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RAPORT CURENT 

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

  

Data raportului: 16.11.2020 

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 construiește o nouă fabrică în Parcul Industrial în cadrul unui 

proiect de 10 milioane de euro 

 

Grupul TeraPlast, cel mai mare producător român de materiale de construcții, va construi o nouă 

fabrică în cadrul Parcului Industrial TeraPlast din Sărățel, jud. Bistrița-Năsăud. Proiectul pentru noua 

unitate de producție are o valoare totală de 9,8 milioane de euro. Produsele fabricate în noua unitate 

sunt destinate rețelelor de apă, irigații și gaz.  

Investiția include atât realizarea de construcții noi, cât și achiziționarea de echipamente de mare 

productivitate. Pentru realizarea acesteia, TeraPlast a depus un proiect de investiții în cadrul schemei 

de ajutor de stat.  

„Divizia de mase plastice a înregistrat rezultate record în 2020. Estimăm, pentru 2020, un profit net 

de 9 milioane de euro, de 4 ori mai mare decât cel din 2019, în contextul unei cifre de afaceri de 94 

milioane de euro. Creșterea capitalizării bursiere reflectă această  evoluție. În total, proiectele depuse 

în cadrul schemei de ajutor de stat se ridică la 32 milioane de euro și la maturitate vor genera o 

EBITDA de 8,6 milioane de euro. Dorim ca prin aceste proiecte să compensăm în mare măsură 

vânzarea diviziei Steel, care a contribuit anul trecut cu 11 milioane de euro la EBITDA consolidată a 

grupului. Producem în România și ne aducem contribuția la echilibrarea balanței comerciale, care în 
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2019 a fost de 17,28 miliarde de euro. Vom crea noi locuri de muncă și vom răspunde mai bine cererii 

din piață. a declarat Alexandru Stânean, CEO TeraPlast. 

În noua unitate de producție vor fi fabricate produse din polietilenă pentru linia de business Instalații. 

Căminele de inspecție și de vizitare care vor fi produse în noua fabrică asigură accesul pentru 

verificarea și monitorizarea rețelelor de canalizare îngropate pentru ape menajere, ape pluviale sau 

drenaj. Căminele TeraPlast pot fi utilizate în rețelele de canalizare din domeniul industrial, rezidențial 

și chiar agricol. Țevile din polietilenă se adresează rețelelor de transport și distribuție apă potabilă, 

apă de uz general, gaze naturale, telecomunicații, canalizări sub presiune și irigații. Astfel, TeraPlast 

va oferi clienților săi produse superioare, la cele mai înalte standarde de calitate.  

Implementarea proiectului va fi finalizată în februarie 2022 și va crea 80 de locuri de muncă noi. 

Proiectul a fost depus în cadrul schemei de ajutor de stat sub numele „Înființare unitate nouă de 

producție pentru TeraPlast SA”. În ultimii 3 ani, Grupul TeraPlast a plătit peste 22 milioane de euro 

către stat, sub formă de drepturi salariale, impozit pe profit și impozite locale. Prin această investiție, 

TeraPlast se angajează ca până în 2027 să contribuie la bugetul de stat cu drepturi salariale, impozit 

pe profit și impozite locale în cuantum egal cu ajutorul de stat de 4,9 milioane de euro solicitat, 

suplimentare contribuțiilor care revin structurii actuale a diviziei de mase plastice. 

În primele nouă luni din 2020, Grupul TeraPlast a înregistrat o cifră de afaceri de 167,6 milioane de 

euro, cu 14% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. EBITDA Grupului a crescut cu 46% 

în aceeași perioadă, an/an, până la 20,3 milioane de euro, iar profitul net a ajuns la 12,4 milioane de 

euro. Pentru anul financiar 2020, Grupul TeraPlast estimează afaceri de 225 milioane de euro și o 

EBITDA de 28 milioane de euro. Profitul net estimat pentru 2020 este de 17 milioane de euro la nivel 

consolidat, dublu față de 2019. 

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. 
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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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