a cererii spre creşterea 

proprietăţilor de eficienţă energetică 
• Modificarea permanentă a legislaţiei comunitare cu 

privire la performanţele minime 
• Sporirea cotei produselor din categoria premium în 

totalul cifrei de afaceri (variabilă independentă de criza 
economică)  

• Apariţia de noi sisteme adaptate cerinţelor caselor active 
sau pasive 
 



OPTIMISM PONDERAT 
• Depresia nu constituie o soluţie 
• Was mich nicht umbringt macht mich stärker - Ce nu te 

omoară te face mai puternic (Friedrich Nietzsche) 
• Strategia europeană de eficientizare energetică va 

impulsiona atât construcţia de imobile noi, cât şi 
reabilitarea celor existente 

• În România problema nu este constituită de cerere, ci de 
solvabilitatea acesteia 

• Banii vor veni din fonduri închise de investiţii (hedge 
fund) şi din resurse europene 

• Se impune calibrarea activităţii în funcţie de capacitatea 
proprie de procesare/comercializare şi orientarea spre 
zone profitabile 



 

  VĂ MULŢUMIM 
 PENTRU ATENŢIE 

  
ŞI VĂ INVITĂM LA PRÂNZ 
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