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Cristian Danescu:
"Se simte apetitul investitorilor pentru ach,izilii"

De 18 ani, MEWI pune agricultura
romaneasca pe roate, devenind un

partener de nadejde in randul
furnizorilor de tehnica mecanizata.

Despre realizarile din 2013 !ji
perspective Ie anului in care tocmai
am pa!jit am discutat cu directorul
companiei din Orti!joara, Cristian

Danescu (foto).

Ferma: Cum a fast anul 2013 din punct
de vedere al v{mzarilor :ji ce a:jteptari aveti
de la 2014?
Cristian Danesc!J: 2013 a fost un an

bun pentru [loi, Am avut 0 cre~tere de 15 la
suta fata de 2012. Am fost in plfna dezvol-
tare, aminaugurat trei sedii noi, la Craiova,
Constanta ~iTureni Gudetul Cluj). Intre timp,
am finalizat ~i constructia sediului de la Va-
lea lui Mihai, care urmeaza a fi inaugurat in
luna martie. Pentru 2014, am introdus in
portofoliul nostru de utilaje un produs nou,
de la care avem a~teptari foarte mario Este
v~rba de sistemele de urmarire GPS de la

Topcon, pe care Ie vom promova ~i comer-
cializa incepand cu anul ac(,sta. Pe de alta
parte, avem a~teptari mari iri ceea ce prive~-
te derularea fondurilor care au fost aproba-
te in luna decembrie. A~adar, mizam pe 0

cre~terede 10 la suta.

Ferma: Ce a insemnat pentru MEWI
contractul cu administratorii din Insula
Mare a Brailei?
CristianDanescu:Acesta a fost un obiec"

tiv pe care ni I-am propus de mult, .dar nu
am reu~it sa-I concretizam mai devreme de-
oarece nu eram pregatiti cu un service com-
petent pe acea zona. Odata cu deschiderea
punctului de lucru de la Drajna ~i a sediului
de la Braila am putut finaliza acest proiect.
Am inceput cu 0 colaborare pe partea de
piese de schimb, ne-am demonstrat incred-
erea unul celuilalt ~i in momentul respectiv a
venit ~i cererea de a pune la dispozitie un
,tractor de m'are capacitate pentru teste. Fa-
cand comparatie cu alte marci, s-a ajuns la
concluzia ca varianta cea mai buna este

Fendt. In ianuarie 2012 am demarat nego-
cieri Ie cu ei ~i am ~i finalizat contractare.a, iar
in jurul datei de 25 decembrie am livrat cele
33 de tractoare. Desigur, 0 vanzare catre
cea mai mare societate agricola din Roma-
nia, chiar din Europa, ne onoreaza. Suntem
pregi3titi sa deservim un astfel de client ~i
s,peramca aceasta relatie sa se dezvolte ~isa
se faca achizitii de utilaje ~i in 2014. Discu-
tam acum de tractoare de foarte mare ca-
pacitate ~i utilaje de la firma Horsch. Inca nu
s-a stabilit momentul cand se va face achizi-
tia, dar interes exista ~i vom fi in carti.

Ferma: Din doi in doi ani organizati
demonstratii in camp. Ce surprize Ie
pregatiti fermierilor anul acesta? Tn ce
locatii va poposi caravana MEWI?
Cristian Danescu:Nu am ales inca loca-

tiile, ~tim doar ca vor fi in numar de cinci ~i
vor acoperi intreaga tara. Demonstratiile vor
avea loc in luna iulie, probabil pe 0 perioada
de trei saptamani. Vom avea in demonstratii
echipamente reprezentand marcile Fendt, Val-
tra, Challenger ~i Horsch. Vom prezenta no-
ua gama de combine hibrid de la Fendt ~i no-
ua seri,ede tractoare Challenger de 660 CPo

Ferma: Care este dinamica pietei din
Romania? Cat de mult sunt dispu:ji fer-
mierii sa investeasca in tehnica agricola
moderna?
Cristian Danescu: Dupa experienta din

2012, cand nu am avut foarte 'multe con-
tracte derulate pe fonduri europene, anul tre-
cut am sesizat0 cre~terea investitiilor prin cre-
dite ~i leasing. La ora actuala (luna decem-
brie 2013'- n.red.) productiile arata foarte
bine, se simte apetitul investitorilor de a fa-
ce achizitii. De aceea, presupunem ca 2014
va fi un an de succes pentru noi. Tendinta
pietei se indreapta rSP),P e utilajele de mare
capa' ,ractoar ~t: peste 500 cai pute-
re ~I implemente latimi de lucru de la 9
pana rl. l

Ferma: Se tot vorbe:jte despre acel
de'ficit de tehnica mecanizata in agricultura
romaneasca. Unde ne situam in acest
moment in comparatie cu fermierii din ves-
tul Europei?
Cristian'Danescu: Fermierii roma~i au

inceput sa caute tehnica foarte performan-
ta, de mare capacitate.
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tinta in ceea ce prive~te utilajele second-
hand. Suntem in cautarea unei piete de des-
facere pentru produsele de mana a doua.
Exista perspective de dezvoltare pe serviciile
de buy-back. Chiar ~i in Romania avem soli-
citari in acest sens. Problema este ca starea
utilajelor second-hand de la noi este deplo-
rabila, din cauza intretinerii necorespunza-
toare. Momentan, ne-am axat doar pe recu-
perarea tractoarelor Fendt, care au un pret
foarte bun de revanzare ~i care pot fi com-
ercializate mai u~or deeat alte marci. 0 alta
provocare de viitor ar putea fi piata din Ser-
bia. Suntem aproape de granita ~i flU ar fi
exclus sa deschidem un punet de lucru la
Var~et·
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Din acest motiv, tractoarele Fendt sunt
cele mai cautate la ora actuala, pentru per-
formantele deosebite ~i consumul lor sca-
zut. Pot spune ca sunt multi fermieri in Ger-
mania care nu-~i pot permite astfel de uti la-
je. Anii trecuti fiind cu productii bune ~i cu
preturi acceptabile la prod use, fermierii mari
au investit in tehnica de ultima generatie.

Ferma: Care sunt tendintele In eeea ce
prive~te prelucrarea terenului? Se merge
Inca pe aratura clasica sau s-a tr~cut la
semanatul direct In miri~te, a~a-numitul
"no till"?

Cristian Danescu: Daca anii trecuti s-a
preferat structuraclasica, cu plug ~i combi-
nator, mai nou fermierii prefera varianta
minimum tillage. Aceasta este ~i recoman-
darea noastra, pentru a reduce costurile,
daca solul 0 permite. Indicat ar fi ca trecerea
sa se efectueze treptat. Trebuie testate toa-
te solutiile. Poate in anumite conditii fer-
mierii pot adopta ~i varianta no-till. Oricum,
eererea pentru utilajele ce presupun 0 pre-
lucrare minima a solului a crescut spectacu-
los. La ora actuala, datorita volumului mare
de vanzari, suntem cel mai mare dealer de

prod use Horsch din Europa. Avem foarte
multe comenzi pentru utilaje de capacitate
mare. Vorbim, printre altele, de semanatori

, pe 24 de randuri, cu preturi ce depa~esc
150.000 de euro.

Ferma: Cum vedeti evolutia companiei
In urmatorii ani?

Cristian Danescu: Pentru 2014, avem in
plan extinderea in alte doua locatii, la Bolin-
tin Vale ~i Drajna. Speram sa Ie finalizam pa-
na la mijlocul anului, urmand ca aceste punc-
te de lucru sa devina functionale in luna
noiembrie. Ne gandim ~i la un sediu in cen-
trul Romaniei. Sunt anumite zone strategice
pentru noi unde vrem, pe viitor, sa lucram
cu puncte de lucru proprii. Este cazul loca-
tiilor inaugurate anul trecut, unde in pre-
zent ne desfa~uram activitatea in spatii in-
chiriate.

Ferma: Republica Moldova poate intra
In calcule pe viitor?

Cristian Danescu: Am avut discutii in
acest sens. Deocamdata ne-am propus sa
cunoa~tem clientii din aceasta zona ~i struc-
turile de acolo. Sa vedem ce posibilitati de
finantare ~i de creditare exista. Tn prezent,
Republica Moldova reprezinta pentru noi 0

Ferma: Tnfinal, v-a~ ruga sa ne spuneti
care credeti ca sunt perspectivele agricul-
turii romane~ti?

Cristian Danescu: Singura noastra ~ansa
de dezvoltare este agricultura, motorul care,
de fapt, sustine economia romaneasca in
mo~entul de fata. Sper ca ~i guvernantii au
inteles acest lucru ~i vor face in a~a feliricat
sa fie directionate mai multe fonduri spre
acest sector.

A consemnat Liviu GORDEA


