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LITARH

Nu fac case ieftine
ºi nu fac rabat la calitate
Are o casă la
Stavanger, una
la Milano, alta în
Durler și
încă șapte la
Poitiers. Nu sunt
proprietățile
vreunui moșier, ci
lista de comenzi în
lucru ale companiei Litarh din Suromân de case din

„Mulți constructori de case
din lemn zic: noi facem
case din lemn, casele sunt
călduroase, bune, ecologice și punct. Nu tu tehnologie, nu tu detalii tehnice.
Dar eu nu fac case ieftine,
nu negociez standardele și
nu fac rabat la calitate.”
(Nicolaie Liteanu-Voinescu)

lemn. Până în luna
aprilie a anului
viitor are deja programate lucrări.
Ce îi recomandă și
cum au reușit săși facă un nume
bun pe piață?
Alexandra Irimiea
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ceava, constructor

h Ing. Vlad Liteanu-Voinescu (st.) și tată lui, Nicolaie Liteanu-Voinescu (dr.)

După ce a lucrat 20 ani într-unul dintre cele
mai mari combinate de prelucrarea lemnului
din țară, inginerul Nicolaie Liteanu-Voinescu
și-a zis că este timpul să meargă pe un alt
drum. A fost şef de fabrici (scaune, furnir, placaj) şi şeful producţiei în cadrul combinatului
din Suceava vreme de 15 ani, dar în 1998 și-a
deschis propria afacere cu cherestea. Lucra
de dimineața până seara, iar treburile mer-
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geau foarte bine însă, 8 ani mai târziu, a acceptat propunerea fiului său, Vlad, care abia
terminase facultatea tot de profil, să intre în
sectorul construcțiilor de case din lemn. Și
nu-i pare deloc rău. Atunci, în 2006, în pragul
intrării României în UE, amândoi i-au văzut
potențialul de dezvoltare. „Când eram student
l-am cunoscut pe domnul inginer Sorin Pătraş, tatăl caselor pe structură de tip framing.

„Am preferat să pierd comenzi decât
să-mi fac un nume prost!”
subliniază omul de afaceri convins. Își selectează cu atenție clienții și nu face case
oamenilor care pun o singură întrebare: cât
costă. „Casele din lemn sunt foarte bune dacă
sunt făcute bine”, mai spune antreprenorul.
Din păcate, multe au fost construite prost, iar
acum românii nu mai au încredere în lemn ca
material de construcții. Nicolaie consideră
însă că vina nu aparține doar constructorilor.
„Există o culpă dublă pentru că nici beneficiarul nu știe ce înseamnă o casă din lemn.
Se așteaptă să fie ceva foarte ieftin și atunci
face rabat la calitate”, adaugă inginerul. Fiind
mai întâi în pielea clientului, acum antreprenorul face totul la standarde. Casele realizate

h Cei doi antreprenori, tată și fiu, parteneri în familie, dar și în afaceri
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Am avut o întâlnire cu el și am înțeles că e un
produs de viitor”, spune cu entuziasm Vlad Liteanu-Voinescu. Acum, cei doi lucrează cot la
cot, aducând noi clienți, însă declară de la început că Litarh este o afacere de familie. Soția
lui Nicolaie, Daniela, a fost mai mult decât un
sprijin, ea fiind cea care l-a încurajat să dezvolte businessul și care i-a fost alături activ,
lucrând alături de el. Totodată, în societate
s-a implicat și fiica acestuia, Irina, licențiată
în studii economice. Acum Litarh nu se mai
ocupă cu vânzarea de cherestea, ci exclusiv
cu construcția caselor din lemn.
Nicolaie nu a fost greu de convins pentru a
intra în acest nou sector. Dintr-un client
nemulțumit, el a ajuns să dezvolte o afacere!
„Am văzut cum se fac casele de către așazisele echipe de meseriași. Se iau două lăzi
de bere, două lăzi de cuie și două ciocane, se
apucă și bat niște lemne și zic că fac o casă.
Arată bine în poze, dar în realitate e bolnavă”, expune el. Și când spune asta vorbește
cu mâhnire, el însuși fiind unul dintre românii care s-au păcălit atunci când au primit, la
cheie, o casă din lemn. „Locuiesc într-o casă
din lemn prost făcută: scârțâie și e prost izolată. D-aia le spun tuturor să nu-și aleagă o
echipă care lucrează ieftin pentru că lucrează
și prost!”, adaugă el. Acum, la Litarh spune
din start că nu le face ieftin.
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h Casa Kristiansand din Norvegia

de Litarh au structura de rezistență din lemn (montanți și traverse
din dulapi la pereți, grinzi de planșeu și căpriori din lemn), dublate
de o termoizolație din vată minerală. Căptușeala din plăci aglomerate
din lemn și gips-carton asigură planeitatea și constituie stratul suport
adecvat pentru materiale moderne de finisaj. „Eu nu vreau să fac case
ieftine doar ca să fiu la concurență cu nu știu ce firmă de 2 lei care nu
știe să lucreze corect. Nu negociez și nu fac rabat la calitate. Poate că
nu sunt o firmă ieftină, dar nici scumpă”, își expune el ferm filosofia de
business. Și cu toate astea nu duce lipsă de comenzi. „Lucrăm acum
din recomandări. Impresionăm prin modul nostru de a ne prezenta,
clientul vede fabrica, cum facem ofertele și că știm să vorbim tehnic
corect”, explică antreprenorul. Portofoliul companiei cuprinde peste
200 de lucrări realizate în România, Franța, Belgia, Austria, Italia și
Norvegia, însă Nicolaie este mândru, în special, de câteva dintre ele,
mai deosebite: casa de la Arad, casa de la Brașov și casa de la Paris
care a apărut într-o revistă franceză de specialitate. „Am făcut-o pentru un client care lucrează în betoane, dar a ales și a înțeles lemnul”,
adaugă el cu satisfacție.

De la 1 aprilie 2015, afacerea familiei
Liteanu-Voinescu parcă a renăscut.
Și nu e deloc o păcăleală, glumește seniorul. În urma unei investiții
majore, în valoare de aproximativ 500.000 de euro, compania Litarh s-a
mutat într-un sediu nou, modern și spațios. Nicolaie a simțit nevoia să
fie alături de comunitatea din care provine, așa că a cumpărat un hectar
și jumătate de pământ în satul natal, Valea Moldovei. Aici a construit o
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fabrică pe gustul lui, dotată cu utilaje performante, dar și cu amenajări
pentru muncitori. „La nivel de montaj face față oricărei fabrici din Germania, Italia sau Franța. Am tot ce-mi trebuie pentru a avea productivitate foarte mare. Pot să fac casele prefabricate la maxim, cu tot cu tâmplărie, cu vată de faţadă pe exterior sau cu lambriu, depinde de cerințele
pieței”, spune el cu pasiune. Oamenii din sat care au avut nevoie de un
loc de muncă au găsit sprijin la Litarh, însă au rămas în echipă doar cei
serioși. Și asta pentru că antreprenorii nu țin doar la calitatea materialelor, ci și la calitatea oamenilor cu care lucrează.

„Dintr-un colectiv de 18 persoane, suntem patru ingineri
de industria lemnului și ținem foarte mult la media asta.
Mergem pe modelul elvețian unde 25% din colectiv trebuie
să aibă studii de specialitate”,
spune și Vlad. Au investit în utilaje noi, musai nemțești, în acord cu
firea lor serioasă, și au redus astfel numărul de oameni necesari în
fabrică, dar și pe șantier. Aceștia nu fac efort fizic prea mare, panourile
se întorc automat, sunt preluate cu podul rulant, iar apoi un circular
cu comandă numerică opticat taie pe baza specificației din calculator.
„O casă o prefabric în două, trei săptămâni. Apoi o încarc în tir, cu
trei oameni, nu cu 8-10, ca înainte, și ajunge în Italia, spre exemplu.
Iar acolo oamenii o montează într-un interval scurt, care depinde de
lucrare”, enumeră el rapid. Dar nu se face bătând din palme. „O casă
implică responsabilitate, un buget, e foarte important să fie ergonomică și bine izolată. Lumea pune accent, cel puțin la noi, pe mărime și
lasă în plan secund eficiența energetică, dar noi îi îndrumăm pe clienți
să-și facă o casă la posibilitățile lor, dar bine construită”, completează
și Vlad.
Nicolaie nu uită de unde a plecat. „Am început cu o masă, un circular
și niște capsatoare. Într-un spațiu de 250 mp lucram noi doi, eu și
băiatul meu, plus patru muncitori. A fost greu până am prins piață,
nici prietenii nu aveau încredere în noi că putem face case din lemn
de calitate și se duceau la firme mai prezentabile”, povestește antreprenorul. Însă, ușor, ușor a crescut afacerea, iar acum au planuri noi

Intarzia & Castor – 10/2016

© Intarzia

i Cei doi antreprenori, mândri de investiția în utilajele Weinmann

de dezvoltare. Vor să facă un depozit separat
și să doteze fabrica și cu alte utilaje: uscător,
centrală termică, mașini de prelucrare. „O să
mai facem o secție, să producem grinzi lamelare, dar asta în funcție de cum evoluează
piața. Când am investit aici am avut un șoc
financiar, iar acum vrem să scăpăm mai întâi de datorii”, a explicat Vlad. În plus, cei doi
se gândesc să facă o stație de tratare a lemnului contra umezelei și o instalație de tratare ignifugă a lui, un sector neacoperit încă
în România. În prezent, consideră că cel mai
bun tratament contra focului este o instalație
electrică corectă, bine dimensionată, „rea-
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h Interior din casa de la Arad

lizată cu oameni profesioniști, nu cu badea
Gheorghe care îți leagă două cabluri”.
Nicolaie este mândru de băiatul lui că știe patru limbi străine: engleza, germana, italiana
și franceza și că, astfel, poate vorbi cu clienții
pe limba lor. Recunoaște că pentru el asta e o
barieră. „Mi-am zis: ce îmi trebuie mie engleza ca să circul de la București la Suceava?”,
dar apoi a înțeles importanța ei și de aceea
și-a încurajat copiii s-o învețe. La fel de mândru este și de faptul că fiul lui i-a călcat pe
urme, alegând aceeași facultate, de Ingineria
Lemnului din Brașov, chiar dacă la început
nu și-a dat binecuvântarea. „I-am zis: ce rost
are să vii într-un domeniu unde se distruge
totul? Dar a făcut bine pentru că acum este
bine înfipt în meserie”, mărturisește el. Vlad
spune scurt pe doi că a ales aceeași facultate pentru că l-a atras lemnul și tehnologia
de fabricație. „Am simțit că opțiunea cea mai
bună pentru mine e ingineria, nu eram atras
nici de medicină, nici de partea pedagogică”,
adaugă tânărul.

După ce a terminat facultatea, Nicolaie ar fi putut rămâne în Brașov, dar a ales să se întoarcă
acasă, la Suceava. „Brașovul e un oraș extraordinar, și acum am emoții când mă gândesc
la el. Dar acolo era plin de ingineri pe metru
pătrat”, mărturisește cu nostalgie. Totodată,
zice răspicat că n-ar putea lucra în alt domeniu. „Se simte mirosul plăcut de lemn când intri
într-o fabrică. Dragostea de lemn se ia, se perpetuează în familie”, spune seniorul convins. El
recunoaște că este îndrăgostit de prelucrarea
lemnului. „Bunicul meu, pe care îl chema tot
Nicolaie, a fost unul dintre cei mai iscusiți dulgheri din comună, făcea case, și mă lua cu el
când eram copil, mă lăsa să bat și eu cuie”, își
amintește cu drag. Apoi, când a devenit părinte,
a făcut la fel: și-a luat copiii în fabrică, le-a arătat cum se lucrează, iar asta a dat roade. Și iată
că venit rândul s-o aducă în vizită și pe nepoțica
sa, în vârstă de patru ani, feblețea bunicului.
Vlad e la a patra generație de lucrători în lemn
și e mândru de asta. „Litarh este pentru mine
ca a doua mea familie.

Țin foarte mult la această
activitate,
aici îmi petrec majoritatea timpului. Mă bucur
că am reușit să strângem un colectiv frumos,
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clienți mulțumiți și atunci treburile vin de la sine. Totul pleacă de la
faptul că ne place ceea ce facem, iar în breaslă suntem printre puținii
care suntem de meserie”, adaugă tânărul, plin de satisfacție.
Nicolaie, inginerul senior, acum în vârstă de 65 de ani, simte iarăși nevoia de o schimbare și a ales să facă un pas înapoi din afacere, pentru
a-i face loc fiului său. Însă acesta din urmă nu e de acord cu el. „E o
muncă de echipă, nici nu se pune problema de preluat afacerea pentru
că am construit-o toți, împreună cu mama, cu sora, nu doar noi doi”,
argumentează Vlad hotărât. Totodată, el spune că greu ar dobândi o
astfel de încredere într-un alt partener, o persoană care nu e din familie. „Nu cred în parteneriat extern!”, concluzionează tânărul ferm.
În planurile de viitor este inclusă și construirea unei noi case de lemn,
de data asta pentru Vlad. Dacă tatăl lui nu a putut să aibă una la standarde, atunci sigur el va avea. A cumpărat deja terenul la Suceava și
urmează ca în doi, trei ani să se ocupe și de acest proiect. „Băiatul
meu își va face o casă, dar una bună, așa cum știm noi să facem case.
Eu am avut încredere în meseriași și m-a costat scump. Pentru mine
a fost o lecție și de atunci am mers pe ideea ce ție nu-ți place, altuia
nu-i face”, concluzionează Nicolaie Liteanu-Voinescu.
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i Casa Arbonne La Foret din Franța a fost prezentată în revista franceză „Construire en Bois - Maisons d´Ambiance”
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