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RAPORT CURENT 

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

  

  

Data raportului: 23.12.2020 

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 finantare pentru proiectul „Infiintare 
unitate noua de productie pentru TeraPlast Folii Biodegradabile SRL” 

  

Grupul TeraPlast a primit acordul de finantare pentru proiectul de ajutor de stat depus de TeraPlast 

Folii Biodegradabile SRL. Proiectul are o valoare totala de aproape 12 milioane de euro, din care circa 

5,8 milioane de euro reprezinta ajutor de stat. 

„Acordul primit reprezinta inca o dovada ca statul sprijina dezvoltarea companiilor românești. Pe langa 

cele 93 de noi locuri de munca pe care le vom crea, vom aduce produse romanesti pe o piata in care 

46% din consum provine din import. Asadar, vom aduce valoare atat comunitatii locale, cat si 

economiei Romaniei. Vom contribui la echilibrarea balantei comerciale intr-un domeniu aflat in 

crestere accelerata. Ne-am dori sa vedem mai multe companii romanesti care fac astfel de investitii, 

în domenii în care România este importator net. Noi prin investitiile de pana acum am aratat ca se 

poate.” a declarat Alexandru Stanean, CEO TeraPlast. 

In cadrul proiectului vor fi achizitionate echipamente de ultima generatie si va fi construita o noua 

fabrica. Proiectul are in vedere o productie responsabila, asadar fluxul tehnologic include si 

echipamente pentru reciclarea deseurilor rezultate din productia proprie pentru reintegrarea in fluxul 

de fabricatie.  

Sacii, sacosele si pungile produse de catre TeraPlast Folii Biodegradabile SRL vor avea un grad de 

biodegradare de minim 90% si vor fi marcate „OK Compost” conform SR EN 13432. 



 

 

2 

Proiectul de fata este al doilea pentru care Grupul TeraPlast a primit in 2020 acordul de finantare. 

Primul proiect depus presupune extinderea cu pana la 50% a capacitatilor de productie existente 

pentru linia de business Instalatii. Acesta are o valoare totala de 7,9 milioane de euro si a primit 

acordul de finantare in prima jumatate a lunii noiembrie.  

Pentru cel de-al treilea proiect pentru infiintarea unei unitati noi de productie pentru sisteme din 

polietilena, Grupul asteapta acordul de finantare, fiind încă în curs de evaluare de către Ministerul de 

Finanțe. 

In prezent, Grupul TeraPlast are in curs de implementare investitii de peste 32 milioane de euro, care 

conform estimarilor grupului vor genera la maturitate o EBITDA de 8,5 milioane de euro. Acestea 

vizeaza dezvoltarea diviziei de mase plastice si diversificarea portofoliului de business-uri ale Grupului.  

Pentru 2020, Grupul TeraPlast estimeaza o cifra de afaceri consolidata de 225 milioane de euro, cu 

12% mai mult decat in 2019.  

Divizia de mase plastice a Grupului va înregistra un profit net de 4 ori mai mare decât în 2019, 

ajungând la 9 milioane de euro in 2020. 

 

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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