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Şantierul Naval Constanţa (SNC) a fost, este şi va 
fi  o companie reprezentativă pentru industria de 

profi l din România şi din întreaga Europă. Este tema care 
a stat la baza discuţiilor cu ing. Radu Rusen, directorul ge-
neral al SNC. Prezentăm, în continuare, răspunsurile pri-
mite la câteva întrebări, considerate de noi a fi  importante.

– Realizările SNC în cei peste 123 de ani de existență 
sunt o confi rmare a rolului și locului ocupat în ansamblul 
industriei româneşti. Vă propun să începem cu o scurtă 
punctare a principalelor evenimente din istoria SNC. Care 
sunt acestea?

– Fără a intra în detalii (vezi și www.snc.ro), vom 
enumera câteva, și anume: ● „certifi catul de naștere“ al 
Șantierului Naval Constanța este înregistrarea Ministerului 
pentru Lucrări Publice din 1892 ce face referire la Atelierul 
de Reparații din Portul Constanța; ● lansarea primei nave 
construcție nouă în mai 1936, iahtul Crai Nou, cu o lungime 
de 12 m; ● inițierea, începând cu 1950, a proiectului de ex-
tindere a SNC, urmată de o etapă investițională importantă la 
începutul anilor ’70 pentru a putea aborda construcții de nave 
mari pentru fl ota română de transport maritim și, astfel, deve-
nind principalul șantier constructor al României; ● confrunta-
rea cu cerințele pieței internaționale la începutul anilor ’90; ● 
privatizarea SNC începând cu 1 octombrie 2002 și demararea 
programului de restructurare și investiții pentru a readuce SNC 
în elita șantierelor navale europene; ● 2004 – restartarea puter-
nică a producției de nave de complexitate ridicată în baza unui 
concept SNC, probabil cel mai important proiect de construcții 
nave dezvoltat în România post-revoluție, având în vedere că 
au fost construite o serie de 21 de nave de acest tip. De altfel, 
nava care a făcut obiectul proiectului „tancul de produse petro-
liere și chimice de 41,000 tdw“ a fost desemnată nava anului 
2008 de către revista cu largă circulație internațională Tanker 
Shipping & Trade; ● în perioada 2002 – 2015 s-a realizat o 
gamă diversă și mare de nave, SNC orientându-se şi către alte 
segmente de piaţă, în special în zona navelor de suport pentru 
activitatea offshore. Detalii în „Lista de referință“ de pe site 
(http://www.snc.ro/8/lista-de-referinta/static.html); ● în activi-
tatea de reparații, SNC a devenit principalul jucător din zona 
Mării Negre și estul Mării Mediterane, stabilind în timp par-

teneriate strategice cu o serie de armatori de top, care au adus 
numai în anul 2014 peste 90 de nave la reparat.

– Aveți o experienţă de peste 13 ani în managementul 
de top la SNC. Care sunt, după părerea dumneavoastră, 
principalii factori care au infl uențat în bine dezvoltarea, în 
acești ani, a Șantierului Naval Constanța?

– Principalii factori au rezultat ca urmare a parcurgerii 
unor etape importante în restructurarea și dezvoltarea com-
paniei, ca de exemplu: ● realizarea unei privatizări de suc-
ces, în care acționarul majoritar și-a propus și a realizat un 
program investițional foarte solid care a stat la baza dezvol-
tării noilor strategii de repoziționare în piață; ● „construirea“ 
unui management operațional efi cient bazat pe o echipă de 
profesioniști, consolidată în acești ani, echipă care a urmă-
rit constant atingerea obiectivelor stabilite; ● parteneriatul, 
bazat pe informare corectă și încredere între reprezentanții 
managementului și cei ai sindicatului din cadrul societății, a 
fost un motor al schimbării mentalității în cadrul angajaților 
societății, care au trecut de la atitudinea specifi că unor 
angajați la „stat“ la o atitudine bazată pe creșterea continuă a 

performanței și calității produselor și serviciilor furnizate către 
clienţi; ● criza profundă care a afectat industria construcțiilor 
de nave la nivel mondial și, în special, pe cea europeană, a 
afectat în mod direct și SNC, dar prin măsurile luate societa-
tea a trecut cu bine și de această „barieră“; ● implementarea 
unui sistem informatic complex și integrat care acoperă toate 
domeniile de activitate (management, producție, administra-
tiv, proiectare etc.). Scopul urmărit este de a asigura suportul 
necesar dezvoltării agilității companiei în vederea adaptării 
rapide la noul context economic național și internațional în 
continuă schimbare. Pentru atingerea scopului propus există 
o componentă importantă dedicată managementului (strate-
gic și operațional) bazată pe o soluție de tip Bussines Intelli-
gence, una dedicată 
managemen tu lu i 
operațional bazată 
pe o soluție de tip 
ERP (Enterprise Re-
source Planning) și 
una suport pentru 
proiectare bazată pe 
soluții recunoscute 
la nivel internațional 
în domeniu: AutoCad, Tribon M3, Aveva Marine și Prima-
vera (Project Management). Toate, după părerea noastră și 
nu numai, sunt la fel de importante și necesare pentru dez-
voltarea unei companii moderne și de succes; ● implementa-
rea unui Sistem de Management Integrat în conformitate cu 
prevederile sistemelor 
ISO 9001:2008 în do-
meniul calității și ISO 
14001:2009 în domeniul 
mediului. Ultima cer-
tifi care obținută a fost 
pentru Sistemul de Ma-
nagement Ocupațional, 
Sănătate și Siguranța 
Muncii, în conformitate 
cu prevederile OHSAS 
18001:2007, SNC fi ind 
primul șantier naval ro-

mânesc care a integrat 
sistemele de mana-
gement de Calitate – 
Sănătate – Siguranța 
Muncii. Certifi carea 
pentru Standardul 
NATO – AQAP 2110 a 
permis SNC să devină 
principalul contractor pentru Marina Militară Română în 
reparația navelor militare de mari dimensiuni, fi ind în același 
timp pregătit să execute astfel de lucrări și pentru nave 
aparținând fl otelor militare ale altor țări membre NATO.

– După cum este cunoscut, ANCONAV (Asociația 
Naţională a Constructorilor de Nave din România), 
înfi ințată în 1993, este una dintre puținele asociații 
de acest tip din ţara noastră care se implică, atât pe 
plan național, cât și internațional, în favoarea și folosul 
membrilor asociației. ANCONAV intenționează să reali-
zeze un cluster de dezvoltare în domeniul construcțiilor 

navale care să asigure sustenabilitatea industriei româ-
neşti. Vă rugăm, ca manager al SNC și ca fost președinte 
al acestei asociații în perioada 2009 – 2013, să detaliați 
această inițiativă importantă.

– Într-adevăr, ANCONAV este una dintre asociațiile 
naționale care și-a continuat neîntrerupt activitatea în cei pes-
te 20 de ani de existență reuşind să strângă în jurul ei prin-
cipalii jucători din piața șantierelor navale, producători de 
echipamente, proiectanți, societăți de clasifi care și, nu în ul-
timul rând, universități cu secții de profi l maritim. Înfi ințarea 
Clusterului Maritim Marea Neagră are ca scop ridicarea la 
un nivel superior a colaborării între partenerii implicați în 
scopul creșterii vizibilității României în domeniul maritim 
la nivel mondial, atragerea altor entităţi care pot contribui 
decisiv la acest lucru cum ar fi  autoritățile naționale și loca-
le, bănci fi nanțatoare etc., identifi carea sinergiilor și, nu în 
ultimul rând, dezvoltarea industriilor și serviciilor asociate 
domeniului maritim.

– În încheiere, vă rugăm să enumerați câteva pro-
puneri pentru îmbunătățirea mediului economic care 

ar facilita dezvoltarea SNC, în particular, și industria de 
construcții/reparații nave, în general. 

– Considerăm că este esențial ca mediul economic să fi e 
predictibil, având în vedere că activitatea pe care o desfășurăm 
este, de cele mai multe ori, una cu ciclu lung de fabricație. 
Orice schimbare legislativă apărută peste noapte și în special 
taxe noi introduse, cum ar fi  taxa pentru apa de mare utilizată 
la andocarea și lansarea navelor sau vestita „taxă pe stâlp“ 
fac să dezechilibreze competiția și să favorizeze alte șantiere 
navale din regiune cum ar fi  cele din Turcia și Bulgaria. Din 
păcate, construcția de nave este exclusă din lista industriilor 
care pot fi  fi nanțate din programele cu fonduri europene chiar 
dacă aceste programe nu vizează direct obținerea unui avantaj 
competițional, ci programe de investiții legate, de exemplu, 
de protecția mediului. Acțiunea factorilor politici în această 
direcție ar putea crea premisele accesării unor fonduri struc-
turale cu impact asupra societății, dar și a orașului prin in-
troducerea de tehnologii verzi inovatoare. Dezvoltarea unui 
plan strategic pe termen lung de dotare a Marinei Militare cu 

nave noi care să înlocuiască parte din fl ota existentă, destul de 
îmbătrânită, ar putea da șanse șantierelor navale românești să 
se pregătească pentru realizarea acestor programe și, implicit, 
să joace un rol important în derularea lor. Vedem că majori-
tatea țărilor membre NATO și-au dezvoltat centre naționale 

de competență care 
sunt implicate în toa-
te programele militare 
naționale. 

Am convingerea 
că, dacă s-ar aplica 
propunerile menţiona-
te anterior, s-ar asigu-
ra, cel puțin, un con-
text minim necesar re-
vigorării industriei ro-
mâneşti de construcții/
reparații nave. În con-
cluzie, avem nevoie de 
o abordare de tipul „de 
jos în sus“ (bottom-up) 
– urmărind protejarea 
interesului la nivel de 
componentă – coro-
borată /sincronizată 

cu una „de sus în jos“ (top-down) – urmărind proteja-
rea interesului național, cum, de altfel, s-a procedat și 
se procedează în toate țările dezvoltate. Este, deci, ne-
cesară aplicarea reală a principiului subsidiarității care, 
din păcate, a rămas doar la nivel declarativ, atât la nivel 
european, cât și mondial. Fără a mai intra în alte deta-
lii, promitem că vom reveni cu alte exemple concrete de 
cazuri de succes, astfel încât să putem identifi ca și alte 
propuneri de soluții necesare pentru dezvoltarea mediu-
lui economic local și național.

„Forţa motrice“ a ex
Experienţe indust

Câteva clarifi cări și precizăr
Demersul publicistic de faţă a fost inspirat de o de

iniţiată de Consiliul Director al AGIR, la începutul anul
focusată pe identifi carea și prezentarea unor exemple
ces reprezentative pentru fi ecare zonă a țării. Menţione
benefi ciat de reacția pozitivă a unor reprezentanți impo
mediului de afaceri constănțean.

Este vorba despre o veritabilă „radiografi ere“ a
lor succesului, în condiţii concrete de loc şi de timp. A
diseminează informaţii deosebit de utile pentru antre
manageri şi alţi specialişti, precum şi pentru publicul 
asemenea demers se integrează şi în procesul amplu
dernizare a economiei româneşti, determinând schim
atitudinea societăţii civile, simultan cu transmiterea de
le factorilor decidenţi la nivel naţional.

Este de la sine înţeles că rezultatele vor dep
mare măsură, şi de gradul de implicare a membrilor A
colaborarea noastră efi cientă cu societatea civilă, m
afaceri şi mediul politic. Orice propunere de colaborar
mele scopurilor comune este şi va fi  bine venită. (N.F

Șantierul Naval Constanța ocupă 
un loc de frunte la nivel european 
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xemplului: succesul 
triale constănţene

Se spune că omul sfi nţeşte locul. Niculae Duşu re-
confi rmă din plin acest adevăr prin realizări deo-

sebite. După evenimentele din decembrie ’89, a devenit un 
antreprenor şi manager de top care, împreună cu vărul lui 
primar, Ion Duşu, formează un „cuplu“ (un economist şi un 
inginer) de succes (confi rmat şi de Grupul DD SA realizat 
împreună). Au un portofoliu diversifi cat, format din fi rme re-
prezentative din domenii precum: construcţii (CELCO SA), 
turism (Hotel Condor din Mamaia, Hotel 2D din Neptun), 
operaţiuni/servicii portuare (SOCEP SA, Casa de Expedi-
ţii Phoenix SA), logistică (Logistic Park din Constanţa) etc. 
Este mult mai uşor să rezişti pe piaţă pe termen mediu şi 
lung, dezvoltând afaceri în sectoare diferite, mai mult sau 
mai puţin complementare, astfel încât atunci când unul este 
în criză să te poţi susţine prin celelalte. Dar elementul cel 

mai important constă în faptul că toate fi rmele preluate prin 
procesul de privatizare au fost dezvoltate continuu şi aduse 
în poziţie de succes pe piaţa pe care ele operează. 

În continuare, vom prezenta răspunsurile primite de 
la dl Niculae Duşu la câteva întrebări referitoare doar la 
CELCO, fi ind cea mai apropiată de domeniul ingineriei.

– Propun să începem cu un scurt istoric. Care au 
fost principalele etape parcurse de companie până la pri-
vatizare?

– Fabrica I.P.B.C.A. făcea parte dintr-o întreprindere de 
prefabricate din beton care, după 1989, a devenit societatea 
comercială CELCO. Înainte de privatizare, CELCO produ-
cea aproximativ 30 000 mc BCA pe an. Această producț ie 
se obținea cu utilaje montate în 1973, an în care a fost pusă 
în funcțiune fabrica, utilaje care pe parcursul a 24 de ani de 
activitate nu au fost înlocuite și nici modernizate. S-a reușit 
menținerea în funcţiune prin reparațiile curente lunare și 
reparațiile capitale anuale. Deși calitatea produselor era mult 
sub standardul impus pentru a realiza elemente din BCA, 
gestionarea acestui stadiu difi cil a rămas doar la nivelul 
agentului economic fără sprijinul și implicarea statului 
ca proprietar. Astfel, zeci de procente, cât reprezentau 
produsele declasate din producția totală, se vindeau ca 
produse conforme. A fost o primă problemă difi cilă 
care a trebuit rezolvată după transferul de proprietate. 

– Este de notorietate că, după privatizare, CEL-
CO s-a dezvoltat/extins puternic devenind lider pe 
piața producătorilor de BCA, var, adezivi și mortare 
pentru construcții. Vă rugăm să ne prezentați prin-
cipalele direcții în care ați acționat pentru a atinge 
această performanță.

– CELCO a ajuns unul dintre cele mai puternice 
branduri de pe piața materialelor de construcții din Ro-
mânia deoarece s-a străduit permanent să fi e o garanție 

pentru realizarea de produse efi ciente, cu un 
înalt nivel de calitate. Strategiile companiei 
pe termen lung au drept scop principal facili-
tarea creării unui viitor mai bun pentru noile 
generații prin dezvoltarea de soluții sustenabile în 
domeniul construcțiilor. Primele investiții importante 
s-au efectuat între anii 1998 – 2001 prin suplimen-
tarea liniei de autoclavizare și modernizarea mașinii 
de tăiat BCA. Modernizarea fl uxului tehnologic prin 
automatizarea completă a proceselor de măcinare, 
dozare, translație poduri rulante și autoclavizare a 
avut ca efect principal creșterea producției de BCA, 
în condiţiile îmbunătățirii continue a calității. În anul 
1999, s-a pus în funcțiune secția de producție a adezi-
vilor și mortarelor de zidărie, care a fost transformată 
în Fabrica de Adezivi și Mortare în anul 2007, cu o 
capacitate de producție de 60 000 tone/an. În anul 
2008, s-a pus în funcțiune Fabrica de Var CELCO și a 
început exploatarea carierei de nisip de la Plopeni. În 
anul 2012, a demarat exploatarea carierei de piatră de 
la Tașaul. Astfel, CELCO reușește să-și asigure peste 
80% din materiile prime necesare în procesul de fa-
bricaţie pentru întreaga gamă sortimentală, având sub 

control calitatea produsului fi nit. În 2014, s-a pus în funcțiune 
un al doilea cuptor de var pentru a putea asigura necesarul de 
var măcinat special pentru BCA și pentru producătorii din 
ţară, dar și pentru a putea diversifi ca gama de produse a fa-
bricii de var: var hidratat, var măcinat, var bulgări, var do-
lomitic. CELCO a lansat trei noi sortimente de BCA, pen-
tru termoizolații, structuri portante și BCA cu rezistență ri-
dicată, ce răspund cererii clienților pentru diversele soluții 
constructive. Investițiile programate pentru 2015 sunt, de 
asemenea, menite să efi cientizeze procesele de producție 
(achiziționarea unui concasor suplimentar pentru cariera 
de calcar, modernizarea liniei de producție BCA prin în-
locuirea sistemului actual de tipare fi xe cu un sistem de 
recirculare a tiparelor etc.). Pentru a ne păstra poziţia de 
lider, demarăm în mod continuu campanii de comunica-

re și informare, 
atât către utili-
zatorii fi nali, cât 
și către liderii 
de opinie din acest 
domeniu: arhitecți, 
proiectanți, con-
structori. Perma-
nent încercăm să ne 
adaptăm cerințelor 

pieței: dezvoltăm produse noi, îmbunătățim procesele de fa-
bricaţie și distribuție. Încheiem parteneriate solide și activăm 
pentru dezvoltarea industriei de construcții prin intermediul 
asociației PRO BCA, al cărei membru fondator suntem.

– Care au fost cele mai difi cile momente și cum s-au 
depășit?

– Perioada anilor de criză, 2008 – 2014, s-a caracte-
rizat printr-o fl uctuație permanentă a livrărilor de produse 
CELCO. Principalul obstacol l-a constituit lipsa de coerență 
a mesajelor publice transmise de către guvernanți, fapt ce a 
determinat haos în sistemul bancar și în sistemul fi scal (taxe 
și impozite), având importante consecințe negative în mediul 
de afaceri. Pentru depășirea crizei, CELCO s-a focusat pe 
următoarele obiective: ● satisfacerea cerințelor consumatori-
lor prin lansarea de produse noi și de o calitate îmbunătățită 
continuu. În acest sens, CELCO a mizat pe tendința consu-
matorilor de a fi  din ce în ce mai atenți și mai calculați în 
luarea deciziilor de achiziție și a încercat să satisfacă nevoia 
acestora pentru produse de calitate, longevive și cu multiple 

benefi cii, astfel încât să fi e un partener de încredere, fl exibil 
și inovativ; ● realizarea de investiții majore pentru moderni-
zarea și inovarea tehnologiilor de fabricație, astfel încât să 
corespundă atât exigentelor tot mai mari ale benefi ciarilor 
pentru produse sustenabile și efi ciente, cât și cerințelor im-
puse de Uniunea Europeană. Un element pozitiv, care ne-a 
încurajat în această perioadă, a fost scurtarea termenelor de 
încasare, fapt ce a redus riscul contractual printr-un rulaj mai 
rapid al banilor.

– Se știe că, în ţările dezvoltate, investitorii apelea-
ză pentru fi nanțare în primul rând la bănci și la piața de 
capital și mai puţin la resursele proprii. Băncile din Ro-
mânia au practicat și încă mai practică dobânzi neatrac-
tive. Piața de capital românească nu este încă sufi cient 
de dezvoltată, astfel încât să reprezinte o alternativă reală 
de fi nanțare pentru economia reală.  În aceste condiţii, la 
ce surse de fi nanțare ați apelat de la startarea afacerilor 
până în prezent?

– De-a lungul timpului societatea și-a fi nanțat din surse 
proprii atât operațiunile curente, cât și majoritatea proiectelor 

de investiții realizate. În perioada 2012 –  2013 s-a derulat pro-
iectul „Investiție pentru extinderea capacității de producție 
a varului a S.C. CELCO S.A.“ în valoare de aproximativ 
12 400 000 lei, fi nanțat parțial din FEDR (5 835 874,06 lei) prin 
Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității 
Economice. Aşteptăm, în continuare, ca și în România siste-
mul bancar și piața de capital să ofere agenților economici ac-
ces la o  fi nanțare similară cu cea din țările dezvoltate. 

– În dubla dvs. calitate, de președinte al Organizației 
Patronale a Producătorilor de BCA din România – PRO BCA 
și de președinte CA al CELCO, vă rugăm să prezentați, pe 
scurt, câteva propuneri, considerate a fi  importante, pen-
tru dezvoltarea industriei, în general, și a producătorilor de 
BCA și de alte materiale de construcții, în particular.

– Consider că sunt necesare câteva măsuri urgente pen-
tru relansarea sectorului de construcții, cu infl uențe pozitive 
asupra creșterii economiei românești, între care: ● implemen-
tarea programului Noua Casă pentru a încuraja construcția 
de locuințe noi într-un ritm mai alert și pentru a putea răs-
punde necesității de a avea până în anul 2020 cât mai multe 
construcții cu pierderi energetice minime, care să tindă către 
zero. Precizez că în acest moment în România, deși fondul lo-
cativ este învechit, nu sunt stabilite programe destinate relan-
sării investițiilor în construcţii, iar singurul segment pe care 
se bazează producătorii este cel al construcțiilor realizate de 

către persoanele fi zice și consumato-
rii individuali; ● implementarea unui 
program de reindustrializare a Ro-
mâniei întrucât, din experienţa țărilor 
europene, remarcăm existența unei 
lungi tradiții în sprijinirea comerci-
alizării produselor pentru construcții 
și asigurarea competitivității în sec-
torul construcțiilor; ● implementarea 
unor programe investiționale care 
să permită menținerea locurilor de 
muncă actuale și crearea altora noi; 
●  punerea în aplicare, cât mai repede 
posibil, a reducerii, în continuare, a 
CAS, mai ales că acest obiectiv face 
parte și din programul de guvernare 
și, în plus, situaţia economică din 
acest moment permite o astfel de 
măsură benefi că mediului economic. 
O nouă diminuare a CAS va stimula 

fi rmele să facă angajări și, mai ales, să angajeze „cu acte“. 
Ar facilita, deci, reducerea puternică a pieței de lucru la 
negru. În plus, această măsură va ajuta și la diminuarea eva-
ziunii fi scale; ● modifi cări legislative pentru micşorarea, pe 
ansamblu, a presiunii fi scale și în mod special în domeniul 
resurselor naturale utile pentru industria materialelor de 
construcții. Alte detalii referitoare la propunerile noastre pot 
fi  găsite pe site-urile PRO BCA (www.probca.ro) și CELCO 
(www.celco.ro). 

În concluzie, putem afi rma că, dacă s-ar aplica toate 
aceste propuneri, mediul economic, în particular, și so-
cietatea românească, în general, ar putea realiza un pro-
gres mai semnifi cativ. 

Ambele interviuri au fost realizate 
de ing. Nicolae Fildan, membru 

al Consiliului Director al AGIR
Președintele Sucursalei AGIR Constanța

CELCO, lider pe piața materialelor de construcții
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