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male. Pentru noi încã nu se simte
criza, iar clienþii noºtri sunt constanþi, cu o anumitã þinutã profesionalã. Unde mai pui cã recuperãm
ºi din clienþii care se duc la unitãþile
ieftine, pentru cã le stricã lucrurile
ºi constatã în final cã i-a costat mai
mult decât dacã ar fi venit direct la
Nufãrul. Problema care se se pune
este aceea de a ne menþinem în
piaþã. ªi ca o recunoaºtere a calitãþii
serviciilor noastre, în decembrie
suntem invitaþi în Elveþia unde vom
primi coroana de diamant acordatã
pentru calitatea prestaþiilor ºi managementul societãþii, în acest
moment având deja pe domeniul
profesional mai multe premii. Noi
ne bucurãm pentru cã renumele
nostru rezultã ºi din influenþa pe
care o au ambasadele. În general,
datoritã preþurilor mai mici decât în
celelalte þãri europene, precum ºi
datoritã calitãþii prestaþiilor avem
multe solicitãri de la ambasade,
care îºi curãþã obiectele la noi ºi nu
în tãrile de origine. Sperãm sã ne
dezvoltãm în continuare, încercãm
sã ne ducem investiþiile spre
provincie. Deocamdatã ne-am
extins doar pe litoral. La ora actualã
singurul imepediment de care ne
lovim este preþul exagerat de mare
al construcþiilor ºi dacã intervine ºi
investiþia în tehnologie nu-þi mai
convine, spaþiile costã mai mult
decât utilajele, ceea ce nu e în regulã. De asemenea, birocraþia reprepriezintã o problemã. Atunci când
vrei sã te dezvolþi într-o localitate te
întâmpinã fel de fel de
“binevoitori” care vor ciubucuri, în
loc sã fie bucuroºi cã urbea devine
mai bogatã.
- Profit de ocazie pentru a vã
spune ºi La Mulþi Ani, pentru cã
în urmã cu aproape douã luni aþi
avut o aniversare rotundã...
- Da, anul 2010 a fost un an fericit
pentru societatea noastrã, pe 31
iulie am împlinit 50 de ani de existenþã pe piaþa româneascã. Pentru
noi a fost un moment extraordinar,
am primt deosebit de multe felicitãri, într-un cadru festiv, din
partea clienþilor noºtri fideli, ºi
sperãm sã fie alãturi de noi ºi pe
viitor. Regretul meu este cã nu am
putut sã facem atât de multã publicitate cât ar trebui sã facem
- Aþi fãcut un bilanþ al acestor ani
scurºi de la înfiinþarea Nufãrului?
- În ultimii 15 ani am schimbat tot
ce exista din punct de vedere utilaj
tehnologic,întroducând cele mai
noi utilaje în meterie de prelucrare
mecanicã, fizicã ºi chimicã, astfel
încât sã evitãm sã distrugem
obiectele clienþilor noºtri. Multã
lume nu înþelege – ºi asta e o altã
problemã- cã una e sã speli în
lighean cu mâna ºi alta e sã speli

mecanic. Noi suntem fãcuþi pentru
o societate de consum.
-Câþi angajaþi are Nufãrul?
- La ora actualã mai avem cam 300
de salariaþi. Sigur, ca sã vorbim cinstit, ºi noi am mai fãcut reduceri. La
un moment dat ni s-a impus sã permitem altor societãþi private sã
funcþioneze, întrucât - n-avem voieprin lege- sã avem mai mult de
70% din piaþã, altfel eram consideraþi monopol ºi ni se fixau preþurile.
În aceste condiþii le-am permis
unitãþilor private de spãlat ºi curãþat
sã aparã, iar eu la un moment dat
am fost chiar suspectat cã ar fi ale
mele ºi cã le-am fãcut aºa... de ochi
lumii. S-a dovedit în timp cã nu
erau ale acþionarilor societãþii.
Noile societãþi lucreazã în general
cu instituþiile bugetare, ºi s-au
îmbogãþit de la bugetari pentru cã
acolo singurul criteriu este preþul ºi
nu calitatea. La licitaþii dau un preþ
mai mic întodeauna, iar dupã aceea
li se mãreºte preþul - îºi dau cotiza-

costã aproape 1000 lei, fãrã sã mai
socotim detergenþii, agenþii de parfumare, agenþi de curaþire, ºi utilitãþile (apã, energie electricã)
plãtite lunar. Oare nu aceleaºi costuri ar fi suportate etapizat de un
cetãþean lunar folosind serviciile
noastre? Fãrã sã-ºi mai exploateze
consoarta. Specific românesc. Noi,
mulþumim lui Dumnezeu, suntem
încã pe piaþã. Fabricãm produse
specifice care sunt fãcute în laboratorul propriu, rezultate din experienþa celor 50 de ani de activitate
pentru care avem patente.. Sigur,
noi le vindem numai prin centrele
noastre, pentru cã la un mall dacã te
duci trebuie sã dai ºpagã sã-þi punã
produsele în vitrinã. Ei lucreazã în
special cu societãþi strãine. Avem
clienþi constanþi, avem o anumitã
producþie ºi sperãm sã se dezvolte
încet-încet pe mãsurã ce se va
redresa situaþia economicã actualã.
Personal, sunt încântat cã reuºesc
sã-mi realizez planul faþã de

þiile aferente . Or, eu nu pot sã fac
aºa ceva, am 2000 de acþionari ºi
nu-mi pot permite sã scot bani la
negru din cadrul societãþii ºi sã le
dau. Acesta este sistemul. În
momentul de faþã, aprope toþi
aceºtia presteazã servicii la instituþiile de stat. O sã vedeþi societãþi
care nu ºtiu nici sã lege douã ºireturi ºi care presteazã servicii de
spãlat ºi curãþat de zeci de milioane
de lei. S-au dezvoltat incredibil de
mult ºi au cumpãrat utilaje cu banii
statului. Avem cazuri în “profesionalism” în care s-au curaþat covoare
ºi draperii de la instituþii bugetare
fãrã sã fie date jos de la ferestre.
Numai vorbim despre spitale care
investesc miliarde de euro în utilaje
ºi fac cheltuieli nesãbuite cu utilitãþile, când au prestatori de servicii
în þarã. Pãi cum sã nu se plimbe unii
pe banii Statului, cum sã nu poatã
lua detergenþi gratuit. Aceeaºi situaþie e valabilã ºi pentru populaþie.
Gândiþi-vã cã o maºinã de spãlat

sarcinile primite în adunarea generalã a acþionarilor. Condiþia de bazã
a existenþei societãþii Nufãrul este
menþinerea calitãþii ºi atragerea
clienþilor prin calitate. Renumele de
aici îþi vine. De asemenea, sunt
mulþumit cã am reuºit sã menþinem
marca „Nufãrul” care este în
prezent un brand veritabil. Mai trebuie sã insistãm puþin ºi spre tineret,
pentru cã, în general, cei mai în
vârstã ºtiu cine este Nufãrul ºi au
încredere în serviciile noastre.
- O cifrã de afaceri totalã, pe an,
ne puteþi da?
- Ca cifrã de afaceri ne apropiem de
100 de miliarde vechi, nu avem
concurenþã în aceastã privinþã. Noi
lucrãm numai cu populaþia, ceilalþi
cu statul de unde îºi trag seva - nu
ºtim cât pe muncã ºi cât pe relaþii.
Însã, problema cea mai mare rãmân
impozitele care sunt destul de aspre.
În economia româneascã-nu numai
la Nufãrul- între procesul de producþie ºi procesul de comerþ propri-
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uzis s-au interpus foarte multe elemente care cheltuiesc ºi consumã
bani
artificial,
diminuând
impozitele cãtre stat. Deºi pentru
orice cetãþean al României este
obligatorie cunoaºterea legislaþiei,
el raspunzând material sau penal
pentru nerespectarea ei, fiecare
societate trebuie sã se foloseascã de
firme intermediare pentru servicii
de consultanþã în probleme de
muncã, de sãnãtate, de igienã, de
ISCIR, de întreþinere tehnicã a
instalaþiilor - aºa numita „parafiscalitate”.
- Pe de altã parte, am vãzut cã vaþi lãrgit aria de activitate comercialã.
Aºa este, am început sã ne extindem ºi pe produse de artizanat,
respectiv vase de ceramicã pictate,
cu modele etc., parfumerie –
aducem parfumuri, numai din
Uniunea Europeanã ca sã avem
garanþia calitãþii, pe care le vindem
prin unitãþile noastre, pentru cã este
foarte greu sã intri acum pe piaþã.
De asemenea comercializãm flori
artificiale, articole din porþelan. Eu
aº vrea pe viitor sã aducem- tot la
capitolul artizanat- ºi sculpturi din
lemn. Avem 20 de unitãþi de prelucrare, 70 de centre de primirepredare din care o parte le avem
închiriate datoritã amplasãrii în
zone în care populaþia este mai
sãracã.
- O marcã de tradiþie aºa cum
este Nufãrul face parte, fãrã
îndoialã, dintr-o comunitate mai
mare...
- Avem bucuria cã suntem membri
ai Confederaþiei Naþionale a
Patronatelor din România- unde eu
sunt chiar vicepreºedinte-, suntem
membri ai Asociaþiei Internaþionale
a Curãþitorilor Chimici, primim
toate informaþiile necesare privind
evoluþia pe piaþa internaþionalã a
serviciilor de spãlat ºi curãþat.
Suntem cel mai mare prestator de
servicii de spãlat ºi curãþat din þarã
ºi al treilea din lume, ca numãr de
unitãþi prestatoare pentru cã, în general în lume, sunt unitãþi individuale, proprietãþi private. Totuºi, noi
conducerea societãþii avem un of:
am dori sã ne extindem ºi în þarã,
dar deocamdatã mai aºteptãm pânã
când preþurile la construcþii vor mai
scãdea ºi vor ajunge la normal.
Aceasta este ºi cauza care a produs
nebunia de acum, s-au câºtigat
foarte mulþi bani, aiurea, din imobiliare. Suntem mândri de brandul
societãþii „SC NUFÃRUL SA cel
mai bun prieten al familiei dumneavoastrã”. El este rezultatul unor
prestãri de servicii de calitate.
Flosind cu încredere serviciile societãþii NUFÃRUL.
Ionuþ Crivãþ
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