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COMES este unul dintre principalii producători de echipamente sub presiune și piese de schimb pentru 
industria chimică, petrochimică, petrol, gaze, cât și pentru industria energetică și nucleară, având peste  
40 de ani de experiență de producție și livrări în peste 30 de țări. 

„Suntem o companie în continuă dezvoltare, ca dovadă fiind deschiderea halei noi de producție în valoare de  
5 milioane de euro, mărind astfel gama de produse pe care le putem fabrica. Obiectivul nostru este ca la 
finalul anului să avem 300 de angajați și o cifra de afaceri de 14 milioane de euro.” a declarat Anton Ioan 
Măzărianu, Director General Comes.

Noua hală are suprafața de 2.800 de m2 și este destinată fabricării de echipamente sub presiune, cu 
greutatea de până la 200 de tone, cu o lungime de 47 m/utilaj, grosime tablă virolată de max. 100 mm, 
diametrul de 7 m.

COMES urmărește în permanență să optimizeze facilitățile de producție și parteneriatele de afaceri, 
acest lucru reflectându-se în ultima livrare către rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești. Acest echipament 
are diametrul de 2,5 metri, lungime de 7 metri și o greutate de 80 tone și este cel mai complex proiect 
realizat de până acum de companie. Echipamentul a fost fabricat şi executat în regim unicat şi este destinat 
completării proiectului de investiţii de modernizare a Instalaţiei de Distilare Gaze/Recuperare Sulf, și făce 
parte dintr-un număr însemnat de echipamente, toate executate în cadrul COMES Săvinești.

PUBLICITATE

Finan]e personale

Jum`tate de miliard de lei
subscrieri pentru a \mprumuta
statul romån prin Burs`. „Pån`
la finalul ofertei, suma s-ar
putea mai mult decåt dubla“

LIVIU POPESCU

CU DOAR o s`pt`mån` r`mas` pån` la \ncheierea perioadei
de subscriere, investitorii persoane fizice au introdus ordine \n
valoare total` de 516 milioane de lei \n oferta de vånzare de
titluri de stat pentru popula]ie pe care Ministerul Finan]elor o
desf`[oar` din 15 iulie [i pån` pe 7 august. 

Aceste titluri de stat vor fi ulterior listate la bursa de la
Bucu re[ti, fiind prima emisiune de astfel de instrumente finan -
ciare pentru popula]ie care ajunge pe pia]a de capital dup` o
pauz` de patru ani. 

Din cele 516 milioane de lei pe care investitorii le-au sub -
scris pån` pe 30 iulie, aproximativ 206 de milioane de lei sunt
sub scrierile aferente emisiunii de obliga]iuni \n lei cu scaden]a
pe doi ani, cea pentru care statul romån pl`te[te o dobånd` de
4% pe an.
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Allianz-}iriac conduce \n
continuare clasamentul asigur`rilor
de s`n`tate \n T1/2020

MIRCEA NICA

ALLIANZ-}IRIAC, liderul seg -
men tului asigur`rilor de s`n`tate, \[i
men]ine pozi]ia \n clasamentul celor
mai mari companii de asigur`ri de
s`n`tate dup` subscrieri \n primul
trimestru (T1) din 2020, dup` ce pia]a
asigur`rilor de s`n`tate a \nregistrat o
cre[tere substan]ial` de peste 50% a
subscrierilor, ajungånd la 142,3 mil.
lei, potrivit datelor publicate \n
raportul Autorit`]ii de Supraveghere
Financiar` (ASF). Astfel, pe prima
pozi]ie din top 10 cele mai mari com -
panii de asigur`ri de s` n`tate se afl`
Allianz-}iriac cu un volum al primelor
brute subscrise de 46,43 mil. lei, \n
cre[tere cu 25% \n T1/2020, fa]` de
perioada similar` din 2019. Datorit`
unei cre[teri substan ]ia le a subscrie -
rilor la nivelul \ntre gului seg ment de
asigur`ri de s` n`tate, asi gu r`torul [i-a

ajustat cota de pia ]` de la 39,90% \n
T1/2019, la 32,62% \n T1/2020, potrivit
calculelor f`cute de ZF. 

Pe pozi]ia a doua se reg`se[te
Signal Iduna, cu un volum al primelor
bru te subscrise pe asigur`rile de s` n` -
ta te de 39,88 mil. lei, \n cre[tere cu
80,5% \n T1/2020 fa]` de T1/2019.
De[i ajustarea cotei de pia]` a lide -
rului acestui segment a \nsemnat o
sc`dere cu circa 7 puncte procentua le,
Signal Iduna [i-a majorat cota de pia -
]`, ajungånd la 28,02% \n primele trei
luni din 2020, cu aproximativ 4 puncte
procentuale, fa]` de perioada similar`
a anului trecut, conform calculelor ZF.

Primele trei companii din topul ce -
lor mai mari societ`]i de asigur`ri de
s`n`tate la finalul lunii martie 2020
de]in o pondere de circa 74% din
totalul subscrierilor pe acest segment,
de 142,3 mil. lei.
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R~ZVAN BOTEA

|
ncas`rile la bugetul de stat din
TVA au fost \n luna iunie 2020 de
5,3 mld. lei, la acela[i nivel cu
\ncas`rile din TVA \n luna iunie
2019. Este prima lun` din martie,

de la \nceputul pandemiei, cånd
\ncas`rile la bugetul de stat din TVA nu
au sc`zut.

Anali[tii economici sunt de p`rere c`
\ncas`rile la bugetul de stat din TVA se
vor men]ine pe un trend ascendent, \n
m`sura \n care operatorii economici au
\nceput s`-[i reia activitatea.

„Este posibil s` avem o tendin]` cel
pu]in de p`strare a nivelului de \ncasare
de TVA sau chiar o cre[tere. Am v`zut
c` unii operatori au repornit activit`]ile.
Partea cel mai pu]in p`cut` este c` toat`
lumea a[teapt` ceva. Dac` apa -
re un mic impuls care s`
pun` \n mi[ care ro ti -
]ele eco nomiei, pu -
tem re\ncepe acti -
vi tatea \ntr-un
ritm mai alert“, a
de clarat pentru
ZF Adrian Ben]a,
con sultant fiscal.

|n martie 2020 \ncas`rile din
TVA la bugetul de stat au sc`zut

cu 82%, pån` la 780 mil. lei.

Adrian Ben]a mai spu ne
c` mul]i agen]i eco no -
mici au pl`tit \n mai d` -
rile c`tre stat, chiar da -
c` pu teau opta pen tru

amå narea acestor pl`]i,
\n con di]iile \n care s-ar adu -

na o povar` prea mare pån` la sfår [i -
tul lunii octombrie, cånd expir` amå -
na rea pl`]ii impozitelor pentru

companii. „|n martie a fost dat`
Ordonan]a 30 [i 29 prin care toate
datoriile scadente dup` 21 martie aveau
prorogat termenul de pla t` la 30 de zile
dup` \ncetarea st`rii de ur gen]`. Prin

urmare, foarte mul]i ope ra tori economici
nu au pl`tit TVA la timp, pentru c` nu
[tia nimeni ce se \n tåmpl`. Apoi [i-au dat
seama c` nu e bine s` adune datorii [i
\ncet-\ncet au pl`tit.“

Statul a \ncasat, de la \nceputul anu -
lui, 25,4 mld. lei din TVA, \n sc`dere cu
aproa pe 16% fa]` de \ncas`rile de 30,1
mld. lei din primele [ase luni din 2019. |n
aprilie, statul a \ncasat din TVA 3,65 mld.
lei, \n sc`dere cu 17% fa]` de aprilie
2019, iar \n mai au venit la bugetul de stat
4,2 mld. lei, \n sc`dere cu 19% fa]` de
mai 2019.
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Romånia se preg`te[te s`
dep`[easc` pragul de 4 mil. mp
de centre comerciale 

BOGDAN ALECU

CONSTRUC}IILE deja \ncepute sau chiar [i proiectele
autorizate [i par]ial \nchiriate vor merge \nainte, pentru c`
acoper` ora[e sau zone unde a rezultat c` este sustenabil` o
dezvoltare nou`, consider` Simina Niculi]`, Partner &
Head of Retail Agency \n cadrul Colliers International.
Astfel, chiar dac` pe termen scurt vånz`rile retailerilor au
fost afectate, pe termen mediu [i lung exist` cerere din
partea acestora de a se extinde.

Mallurile programate spre a fi deschise \n semestrul al
doi lea sunt AFI Bra[ov, Promenada Tårgu-Mure[ [i
Dåmbovi]a Mall Tårgovi[te. „Pentru 2020 avem programa]i
apro ximativ 200.000 mp de spa]ii comerciale noi (e posibil s`
fie mai pu]ini sau u[or mai mul]i - exist` ceva centre co mer -
ciale programate spre finalul anului a c`ror livrare se poa te
muta \n 2021). |n aceste condi]ii, vom dep`[i pragul de 4
milioane mp de spa]ii comerciale moderne la nivel na ]io nal,
dar trebuie spus c`, raportat la popula]ie, Romånia are \n
continuare un stoc cu aproximativ o treime mai mic decåt
]`ri precum Ungaria sau Polonia“, explic` Simina Niculi]`. 

|n ceea ce prive[te dezoltarea viitoare, consultatul
Colliers este de p`rere c` va continua dezvoltarea de
proiecte tip retail park \n ora[ele medii [i mari, cele mici
fiind deja \n mare parte acoperite, avånd \n vedere c` acest
tip de schem` s-a dovedit a fi cel mai pu]in afectat de criza
de la \nceputul anului. 
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Antreprenori locali

Aramis Invest: Estim`m 
o sc`dere de 10% a cifrei
de afaceri la finalul acestui
an, pe fondul pandemiei

ALEXANDRA CEP~REANU

ARAMIS INVEST, produc`tor de mobil` cu capital romå -
nesc, controlat de antreprenorii locali Vladimir Iacob [i
Marius {elescu, estimeaz` afaceri mai mici cu circa 10% la fi -
nalul anului \n curs, adic` circa 1,02 miliarde de lei. |n 2019,
com pania a \nregistrat afaceri de peste 1,14 mld. lei, \n cre[tere
cu aproximativ 7% fa]` de anul precedent. 

„|n acest moment, estim`m o sc` -
de re de 8-10% a cifrei de afaceri
pen tru acest an“, a spus pentru
ZF Alexandru Grigu]`, CFO al
companiei.

El a ad`ugat c` Aramis Invest
s-a confruntat cu o sc` de re
semnificativ` a comenzilor din
cauza \nchiderii magazi ne lor de
mobil` atåt din Europa, cåt [i din
Orientul Mijlo ciu, \n urma pandemiei
[i a m`surilor impuse de autorit`]i.

„Din punct de vedere econo -
mic, din cauza situa]iei de pe plan european, \n perioada
martie - mai 2020 am \nregistrat o sc`dere a cifrei de afaceri
\n medie cu 40%.“

De asemenea, la \nceputul pandemiei, compania a oprit
activitatea fabricii din Baia Mare [i a trimis angaja]ii \n
[omaj tehnic. Compania are peste 4.800 de angaja]i, fiind [i
cel mai mare angajator din sector. 
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l Produc`torul de mobil` cu capital
romånesc a \ncheiat anul 2019 cu afaceri
de 1,14 mld. lei, plus 7% fa]` de anul 2018,
[i un profit net de 50,9 mil. lei, plus 130%. 

n         Ce impact are programul Genera]ia Tech pentru IT-ul [i economia
romåneasc`? Urm`ri]i ZF Live vineri, 31 iulie 2020, ora 12,00 cu PAUL
APOSTOL, fondatorul Digital Nation

n         Pia]a de publicitate \n noua er` economic`. Urm`ri]i ZF Live vineri, 
31 iulie 2020, ora 12,30 cu Costin Buta, managing partner al 
agen]iei de publicitate WOPA

Moderator: Sorin Påslaru, redactorul-[ef al ZF

Paul Cre]u a
dezvoltat o re]et`
de sirop de c`tin`
sub brandul
Orange Valley [i
produce b`utura
din planta]ia
proprie, aflat` \n
Tårgu-Neam]

ZF [i Banca Transilvania au lansat proiectul 
Afaceri de la zero, o platform` dedicat` micilor
antreprenori, firmelor care au creat peste 1,7 milioane
de locuri de munc`. Pagina 6
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Revista Business MAGAZIN apare \n fiecare LUNI [i cost` 15 lei

B~NCILE |NSCRISE |N IMM
INVEST |{I DORESC S~
PUN~ BANII |N PIA}~, DAR
CONTROLÅND CÅT MAI
MULT RISCUL Pagina 5

INVESTI}I |N ROMÅNIA!, PROIECT ZF {I CEC BANK

{TEFAN ORMENI{AN, DIRECTOR DE CREA}IE,
MINDTHEGAP: AVEM PL~NUITE INVESTI}II DE 600.000 DE
EURO. NE PREG~TIM S~ DESCHIDEM MAGAZINE PROPRII
|N LONDRA, PARIS, MILANO {I AMSTERDAM Pagina 6

GRUPUL IULIUS, 
DE LA 23 MIL. EURO
|N 2000 LA 
1 MLD. EURO 
|N 2020
Citi]i \n Business MAGAZIN

ALEXANDRU
GRIGU}~, CFO 
al Aramis Invest
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Surpriza lunii iunie: \ncas`rile din TVA au fost
la acela[i nivel cu cel din iunie 2019. Consumul
[i-a revenit mai repede decåt estim`rile ini]iale

-82,5
%

martie 2020 vs. 
martie 2019.

0%
iunie 2020 vs. 

iunie 2019.

l |ncas`rile din TVA [i-au revenit de la o sc`dere de 82% \n martie 2020 fa]` de martie 2019 la stagnare \n
iunie 2020 fa]` de iunie 2019, ca urmare a revenirii consumului [i a cheltuielilor populatiei.

C`derea veniturilor la
bugetul de stat din TVA

-19%
mai 2020 vs. mai

2019.

-17%
aprilie 2020 vs. 

aprilie 2019.



Compania Mecanică de Echipamente Speciale, sau pe scurt, COMES, este unul dintre 
principalii producători de echipamente sub presiune și piese de schimb pentru industria 
chimică, petrochimică, petrol, gaze, cât și pentru industria energetică și nucleară, având 
peste 40 de ani de experiență de producție și livrări în peste 30 de țări.

Compania a fost înființată în 1977 sub numele de Uzina Mecanica a Combinatului 
Chimic Savinesti și a avut ca scop principal furnizarea de echipamente și piese de schimb 
pentru Combinatul de Fire și Fibre Sintetice Savinesti (CFS Savinesti) până în 1991, când 
a devenit societate pe acțiuni, schimbându-și în același timp și numele în COMES. Anul 
2003, în care s-a produs privatizarea, a însemnat atât începutul evoluției companiei, cât 
și a procesului de retehnologizare, toate acestea contribuind la ceea ce a devenit COMES 
în ziua de astăzi.

Acum cinci ani, în 2015, s-a finalizat construcția unei hale noi de cazangerie pentru 
execuția de echipamente din oțel inoxidabil, a cărei investiție de peste 2,5 milioane de 
euro a vizat îmbunătățirea tehnologiei de fabricație a schimbătoarelor de căldură, prin 
achiziții de mașini de sudură de tip orbital și de mandrinare a țevilor în plăcile tubulare, 
sudura corpurilor de virola de dimensiuni mari cu aparate de sudura sub strat de flux, 
modernizarea mașinilor- unelte pentru prelucrarea mecanică a subansamblelor sudate de 
dimensiuni mari și foarte mari (strunguri carusel, freze cu portal, CNC). Aceasta a fost 
derulata prin proiectul „Retehnologizare Sector Producție Echipamente Tehnologice” și a 
deschis și mai mult accesul la piața externă. 

Efectul acestor investiții a constat în dublarea afacerilor COMES în ultimii cinci ani. Unul din 
anii de referința este 2018, când cifra de afaceri s-a situat la aproximativ 10,5 milioane de 
euro, iar exporturile au ajuns la 57% din vânzări.

„Suntem o companie în continuă dezvoltare, ca dovadă fiind deschiderea 
halei noi de producție în valoare de 5 milioane de euro, mărind astfel gama 
de produse pe care le putem fabrica. Obiectivul nostru este ca la finalul 
anului să avem 300 de angajați și o cifra de afaceri de 14 milioane de euro. 
Aceste echipamente sunt complexe, iar  pentru a demara producția vom 
avea aproximativ 80 de noi locuri de muncă. Pentru aceste locuri vacante 
avem nevoie de personal calificat precum: sudori, electricieni, mecanici, 
lăcătuşi mecanici, prelucrători prin aşchiere (strungari, frezori, etc), ingineri 
mecanici.” a declarat Anton Ioan Mazarianu, Director General Comes.

În anul 2020 s-a pus în funcțiune o nouă hală ce are suprafața de 2.800 de m2 și este 
destinată fabricării de echipamente sub presiune foarte mari, cu greutatea de pana la 200 
de tone, cu o lungime de 50.000 mm/utilaj, grosime tablă virolată de maximum 100 mm, 
diametrul de 7.000 mm și presiune de pana la 450 bari.

„Până acum făceam utilaje de până la 70 de tone, dar cu noua hala vom 
completa gama cu utilaje de până la 200 de tone. Piaţă există, cerere 
există. Rolul acestei investiţii este de a răspunde integral la cerinţele pieţei 
de petrol şi gaze. Cu producţia de până la 200 de tone umplem piaţa 
utilajelor mari, putand face tot ce are nevoie o companie din domeniul 
producţiei de petrol şi gaze.“, a declarat Victor Marin, Directorul Direcției 
Comerciale la COMES. 

Compania se poate lăuda cu un portofoliu alcătuit dintr-o gamă foarte largă de echipamente 
sub presiune pe care le poate fabrica, printre care se numără: schimbătoare de căldură, 
fascicule tubulare, răcitoare de aer, rezervoare, vase sub presiune, boilere, coloane, 
condensatoare, reactoare, corpuri de pompă, separatoare de gaz (bifazice- trifazice). 
Produsele sunt fabricate în regim unicat sau în serie mică, în conformitate cu specificațiile 
tehnice ale beneficiarilor, și se adresează rafinăriilor, combinatelor chimice, petrochimice, 

companiilor de gaze naturale și complexelor energetice. Utilajele fabricate în COMES pot 
fi confecționate din oțel carbon, oțel inoxidabil, duplex, superduplex, oțel placat (Inox, 
Monel, etc.), sau aliaje Cu- Ni (Monel, Hastelloy, Inconel). 

COMES a reușit să răspundă celor mai exigente standarde industriale, fiind autorizat să 
producă recipiente sub presiune, utilizate în industria de petrol și gaze, de către toate 
organismele naționale și internaționale de certificare a calității: ASME  code ”U”, ”U2”, 
”R” STAMP, PED 2014/68/EU , AD 2000,  TR CU 032/2013 și 010/2011. Produsele sunt 
fabricate într-un sistem de management integrat: calitate, mediu, sănătate și securitate 
de muncă, procesele fiind controlate și urmărindu-se continuu eficacitatea acestora, în 
conformitate cu cerințele standardelor aplicabile ISO 9001/14001/18001 și SR EN 1090-
1:2012,  OHSAS 180001:2008.

„Activăm într-un domeniu reglementat de legislaţii restrictive, iar 
tehnologiile de fabricaţie includ procese speciale, suduri, prelucrări 
mecanice grele, tratamente termice şi nu numai. De aceea, asigurăm 
trasabilitatea pe întregul flux de fabricaţie, acționând după proceduri clar 
definite şi dispunând de personal autorizat. Îmbunătăţirea tehnologiilor 
de fabricaţie, alături de creşterea productivităţii reprezintă pentru COMES 
o preocupare continuă“, a mai adăugat directorul companiei, Anton 
Măzărianu.

Până să ajungă la aceste rezultate, compania COMES a avut, şi dezvoltă în continuare o 
strategie de marketing agresivă, promovandu-se la toate târgurile şi expoziţiile de profil din 
Europa, unde își prezintă produsele din Rusia pană în Kuweit; din Emiratele Arabe Unite 
până în Germania. Tot ca strategie de marketing sunt şi deplasările lunare ale specialiştilor 
în fiecare ţară unde există parteneriate de afaceri.

„Este vorba de strategii de marketing fără de care nu ne putem dezvolta, 
fără de care nu ne putem fideliza clienţii, pentru a fi văzuţi şi a fi prezenţi 
mereu pe piaţă.“, adaugă Anton Ioan Mazarianu, Director General Comes.

În prezent, doar 37% din producţia de utilaje şi echipamente are companiei sunt destinate 
pieței din România, în principal către cele 4 rafinării (Petromidia, OMV Petrobrazi, Petrotel 
Lukoil, Vega Ploiești), pentru compania de gaze Romgaz, pentru combinatele chimice 
Ameropa Azomureș, Chimcomplex Borzești & Rm Vâlcea, Sinteza Oradea, pentru 
complexele energetice, dar și în industria nucleară – CNE Cernavodă și Institutul de 
Fizică Nucleară Măgurele. Ponderea cea mai mare, de 67%, merge la export, în Europa 
(Germania, Italia, Franța, Austria, Elveția, Finlanda, Serbia, Olanda, UK etc), țările ex-CSI 
(Rusia, Belarus, Kazahstan, Lituania, etc.), USA, precum și în Orientul Mijlociu și Asia ( GCC, 
Japonia, Egipt, Iordania, Yemen, Libia, Nigeria, etc.).

COMES urmărește în permanență să optimizeze facilitățile de producție și parteneriatele de 
afaceri, acest lucru reflectându-se în ultima livrare către rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești. 
Acest echipament are diametrul de 2,5 metri, lungime de 7 metri și o greutate de 80 tone 
și este cel mai complex proiect realizat de până acum de companie. Echipamentul a fost 
fabricat şi executat în regim unicat şi este destinat completării proiectului de investiţii de 
modernizare a Instalaţiei de Distilare Gaze/Recuperare Sulf, și face parte dintr-un număr 
însemnat de echipamente, toate executate în cadrul COMES Săvinești.

Strategia COMES de viitor constă în extinderea producției și diversificarea gamei 
de fabricație pentru a fi printre primele opțiuni dintre producătorii de echipamente 
tehnologice sub presiune din Europa, în cadrul companiei fiind deja în lucru echipamente 
cu greutăți de până la 100 de tone pentru industria de țiței și gaze, iar în negociere 
pentru anul următor, utilaje sub presiune cu greutăți cuprinse între 100-200 de tone, ce 
vor urma să fie executate în noua hală.

„Suntem o companie în 
continuă dezvoltare, ca 
dovadă fiind deschiderea halei 
noi de producție în valoare de 
5 milioane de euro, mărind 
astfel gama de produse 
pe care le putem fabrica. 
Obiectivul nostru este ca la 
finalul anului să avem 300 de 
angajați și o cifra de afaceri de 
14 milioane de euro. Aceste 
echipamente sunt complexe, 
iar pentru a demara producția 
vom avea aproximativ 80 de 
noi locuri de muncă. Pentru 
aceste locuri vacante avem 
nevoie de personal calificat 
precum: sudori, electricieni, 
mecanici, lăcătuşi mecanici, 
prelucrători prin aşchiere 
(strungari, frezori, etc), 
ingineri mecanici.” a declarat 
Anton Ioan Măzărianu, 
Director General Comes.

Dimensiunea performanței și a calității
Compania Mecanică de Echipamente Speciale, sau pe scurt, COMES, este unul dintre principalii producători 
de echipamente sub presiune și piese de schimb pentru industria chimică, petrochimică, petrol, gaze, cât și pentru 
industria energetică și nucleară, având peste 40 de ani de experiență de producție și livrări în peste 30 de țări.
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