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Reciclare PVC rigid

TERAPLAST RECYCLING SA

Administrează locația 
din Năsăud

SOMPLAST SA

PVC reciclat mirconizat
PVC reciclat regranulat

Ambalaje biodegradabile 
și compostabile
Ambalaje din polietilenă

Ferestre și uși din PVC
Ferestre și uși din aluminiu
Uși de garaj
Pereți cortină

Instalații
Granule

501

Compania-mamă a Grupului TeraPlast.
Listată la BVB din iulie 2008.

TERAPLAST SA

Sisteme pentru canalizări interioare
Sisteme pentru canalizări exterioare
Sisteme pentru transport și distribuție 
apă și gaze naturale
Sisteme de management ape pluviale
Sisteme pentru protecție cabluri
Încălzire prin pardoseală

Granule plastifiate și rigide din PVC
Granule HFFR

Ambalaje flexibile

TERABIO PACK SRL

Ferestre și uși 
din PVC și aluminiu

TERAGLASS BISTRIȚA SRL

%

Denumirea juridică

Linii de business

Nr angajați la 30.06.2022

Participație TeraPlast

Categorii de produse



Istorie îndelungată care dovedește reziliența

1896 - 1948

1949 - 1990

2008 - 2020

2021 - prezent

1991 - 2007

Tradiția noastră a început cu prelucrarea plăcilor ceramice, care în timp au ajuns
recunoscute internațional pentru calitate și estetică.

Perioadă de dezvoltare și reinventare. Prelucrarea maselor plastice începe în 1978 
în cadrul IMC Bistrița.

Se pun bazele unei povești antreprenoriale de succes. Grupul TeraPlast prinde contur și
investițiile iau amploare: parteneriate internaționale, înființarea de noi companii, 
lansarea de produse în premieră pentru piața românească.

TeraPlast se listează la BVB, Grupul crește și se extinde ajungând cel mai mare 
producător de materiale de construcții cu capital românesc: prima fabrică 
românească în străinătate, operațiuni de M&A.

Se schimbă structura Grupului și se investește în linie cu strategia de dezvoltare 
spre cel mai mare procesator de polimeri din CEE: creșterea capacităților de 
producție, intrarea pe piața de ambalaje, orientare pe reciclare.

Grupul TeraPlast este unul dintre cele mai mari grupuri antreprenoriale românești, cu peste 125 ani de tradiție, expertiză vastă în procesarea
polimerilor și o cifră de afaceri anuală de peste 100 milioane de euro. Grupul are un istoric solid de creștere și inovare.
În prezent, Grupul TeraPlast este cel mai mare procesator de polimeri din CEE.



Istoric solid în lansarea de soluții în premieră

Avem colegi specializați în domeniu, care se ocupă de activitatea internă de 
cercetare și dezvoltare.

Avem, de asemenea, un laborator intern de încercări, acreditat de RENAR 
– organismul național de acreditare.

Prin activitatea de cercetare și dezvoltare, TeraPlast a lansat o serie de 
premiere în materie de unicitate și inovare:
• Primul producător din România de tubulatură din polietilenă, certificată, și 

primul producător de țevi multi-strat pentru canalizări exterioare.

• Primul producător român de panouri termoizolante produse pe o linie 
continuă (TeraSteel)

• Singurul producător din România care deține brevet pentru producția de țevi 
multi-strat din PVC pentru canalizări exterioare, cu miez din PVC reciclat.

• Singurul producător din Europa de țevi multistrat fabricate din 100% 
material reciclat.



Direcții strategice

Creștem

Internațional

Reducem
importuri

Reciclăm

Inovăm



Cum livrăm ceea ce promitem

Performanță peste media 
pieței cu obiectivul de a fi 
lider pe toate segmentele 

pe care activăm.

Alocare disciplinată a 
capitalului și a

investițiilor.

Orientare puternică spre 
dezvoltare internațională.

Creștere anuală de două 
cifre prin creștere 
organică și M&A.

Investiții continue cu scopul 
de a integra inovarea și 

soluțiile durabile în afacerile 
noastre.



Acțiunea TRP la Bursa de Valori București

Top 10
cele mai tranzacționate 
simboluri din indicele BET 
în ultimele 12 luni.

Constant în

298mil
LEI, 
Valoarea totală tranzacționată 
în ultimele 12 luni

87 mii
Tranzacții în 
ultimele 12 luni

340 mil
Acțiuni tranzacționate 
în ultimele 12 luniDorel Goia

46,83%

NN Pension Fund
12,02%

Individuals
21,04%

Legal entities
20,11%

Structura acționariatului

BVB:TRP
Bloomberg: TRP RO

T3/2021 T3/2022

Cifra de afaceri
(mil. LEI)

451 564

EBITDA
(mil. LEI)

64,5 48,5

2020 2021*

Dividende
(mil. LEI)

>45 >32

Dividend brut/
acțiune (LEI)

0,026 0,015

*Cuprinde dividendul anual, din rezultatul T2-T4, nu și dividendul excepțional de 0,13 lei/acțiune acordat ca urmare a profitului excepțional din T1 înregistrat din 
vânzarea diviziei de produse din oțel.



De ce TeraPlast

➢ Companie de creștere

➢ Piață solidă, chiar dacă supusă unor intemperii de moment

➢ Perspective de dezvoltare internațională: produsele noi (microtuburi, 
ambalaje, țevi de diametre mari, fitinguri) sunt produse exportabile

➢ Investițiile din 2021 au fost puse în funcțiune: fabrica de sisteme din 
polietilenă produce țevi cu diametre de până la 1200mm, linia de microtub
pentru telecomunicații și cea de țeavă pentru încălzire prin pardoseală sunt 
funcționale, fabrica de ambalaje biodegradabile crește (încet) volumul 
producției, s-a extins capacitatea de producție a fabricii de reciclare.

➢ Suntem în curs de operaționalizare a unui depozit în Ungaria, care va 
mări amprenta regională a Grupului și va reprezenta o bază logistică pentru
acoperirea eficientă a pieței locale, ca urmare a creșterii ponderii pieței 
maghiare în exporturile Grupului.

➢ Exporturile au crescut în linie cu obiectivele noastre, cu 51% în primele 9 
luni ale anului 2022

➢ Suntem un jucător important în domenii de perspectivă: produse pentru 
infrastructură, eficiență energetică și soluții pentru mediu (reciclare 
și ambalaje biodegradabile)

➢ Noi produse în pregătire pe aceleași segmente



Climat de piață și perspective

72,4%

Din populația rezidentă a României este 
conectată la rețeaua de apă în 2021* 
(Bulgaria over 95%)

Din populația rezidentă a României este 
conectată la rețeaua de canalizare în 
2021*

57,4%

35%

Din populația rezidentă a României este 
conectată la rețeaua de gaze naturale **

Din populația rezidentă a României este 
conectată la rețeaua de canalizare dotată 
cu stație de epurare în 2021*

56,2%

*Latest INS reports available for sewerage & water **Public data

274 mil EUR
Este valoarea pieței de ambalaje
flexibile din România, din care 169 
mil. EUR reprezintă importuri.

1,88 mld EUR
Bugetate pentru infrastructură prin PNRR 
(rețele de apă și canalizare) 

2,2 mld EUR
Bugetate în PNRR pentru renovare și 
reabilitare – blocuri de locuințe, clădiri 
publice

18 mld EUR
Bugetați în cadrul PNRR pentru 
proiecte privind energia 
transportul, clădiri publice, 
sistemul de educație și sănătate și 
gestionarea deșeurilor, unde au 
aplicabilitate produsele Grupului 
(ex. Granule pentru producția de 
cabluri)

INSTALAȚII

GRANULE

AMBALAJE FLEXIBILE

FERESTRE & UȘI

➢Volumul lucrărilor de construcţii a crescut ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile 
lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,9% în ianuarie-iunie 2022 comparativ cu 6 luni/2021.

➢Pe obiecte de construcţii, creşteri au avut loc la clădirile nerezidenţiale (+14,5%) şi la 
clădirile rezidenţiale (+7,7%). Construcţiile inginereşti au scăzut cu 9,1%.

➢Principalele cauze rămân întârzierile mari, atât la lansarea unor noi licitații, cât și la 
indexarea contractelor vechi în funcție de noile costuri. Au apărut blocaje, iar activitatea 
pe șantiere a stagnat.

https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/sistem_canal_2020r.pdf
https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/distributia_apei21r_1.pdf


Elemente cheie ale modelului de business

➢Monitorizare strictă a riscului de credit intern și extern 

(asigurări)

➢Politică de achiziții eficientă: bază de furnizori diversificată

➢Dependență redusă la nivelul portofoliului de clienți 

➢Procese de producție rentabile 

➢Gestionare bună a numerarului

➢Echipă de management cu experiență

➢Portofoliu de produse și segmente de piață diversificate

➢Marje peste medie datorită dimensiunii Grupului și a inovării

➢Strategii dedicate pentru fiecare companie și segment de piață

➢Flexibilitate și management strategic → strategii de nișă și 

leadership în costuri

➢Nu suntem expuși sectorului public, dar suntem corelați într-o 

anumită măsură

➢CapEx anual de mentenanță de aproximativ 1 milion de euro

Avem o reputație bună în rândul clienților și furnizorilor, fiind 
apreciați drept un partener strategic, de încredere.



Evoluția noastră în ultimii 3 ani

➢Creșteri solide generate de investiții cofinanțate cu ajutor de stat pentru extinderea capacitățile de producție.

➢Portofoliul de produse diversificat și sinergiile la nivelul materiilor prime reduc impactul crizelor asupra performanțelor la nivel de Grup.

➢Dezvoltare orientată spre domenii de viitor: produse care încorporează material reciclat sau realizate integral din material reciclat, 

ambalaje biodegradabile, eficientizare energetică prin centrala fotovoltaică.

➢Crearea de valoare adăugată pentru acționarii noștri este pilon principal al strategiei noastre; vindem business-uri mature (ex. divizia de 

produse din oțel) și punem bazele pentru creșterea pe piețe noi.

➢Am depășit probleme de limitare de capacitate, începând din 2020-2021, ceea ce ne pune într-o poziție ideală pentru a fructifica

creșterile viitoare ale pieței.

➢Avem expertiză și istoric în crearea, creșterea și consolidarea de business-uri, pe majoritatea segmentelor ocupând una dintre primele 

poziții în piață.

Am pregătit viitorul prin investiții masive de 

211 milioane de lei în extinderi de 

capacitate, fabrici și linii noi de business.

milioane LEI



Integrăm dezvoltarea durabilă

➢Modelul nostru de business urmărește integrarea optimă a întregului lanț
valoric, respectarea normelor de etică în afaceri, dezvoltarea unui mediu
economic și social sustenabil și diminuarea impactului potențial negativ pe
care îl putem avea asupra a tot ceea ce ne înconjoară.

➢Realizăm anual analiza de management în cadrul Sistemului de
Management Integrat și comunicăm abordarea și progresul în zona de
sustenabilitate prin raportul de sustenabilitate anual, realizat în acord cu
standardele GRI.

➢Suntem parte din marile asociații și inițiative internaționale pentru a fi la
curent cu tendințele și inovările din piață (ex. TEPPFA, Recovinyl) și suntem
Semnatar al UN Global Compact.

➢Implicarea noastră în comunitate se concentrează pe trei zone majore:
Educație, Social și Sănătate & Sport.

➢Desfășurăm un program de învățământ dual prin care formăm profesional
potențiali viitori angajați.

Sursă: https://bvbresearch.ro/ReportDashboard/ESGScores

Dimensiune Aspect material

Guvernanță Guvernanță corporativă

Management-ul riscului și conformarea

Integritate, etică și bune practici în afaceri

Securitate cibernetică

Lanțul de aprovizionare și aprovizionare cu materii prime

din surse responsabile

Utilizarea de materii prime reciclate

Calitatea și siguranța produselor din portofoliu

Produse sustenabile în portofoliu

Mediu Managementul resurselor

Emisii de gaze cu efect de seră și protecția climei

Managementul deșeurilor și economie circulară

Social Recrutare și retenție angajați

Sănătate și siguranță la locul de muncă

Oportunități egale, drepturi și libertăți

Bunăstarea angajaților

Dezvoltare profesională și promovare la locul de muncă

Grija față de comunitate

➢ Participăm cu deschidere la inițiative dedicate – Rating ESG disponibil pe portalul BVB Research Hub

https://bvbresearch.ro/ReportDashboard/ESGScores
https://bvbresearch.ro/ReportDashboard/ESGScores


Inițiative din sfera dezvoltării durabile

Centrala fotovoltaică
Avem funcțională o centrală fotovoltaică realizată 

împreună cu E.ON Energie (1,9 mil. EUR valoare totală a 
proiectului). Suntem în curs de construcție a unei noi 
centrale fotovoltaice – proiect de 5 mil. EUR, depus în 
cadrul PNRR. Astfel, prin ambele centrale ajungem la o 
reducere a emisiilor de aproximativ 4.500 tone CO2eq / 

an**.

Integrarea materiei prime reciclate
Avem în portofoliu produse care integrează PVC reciclat 
(țevi multistrat pentru canalizări exterioare); realizate 

integral din PVC reciclat – Gri(n) Pipe - și producem folii 
din polietilenă reciclată.

Instrumente de guvernanță
Sistem pentru avertizări de integritate (whistleblowing), 

învățământ dual, cod de conduită solid și Sistem de 
Management Integrat Calitate-Mediu-Sănătate și 

Securitate Operațională.

Ambalaje biodegradabile
Tehnologia fabricii TeraBio Pack are o amprentă de 

carbon redusă cu peste 95% față de tehnologia 
convențională analizată***. Acest lucru dovedește că 
produsele din materiale biodegradabile sunt soluția 

pentru atingerea neutralității emisiilor de CO2.

În top 5 reciclatori PVC rigid din Europa
Fabrica TeraPlast Recycling este cel mai mare producător 

de PVC reciclat micronizat din Europa și în top 5 
reciclatori europeni de PVC rigid. Prin fiecare 1 tonă de 

PVC reciclat, salvăm 2 tone de CO2, iar energia
necesară procesării PVC-ului reciclat este cu 45%-90% 

mai redusă decât în cazul PVC-ului virgin*. La o 
capacitate de 31.000 t/an, economisim 62.000 t CO2/an.

Digitalizare și automatizare
Sisteme ERP multi-modul (SAP4HANA, WMS), servicii 
RPA pentru analiza bonității clienților, înregistrarea și 

alocarea plăților, instrumente de business intelligence, 
semnătură electronică pentru reducerea cantității de 

hârtie utilizată.

*Sursă: Plastic Recycling Factsheet, EuRIC, https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/euric_-

_plastic_recycling_fact_sheet.pdf**Conform măsurătorilor și estimărilor realizate în cadrul proiectelor.

***Conform studiului realizat cu Tractebel privind conformarea cu 

criteriile de mediu ale Taxonomiei EU.

https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/euric_-_plastic_recycling_fact_sheet.pdf


Pași concreți spre evaluarea impactului

Am cuantificat emisiile directe (Scop 1) și emisiile indirecte aferente consumului de 
energie electrică (Scop 2) în tCO2 eq. (tone dioxid de carbon echivalent), în 
conformitate cu cerințele standardului GHG Protocol - A Corporate Accounting and
Reporting Standard.

Pentru calculul emisiilor aferente Scopului 1 următoarele consumuri au fost luate în 
considerare:
Cantitatea de motorină utilizată de mașinile companiei precum și de generatoarele de 
electricitate;
• Cantitatea de benzină utilizată de mașinile companiei;
• Cantitatea de gaz natural utilizată pentru încălzirea spațiilor precum și cea utilizată în 

producție;
• Cantitatea de refrigerant (R407C și R410A) încărcată în sistemele de climatizare sau chillere, 

în anul 2021.

Pentru calculul emisiilor aferente Scopului 2 a fost luată în calcul cantitatea de electricitate 
utilizată de companie, cea procurată de Grupul TeraPlast, precum și cea produsă de panourile 
fotovoltaice amplasate pe clădirile fabricilor.

Principala sursă de emisii o reprezintă electricitatea procurată și utilizată în cadrul activității 
operaționale. Aceasta reprezintă mai mult de 80% din amprenta de carbon a întregului Grup 
TeraPlast.

22.494
Tone CO2 
eq.

Amprenta de carbon a 
Grupului TeraPlast 

în 2021



HSE

• Purtați echipamentele de protecție!
• Nu faceți fotografii!
• Nu fumați decât în locurile special amenajate!
• Urmăriți personalul TeraPlast pe parcursul turului și încercați 

să rămâneți în limitele traseelor marcate!
• Nu aruncați deșeuri decât în locurile special amenajate!
• Majoritatea utilajelor și a produselor pe liniile de fabricație 

sunt fierbinți!
• Nu atingeți utilajele și/sau părțile componente ale acestora!



Ioana Birta
CFO TeraPlast



TeraPlast înseamnă transparență, îmbunătățire continuă, integritate



DIGITALIZARE



FORECAST 2022

➢ Pentru întreg anul 2022, cifra de afaceri
va fi aproape de cea bugetată, aprox. 727 
milioane lei. 

➢ Pe fondul scăderii sectorului construcțiilor, a 
întârzierilor în graficul proiectelor PNRR si
Anghel Saligny și a inflației care nu a mai
putut fi transferată integral în prețul de 
vânzare, estimăm EBITDA Grupului
TeraPlast de 60 milioane lei pentru 2022, 
cu 20% mai puțin față de anul trecut. 
Pentru segmentul Instalatii, estimam
EBITDA de 54 milioane lei, cu 8% mai mult
fata de anul trecut.

➢ Principalele surse de creștere rămân
Instalațiile și Reciclarea, care în ciuda 
întârzierilor în finanțarea proiectelor publice 
de infrastructură, și-a menținut o marjă 
EBITDA în procent de două cifre în Q3 
2022).

➢ Segmentul Granule, care include și granulele 
reciclate, a înregistrat volume mai mici și a 
cunoscut o presiune pe prețurile de vânzare, 
aspect reflectat în evoluția marjei EBITDA    
(-43% vs 2021).

➢ Profitul net înregistrat în Q3 2022 a fost de 
aproape 16,4 milioane lei, în scădere cu 
62% față de aceleași luni din 2021.

Rezultatele poartă în continuare amprenta contextului volatil pe care îl traversăm și care
prezintă incertitudini pentru perioada următoare. Chiar și într-un astfel de climat, am reușit să
menținem performanțele Grupului la un nivel satisfăcător. Creșterile record pe care le-am
înregistrat în anii anteriori s-au temperat, dar printr-un management eficace și răspuns prompt
la dificultăți, păstrăm reziliența Grupului pentru a livra performanțe la nivelul așteptărilor
acționarilor noștri.



Aspecte cheie

• Plățile pentru investiții au fost
de aprox 70 mil lei in Q3 2022.

• In 2022, Grupul a investit 10 
mil lei în îmbunătățirea
capacităților de producție. Pe 
finalul anului 2022 vom 
demara următoarele investiții:

- 22,6 mil lei în producția de 
energie regenerabilă

- 56 mil lei în fabrica de folii
stretch, investitie cofinantata
prin ajutor de stat

• Din ajutorul de stat de 55 mil
lei, am încasat 31 mil lei 
pentru TeraBio si proiectele 
TRP.

• Capitalul circulant net a 
crescut valoric 2022 vs 2021 în 
linie cu creșterea vânzărilor.

PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ

2022B| Sumar Bilant



PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ

2022 B| Sumar CF

toate sumele in mii RON daca nu este specificat altfel

Bridge forecast 31 decembrie 2022 

➢ Investitiile platite in 2022 sunt in cea mai mare parte cofinantate prin ajutor de 
stat, prin urmare, cresterea gradului de indatorare este temporara.

➢ Focusul este pe reducerea capitalului circulant ca raspuns la contextul pietei.



Nicu Roșu
Director Operațiuni



Produsele injectate

De ce produse injectate?

• Capacitatea de a obţine forme complexe cu o productivitate ridicată.

• Costuri scazute

• Posibilitatea de a obtine o gama variata de dimensiuni , de la forme 

mari (borduri, spoilere pentru masini , baze camin, etc. ) la  piese 

foarte mici (angrenaje si componente pentru mecanica fina )

• Aspect comercial reusit

In TeraPlast productia de piese injectate vine din nevoia de 
completare a sistemelor din care fac parte produsele extrudate.

Fitingurile din PVC si PP au rolul de a completa sistemele de 
instalatii.



Scurt istoric

Fabricarea produselor injectate in firma noastra a inceput in anii ‘80, 
produsele realizate fiind capace pentru toalete, pahare, accesorii 
pentru mobilier, dopuri de sticla , etc. Acest tip de productie a incetat 
in anul 1995 , reincepand in 2003 cu doua masini de injectie de 
generatie noua.

Fabricarea produselor din mase plastice in orasul Bistrita a inceput 
in anul 1977 , de către IMC Bistrita,fiind o premiera pentru  judetul 
nostru , tipurile de tevi produse in aceasta perioada fiind : Tub 
Bergman, Tub Panțer, Tevi tip Usor, Mediu si Greu. 



Procesul de injecție

Prelucrarea prin injecţie reprezintă procesul tehnologic prin care
materialul plastic, adus în stare de curgere prin acţiunea căldurii,
este introdus, sub presiune, în cavitatea unei matriţe (cuib) unde are
loc răcirea şi solidificarea lui. Odată cu încetarea forţei, materialul
răcit păstrează forma cavităţii interioare a matriţei în care a fost
injectat şi din care, după un anumit timp poate fi îndepărtat.

Procesul de injectie este un proces ciclic si are urmatoarele etape:

Plastifiere  -
alimentare

Umplerea 
matritei 
(injectia 

propriuzisa )

Compactizarea 
materialului

Racirea si 
demularea

Mașina de injecție



Procesul de injecție – materiile prime

Materiilile prime utilizate in productia 

noastra sunt granulele din PVC rigid, PP si 

PE.

Acestea sunt numai o parte din materiile 

prime ce pot fi utilizate pe aceste masini, 

alte materiale ce pot fi utilizate fiind 

Poliamida, ABS, etc.



Procesul de injecție – materiile prime

PVC
➢ Pret scazut;
➢ Rigiditate superioara;
➢ Autoignifug ;
➢ Calitati fizice superioare ;
➢ Rezistenta UV ridicata;
➢ Potrivit pentru canalizari 

exterioare

PP
➢ Punct inmuiere Vicat  130°;
➢ Elasticitate superioara;
➢ Prelucrare usoara ;
➢ Calitati mecanice superioare ;
➢ Nu necesita materiale 

speciale pentru porniri/opriri
➢ Potrivit pentru canalizari 

interioare



Procesul de rotoformare

Ce este Rotoformarea ?

Rotoformarea este un proces de prelucrare a 

maselor plastice, proces ce foloseste rotatia 

biaxiala, in conditii de inalta temperatura si 

joasa presiune, pentru a produce piese 

monobloc, goale la interior.

Unde se folosește?

Rotoformarea este cel mai des des intalnita la 
fabricarea jucariilor si a rezervoarelor datorita 
capacitatii de a realiza produse cu dimensiuni 
medii si mari si cu forme complexe.



Scurt istoric

In 1850 este patentat procesul de rotoformare;

In anul 1910 metoda este introdusa in procesul de fabricatie 

a ciocolatei

In 1940 incepe sa fie prelucrat prin aceasta metoda PVC-ul plastifiat

In 1950 se patenteaza polietilena pentru rotoformare;

In anul 1960 incepe expansiunea rapida a metodei in productia 

de jucarii

In 1970 incepe sa extinderea graduala catre produsele tehnice



Procesul de rotoformare

Materia prima folosita de noi este LLDPE,MDPE si HDPE sub forma 

de pudra. 

Ce materie prima utilizam noi ?

Utilajele folosite se numesc masini de rotoformare si sunt de 

mai multe tipuri :

➢ Rock-and-roll

➢ Cochilie

➢ Shuttle;

➢ Carusel cu brate fixe sau independente;

Matritele pentru rotoformare sun confectionate din tabla de aluminiu sau inox, au unul sau mai multe 

planuri de separatie, planuri care sunt inchise in tipul desfasurarii procesulu cu ajutorul unor cleme de 

strangere.



Procesul de rotoformare

Procesul de rotoformare este un proces ciclic ce se deruleaza 
in 4 etape:

1. Incarcarea: in care o anumita cantitate de material este 
incarcata manual in matrita

2. Topirea: matrita introdusa in cuptor , se roteste dupa 
doua axe , materialul astfel topit curgand usor pe 
suprafata matritei

3. Racirea: Introdusa in camera de racire matrita trebuie sa 
se roteasca in cele doua axe pana cand amestecul aer-apa 
pulverizat pe matrita va aduce materialul din interior sub 
punctul de inmuiere Vicat

4. Demularea: Matrita se deschide dupa planurile de 
separatie , pentru a putea extrage piesa astfel obtinuta.



Procesul de rotoformare – avantaje și dezavantaje

Puncte tari:
➢ Produse cu volume mari;
➢ Costuri reduse ale matritelor;
➢ Obtinerea de produse ”stress free ”;
➢ Timp mic de realizare a unui nou 

proiect ;
➢ Oportunitatea nelimitata de a realiza 

produse noi.
➢ Acest proces produce mai putin 

deseu decat orice alt proces .

Puncte slabe:
➢ Productivitate redusa;
➢ Gama limitata de materii prime;
➢ Posibilitati reduse de automatizare a 

procesului;
➢ Aspect estetic modest;
➢ Popularitatea scazuta a acestui 

proces.



Mentenanța

Ce este mentenanta?

Mentenanta este definita in Larousse ca un 
ansamblu de activitati ce permite mentinerea 
unui sistem sau a unei parti din sistem in stare 
de buna functionare.

Se aprecieaza ca aproximativ 30% din capitalul unei 
intreprinderi îl reprezinta echipamentele, deci o valoare 
semnificativa. Din acest motiv mentinerea echipamentelor 
in functionare, la parametrii stabiliti, constituie o conditie 
a obtinerii eficientei unei firme

De ce mentenanta?



Scurt istoric

Ideea de a mentine echipamentele în stare de 
functionare în loc de a le înlocui cu altele noi are un 
aspect economic si ea s-a conturat in domeniul militar 
(Hadrian în anul 120 d. H. a înfiintat în Anglia ateliere 
de reparat arme).

Mentenanta si-a pastrat pâna în jumatatea secolulului XX caracterul 
artizanal cand, datorita sumelor mari investite, au inceput sa apara noi 
concepte de mentenanta



Mentenanța – etape cheie

➢ stabilim strategii ( planuri ) de 
mentenanta;

➢ urmarim comportarea echipamentelor in 
timp (supravegherea in functionare);

➢ planificam reparatii;

➢ contractam lucrari cu executantii externi

➢ analizam costurile ;

➢ analizam caderile accidentale etc.

1. Proiectarea mentenantei:

➢ Efectuam  reparatii accidentale ;

➢ Efectuam reparatii planificate ;

➢ asiguram piesele de schimb si materialele 

necesare reparatiilor si intretinerii ;

➢ asiguram documentatiile tehnice pentru reparatii 

si intretinere (tehnologii, desene, scheme etc.);

➢ modernizam echipamente ;

➢ realizamconfectii interne de piese de schimb si 

de SDV-uri ;

➢ reconditionam piese de schimb si SDV-uri.

2. Realizarea mentenantei:



Investitiile in TRP

Ce sunt investitiile?

➢ Dimensiunea contabila: toate bunurile mobile si 

imobile, corporale si necorporale, achizitionate sau 

create in intreprindere, destinate sa ramana constant 

sub aceeasi forma ;

➢ Dimensiunea  economica: toate consumurile de 

resurse care se fac in prezent in scopul obtinerii in 

viitor a unor efecte economice( venituri, incasari) ;

➢ Dimensiunea financiara: cheltuielile care genereaza

venituri si/sau economii pe o lunga perioada de timp 

in viitor si, in consecinta, amortizarea (rambursarea) 

lor se face pe mai multi ani ;

➢ Dimensiunea tehnica: mijlocul principal de 

valorificare a soluţiilor tehnice şi tehnologice noi 

oferite de cercetarea ştiinţifică;

➢ Dimensiunea sociala: investiţiile joacă rolul de 

regulator / compensator în ocuparea forţei de muncă, 

în îmbunătăţirea calităţi vieţii;

Investitiile sunt motorul de dezvoltare al 
companiilor si societatii



Investitiile in TRP

Proiectele de investitii Teraplast
au trei componente: 

➢ Cresterea capacitatilor existente: Crestere

capacitati de productie Tevi PVC 2021, crestere

capacitati produse injectate 2018-2022, crestere

capacitati tevi PE 2018-2022;

➢ Diversificarea gamei de produse: TRP recycling

2016-2018, Productia de baze de camin injectate 

2019, Gama de produse TeraDuct 2021/2022, gama 

de produse NeoTer 2021/2022, extinderea gamei de 

diametre ale tevilor din HDPE pana la φ1.200mm;

➢ Dezvoltarea de produse noi: Productia de folii 

biodegradabile ;



Investitiile in TRP

Orice proiect de investiţii supus analizei de
oportunitate şi eficienţă trebuie să aibă şi
componentă ecologică, iar criteriile ecologice
trebuie sa fie incluse în sistemul de criterii pe baza
căruia se va fundamenta decizia de investiţii.
Susţinem aceasta, pornind de la teza unanim
recunoscută că ”mai ieftin este sa previi decât să
combaţi”



Investitiile in TRP – proiecte viitoare

➢ Infiintare capacitate noua de productie a energiei 

electrice din surse solare la puterea nominala de 

3,806MWh:

o Valoare investitie: 3,9 mil. € ;

o Valoare ajutor de stat: 1,1 mil. €;

➢ Crearea unei capacitati noi de productie folie 

stretch:

o Valoare investitie: 10,8 mil. € ;

o Valoare ajutor stat: 5,3 mil. €;



Sergiu Petri
Director General TeraPlast Recycling



Fabricarea țevilor din PVC rigid

Malaxare Extrudare

Procesul de malaxare-dozare 
consta in amestecarea
polimerului cu materiale auxiliare  
pastrându-se anumite proportii,
corespunzator unei retete
prestabilite.

Procesul tehnologic de extrudare a tevilor 
consta in aducerea polimerului in faza de 
curgere in stare termoplastica; împins printr-
un ajutaj ( matriță ), care-i confera o 
sectiune de un anumit profil, dupa care 
materialul , tras de către un tragător, este 
calibrat și racit, iar apoi este debitat la 
dimensiuni prescrise, mufat și paletizat



EXTRUDERUL este actionat de un motor electric de curent continuu sau alternativ - energia electrica este transformata in 

energie mecanica. După motor este poziţionat un reductor, pentru a reduce turaţia motorului la turaţia şnecurilor.

Cantitatea cea mai mare de energie pe care o consuma extruderul este ce utilizata la încălzirea initială a cilindrului și matriței.

Datorită faptului că materialul este supus acțiunii forțelor de frecare, energia consumată în timpul funcționării se reduce la cca. 

60% din puterea electrică instalată, iar consumul de curent absorbit de motoare este aproximativ același indiferent de turația la 

care este folosit (așa deci consumul energetic nu crește proporțional cu viteza mașinii).

Fabricarea țevilor din PVC rigid



Matrița este elementul prin care materialul plastifiat este adus foarte 

aproape de dimensiunea finală.

Matrița, împreună cu extruderul, asigura printr-un anumit regim de 

temperaturi și de curgere, o mare parte a parametrilor tehnici și calitativi  

ai unei țevi. Schimbarea tipodimensiunilor de țeavă se realizează  prin 

schimbarea unor elemente componente numite dorn și filieră.

Calibrorul - dispozitiv cu rol de a fixa, prin racire si vidare, forma

finala a tevii. Tipic pentru acest sistem este alternarea zonelor de 

racire cu cele de vidare. Se fixeaza pe baia de calibrare si se 

racordeaza la instalatia de racire si vidare.

Baia de calibrare/racire are rolul de a fixa prin racire forma finala a 

produsului care este trecut pentru aceasta printr-o zona de stropire cu apa 

rece la 15°C. 

Faptul că răcirea este însoțită de vacum pe toată lungimea băii face ca 

teava să-și păstreze forma chiar și după ieșirea din calibror. Lungimea de 

calibrare/răcire este corelata cu debitul mașinii

Fabricarea țevilor din PVC rigid



Tragatorul - utilajul care executa evacuarea profilului prin sistemul de 

strangere si tragere realizata prin intermediul a sase senile. 

Strangerea este reglabila, iar viteza de tragere uniforma, corelata cu 

debitul de material debitat de extruder pentru a asigura umplerea 

calibrorului.

Taietorul - Realizeaza prinderea tevii cu papuci profilati (bacuri) 

urmata de debitarea ei la lungimi constante programate la 

dispozitivul digital de taiere. Debitarea se face cu panze circulare 

speciale actionate electric. Concomitent cu tăierea se realizează 

și șamfrenarea la capătul țevii . 

Fabricarea țevilor din PVC rigid



Mufa este deformarea de la capătul unei tevi care serveste la îmbinarea a 

doua tevi sau a unei tevi cu fitingurile aferente.

Mufele pot fi lise sau cu inel.

Procedeul de mufare este, defapt, un procedeu de termoformare a unuia 

dintre capetele țevii.

Paletizarea este procesul de aranjare a tevilor într-o anumita 

formă, cât mai compactă, dar care să nu permita deteriorarea 

acestora în timpul manipularii si transportului. Paletizarea se 

poate face manual (în cazul țevilor mai scurte de 3 m) sau 

automat.

Fabricarea țevilor din PVC rigid



• Durată de viaţă ridicată;

• Rezistenţă chimică şi electrochimică ridicată;

• Grad de curgere superior;

• Impermeabilitate foarte bună;

• Greutate redusă, ceea ce uşurează manipularea şi 

transportul;

• Fexibilitate bună;

• Manoperă scăzută pentru montaj;

• Preţ redus.

Fabricarea țevilor din PVC rigid

De ce țevi din PVC?



Fabricarea țevilor din PVC

Stiati ca:

TeraPlast detine un brevet de inventie pentru tevi de 
canalizare multistrat cu miez expandat din PVC 
reciclat micronizat, 2 modele de utilitate pentru tevi
de canalizare multistrat si o cerere de brevet 
European pentru tevi de canalizare din 100% 
material reciclat ( GRIN )



Reciclarea PVC-ului rigid

Fluxul tehnologic pentru reciclarea deseurilor din PVC:

➢Colectare si transport deseuri PVC
➢Sortare – Macinare – Spalare
➢Sortare electrostatica si optica
➢Pulverizare
➢Granulare

Colectarea si transportul deseurilor de PVC presupune achizitionarea de deseuri din PVC in stare bruta, si
sunt grupate pe doua categorii:

1.Deseuri post-procesare:
provin de la producatori de repere din PVC si sunt materiale curate, neimpurificate care pot fi
introduse direct in procesul de macinare pulverizare;

2. Deseuri post-consumator:
au fost deja utilizate si au ajuns la sfarsitul duratei de viata (demolari; confectioneri ferestre, etc. )



Fabrica TeraPlast Recycling cuprinde:

- 1 linie de sortare
- 5 linii de macinare
- 18 linii de pulverizare
- 3 linii de granulare

Capacitatea de reciclare este de peste 30.000 to
output, pozitia 5 in Europa (top reciclatori PVC rigid) si
locul 1 in Europa pentru PVC reciclat micronizat.

Reciclarea PVC-ului rigid



Moara cu ciocane

In aceasta etapa materialul este
redus la dimensiuni de aprox. 10-20
cm care permit a fi sortate in etapele
urmatoare.

Magnet 

Are rolul de a extrage metalele
feroase, este montat deasupra benzii
transportoare.

Sita rotativa

In aceasta etapa se doreste
eliminarea impuritatilor de tipul
nisipului, sticlei si orice alte impuritati
care trec prin ochiurile sitei care au 
dimensiuni de 12-15 mm.

Eddy Current

Cu ajutorul acestui echipament sunt 
eliminate impuritatile de tipul
metalelor neferoase cum ar fi 
aluminiu, etc.

Moara macinare umeda

Cu ajutorul acestui echipament
dimensiunea materialului se reduce 
la prox. 8mm. Macinarea are loc in 
mediu umed, aici avand loc o 
prespalare a materialului.

Spalator prin frictiune

Materialul va fi curatat de impuritati
cu ajutorul acestui echipament. Apa
murdara va ramane la baza
echipamentului in timp ce materialul
spalat va urca cu ajutorul unei
spirala si va ajunge in tancul de
separare prin flotatie.

Tanc de separare prin flotatie

In acet utilaj se doreste eliminarea
contaminantilor care plutesc. PVC
avand densitatea mai mare decat a
apei se va depune pe fundul
tancului. Contaminantii de tipul
lemn, hartie PE, PP plutesc si sunt
eliminate.

Uscator mecanic

Materialul se alimenteaza direct din 
tancul de separare prin flotatie. Aici
are loc o uscare preliminara. 

Reciclarea PVC-ului rigid



Uscare termica

Aici are loc uscarea finala in urma
careia materialul va avea o 
umiditate de 1-2%.
Uscatorul contine un sistem de
incalzire si circulare a aerului care
usuca materialul.

Eddy current

De la uscarea termica, materialul
intra intr-o a doua treapta de
separare a tuturor contaminantilor
metalici neferosi.

Separator electrostatic

Este utilizat pentru separarea si
sortarea PVC de garniturile din
cauciuc sau PVC plastifiat. Acest
echipament utilizeaza
permeativitatea dielectrica dintre
doua materiale plastice care trebuie
separate.
Materialul este separat intr-un camp
electrostatic in functie de polaritatea
particulelor.

Separator optic

Materialul care trebuie sortat este
alimentat intr-un siloz prevazut cu
senzor de nivel. Utilajul este
prevazut cu cinci canale de separare
si doua trepte de separare. Trei
canale sunt utilizate pentru prima
treapta de separare. Celelalte doua
canale sunt folosite pentru o
separare suplimentara cu scopul de
imbunatatire a calitatii materialului
rezultat.

Reciclarea PVC-ului rigid



Micronizator
Micronizarea este efectuata intre discurile ascutite
de pe rotor si de pe stator. Prin reglarea distantei
dintre discuri se obtine granulometria pe care 
dorim sa o obtinem pentru produsul final. 

Linia de granulare
Deseurile macinate sunt transportate pe mixerul in linie
al granulatorului PVC cu mixer in linie ( T9 ) unde este
mixat in proportii stabilite cu aditivi si materiale de
umplutura pentru a transforma acest material intr-un
material cu caracteristici cat mai apropiate de materia
prima virgina

Reciclarea PVC-ului rigid



Daniel Adumitrăchioaiei
Director HR
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Programe de instruire și dezvoltare 

GRUPUL TERAPLAST 

• Atelierul de învățare (CCIABN), Asociația Inceptus (Angajați Competitivi)

Parteneriate pe proiecte europene: 

• Producție – Operator mase plastice, Macaragiu

• Logistică – Stivuitorist

• Sănătate și securitate în muncă – Inspector SSM, Prim ajutor, Servant pompier, Evaluator risc

• SMI – Manager îmbunătățire procese, 

Certificări externe : >100p

• Interne: Comunicare, Teamwork

• Externe: Leadership

Traininguri soft

• Softuri: SAP, True HR

• Specifice: Vanzari, Kaizen

Traininguri tehnice

• 100 utilizatori; > 500 module de training

• Program ValueUp@TeraPlast: 5 competențe, 11 module de curs → creștere cu 35% a gradului de accesare

Platforma E- Learning 



Implicare în comunitate - Clădim viitoare generații de profesioniști

GRUPUL TERAPLAST 

Învățământ dual
>40p

• Parteneriat Grup 
Școlar Grigore 
Moisil

• TeraPlast :
21 elevi (start 2020)

12 elevi (start 2021)

• TeraGlass:
10 elevi (start 2022)

Practică și 
Internship >20p

• Producție

• Engineering

• Departamente 
suport

• Elevi angajați pe 
perioada verii

Relația cu 
universitățile

• Vizită de studiu 
UT “Gheorghe 
Asachi” Iași

→ 1 inginerier chimist 
absolvent angajat

• Parteneriat UT 
Cluj - Facultatea
de Inginerie a 
Instalaţiilor

→1 inginer absolvent 
angajat

Participare la 
evenimente de 

profil

• Târg de viitor –
consultanță pe CV și 
prezentarea la 
interviu

• Noaptea 
cercetătorilor 
europeni –
prezentări și 
knowledge sharing

• Biblioteca Pov21



Conduită responsabilă

GRUPUL TERAPLAST

Training 
Diversitate și 

Incluziune 

Diversitatea la locul de muncă

Prejudecăți inconștiente

Gestionarea unei forțe de muncă multigeneraționale

Sistem de 
Avertizare de 

integritate 
“Whistleblowing”

Disponibil 24/24, RO&EN 

Formular sesizări nereguli – anonimat

Cutii Reclamații

Telefon și adrese email dedicate

Cod de conduită 
actualizat

Disponibil pe intranet și website-ul companiei

Informare și conștientizare recurentă  – grupuri email &ecrane TV

Integrarea noilor angajați



Promovăm o cultură organizațională pozitivă

GRUPUL TERAPLAST

Greșelile nu sunt pedepsite

Se preferă acțiunea în locul inacțiunii

Se analizează ce s-a întâmplat

Feedback și lecții învățate

Tolerează greșelile



Promovăm o cultură organizațională pozitivă

GRUPUL TERAPLAST

Aprecierea loialității

Promovare internă

Premierea publică cu ocazia aniversărilor în companie

Beneficii suplimentare funcție de vechimea în companie



Promovăm o cultură organizațională pozitivă

GRUPUL TERAPLAST

Încurajează inovarea

Ideile noi sunt appreciate și încurajate

Se aplică și se răsplătesc rezultatele

Tot personalul e încurajat să își aducă aportul



Promovăm o cultură organizațională pozitivă

GRUPUL TERAPLAST

COMUNICARE cu majuscule

Instrumente noi de comunicare

Incurajarea comunicarii la toate nivelurile

Discuții 1:1

Comunicarea strategiilor, rezultatelor



Promovăm o cultură organizațională pozitivă

GRUPUL TERAPLAST

Accent pe învățare

Cursuri de specializare

Cursuri de noi abilități

E-Learning

Next: Job rotation 

Next: Mentorat



Promovăm o cultură organizațională pozitivă

GRUPUL TERAPLAST

Încurajează munca în echipă

Premii de performanță a echipei

Implicarea colectivă în luarea deciziilor

Teambuilding, concursuri, workshops

Munca de echipă este apreciata si promovata



Promovăm o cultură organizațională pozitivă

GRUPUL TERAPLAST

Încurajează autonomia

Libertate de decizie

Stabilire obiective și termene

Fără micro-management

Coaching



Actualul material are caracter informativ şi îşi propune să prezinte într-un mod obiectiv compania TeraPlast SA.
Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului prezentului material de
către orice persoană fără acordul prealabil al companiei.
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