
“Piaþa mobilei va creºte cu 10-12%”
(Interviu cu Iuliu Moldoveanu,

preºedintele Asociaþiei Clubul Român de Mobilã)

Reporter: Care este ideea înfiin-
þãrii ACRM, în condiþiile în care
existã, de mulþi ani, o asociaþie a
producãtorilor de mobilã pe piaþa
noastrã?

Iuliu Moldoveanu: Noi am mers
în varianta în care ne cunoaºtem
foarte bine între noi - cei mai mulþi
am fost colegi de ºcoalã - ºi lucrãm
împreunã de patru ani. Suntem 42
de membri ºi colaborãm pe orizon-
talã, în sensul în care, dacã o com-
panie realizeazã cu succes un pro-
dus, o altã companie face bine un
alt produs. Unii produc dresinguri
bine, unii fac livinguri bine, alþii se
pricep sã facã aºa cum trebuie ca-
napele, alþii bucãtãrii etc.

Facem achiziþii împreunã, avem o
flotã auto, am negociat împreunã
pentru curentul electric, acum ne
ocupãm de gazele naturale, de cu-
rierat, materii prime ºi materiale -
toate sunt achiziþionate la comun.
Mergem împreunã la licitaþii, scã-
dem costurile atunci când existã
un volum mai mare de produse pe
care îl oferim furnizorilor, iar disco-
unturile sunt pe mãsurã.

Reporter: Sunteþi prezenþi ºi la
export?

Iuliu Moldoveanu: Unii dintre
producãtori exportã. Este un þel al
nostru sã putem ridica nivelul ex-
porturilor. Ne facem cunoscuþi în
afara þãrii când participãm la târguri
ºi prin diverºi parteneri de-ai
noºtri. În ceea ce priveºte pro-
movarea, nu suntem foarte consoli-
daþi, dar acest lucru nu ne împie-
dicã sã avem legãturi bune cu in-
dustria de profil.

Reporter: Existã ºi programul de
promovare a exporturilor des-

fãºurat de stat. În ce mãsurã vã aju-
tã acesta?

Iuliu Moldoveanu: În cadrul Mi-
nisterului Economiei se desfãºoarã
un program al direcþiei externe de
promovare pentru toate industrii-
le. Banii se împart pe domenii în
funcþie de aportul pe care fiecare
sector îl aduce la export. Industria
mobilei este destul de bine repre-
zentatã la export , pentru cã,
dintr-un total de 36 milioane lei,
circa 4-5 milioane lei sunt dedicaþi
promovãrii mobilei. Nu este mult,
într-adevãr, întrucât numãrul

târgurilor de profil este destul de
mare; la fel ºi numãrul celor care
vor sã exporte.

Trebuie subliniat cã nici prezenþa
nu este întotdeauna de bun augur,
în cadrul diverselor târguri, pentru
cã standurile nu se ridicã la acelaºi
nivel calitativ cu cele ale concuren-
þilor noºtri din vest.

Reporter: Care sunt þãrile unde
companiile din cadrul ACRM ex-
portã?

Iuliu Moldoveanu: Exportãm în
Germania, Italia, Franþa, Belgia ºi
mai puþin pe piaþa rusã. Acolo s-au

pierdut foarte multe contacte, nu
atât din cauza ultimelor evenimen-
te geopolitice, ci ca urmare a fap-
tului cã dupã 1989 relaþia cu Rusia
nu a mai fost cultivatã ca înainte.
Embargoul rusesc pentru produse-
le europene dureazã de doi ani,
dar relaþiile noastre cu Rusia au
fost întrerupte din ‘89, acestea
crescând destul de puþin, pentru
cã acea piaþã a fost neglijatã. Încer-
cãm acum sã câºtigãm din nou pia-
þa ruseascã, ºi cu ajutorul APMR
(n.r. Asociaþia Producãtorilor de
Mobilã din România).

Reporter: În ce mãsurã priviþi cã-
tre piaþa extraeuropeanã?

Iuliu Moldoveanu: Dacã folosim
termeni “fotbalistici”, este destul
de greu sã joci în deplasare fãrã sã
ai susþinerea fanilor. Logistica ne
poate pune piedici destul de mari
în exportul cãtre piaþa extra-UE.

Reporter: Cum a evoluat piaþa
mobilei, în ultimii ani?

Iuliu Moldoveanu: Dacã în 2008,
în industria mobilei lucrau 100.000
de persoane, acum mai sunt circa
55.000-57.000 de oameni în acest
sector. În 2009, erau ºi mai puþini -
circa 47.000.

Institutul Naþional de Statisticã ne
aratã cã avem o creºtere faþã de
anul trecut, de aproximativ 10,3%,
dar aceasta este strict raportatã la
companiile mari. De remarcat este
cã cele 40 de firme mari, cu un nu-
mãr de peste 250 de salariaþi fieca-
re, au o cifrã de afaceri care repre-
zintã circa 60% din cifrã totalã a in-
dustriei. Deci, primii 40 fac aproape
cât restul de 4.000 de producãtori.

Reporter: Care este valoarea pie-
þei de mobilã?
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Amenajãri

Piaþa mobilei ar urma sã creascã, anul acesta, cu
circa 10-12%, dupã cum ne-a spus Iuliu Moldovea-
nu, preºedintele Asociaþiei Clubul Român de Mobi-
lã (ACRM), în cadrul unui interviu.

Domnia sa ne-a declarat: “Partea de construc-
þii ºi imobiliare a început sã se dezmorþeascã,
antrenând ºi sectorul nostru. Partea de export
merge destul de bine, existã cifre încurajatoare

care sã ne arate cã mobila noastrã, cel puþin cea
din lemn masiv , este apreciatã pe pieþele
externe”.

În prezent, sectorul mobilei se ridicã la o valoare
de 2,2 miliarde euro. Potrivit reprezentantului
ACRM, în 2008 aceastã valoare era mai micã, însã
faptul cã au fost închise anumite firme a condus la
o mai bunã organizare a sectorului.

“Dacã în 2008 valoarea pieþei era de 1 miliard ºi
ceva de euro, acum, prin scãderea numãrului de
firme, dar prin tehnologizare ºi servicii, a crescut
cifra de afaceri”, a adãugat domnul Moldoveanu,
subliniind cã în industria mobilei lucreazã aproxi-
mativ 55.000-57.000 de oameni, de la 100.000 de
persoane - numãrul lucrãtorilor în domeniu, în
anul 2008.



Iuliu Moldoveanu: 2,2 miliarde
euro. În 2008 era mai micã, dar fap-
tul cã au fost închise anumite firme
a fãcut bine industriei, pentru cã
acum este mai bine organizatã.
Dacã în 2008 valoarea pieþei era de
1 miliard ºi ceva de euro, acum,
prin scãderea numãrului de firme,
dar prin tehnologizare ºi servicii, a
crescut cifra de afaceri.

Reporter: Aþi afirmat cã încercaþi
sã vã extindeþi la export cu ajutorul
APMR. Cum colaboraþi cu aceastã
asociaþie?

Iuliu Moldoveanu: În industrie
sunt patru sau cinci organizaþii de
profil, care reprezintã diferite inte-
rese zonale sau naþionale. APMR
are o acoperire naþionalã ºi tradiþie
în piaþã, în 2011 ne-am înfiinþat
noi, dupã care au mai luat fiinþã
unele clustere, în þarã. Aceste orga-
nizaþii acþioneazã destul de bine în
zonele respective, modelele sunt
simple ºi foarte precise. Ideea unui
cluster este sã pui împreunã forþe-
le de afaceri, competenþele, când
participi la diferite târguri ºi expo-
ziþii, când faci anumite afaceri, sã
depui proiecte la comun.

Reporter: Cum stãm cu forþa de
muncã ºi cu specialiºtii din acest
domeniu?

Iuliu Moldoveanu: Forþa de
muncã s-a împuþinat, întrucât este
plãtitã destul de prost, dar tehno-
logia s-a dezvoltat foarte mult.
Concurãm cu piaþa vesticã din

acest punct de vedere, majoritatea
utilajelor fiind exact ca acelea din
vest. Sunt operate, însã, de oameni
care nu au pregãtire suficientã ºi se
înregistreazã un decalaj, din acest
punct de vedere.

Este o prãpastie între instituþiile
de specialitate care formeazã acest
gen de profesioniºti (în speþã facul-
tatea de inginerie a lemnului de la
Braºov ºi facultãþile de arhitecturã
de inter ior de la Bucureºt i ,
Timiºoara, Cluj) ºi firmele producã-
toare de mobilã. Ceea ce se predã la
facultate nu se poate aplica în
totalitate în acest domeniu, iar nu-
mãrul persoanelor care terminã fa-
cultatea la Braºov este foarte mic în
raport cu cerinþa pieþei. De aceea,

nu gãsim ingineri, proiectanþi, teh-
nologi care sã ne ajute.

Reporter: Ce fac companiile pen-
tru remedierea acestei situaþii?

Iuliu Moldoveanu: Putem sã îi
ducem pe studenþi în fabricile noastre,
arãtându-le tot ceea ce este nece-
sar - ce fac inginerii noºtri -, pentru
a-i învãþa. Ei folosesc cãrþi mai ve-
chi ºi se blocheazã în faþa tehnolo-
giei moderne. Am reuºit sã facem
câþiva paºi în acest sens, cola-
borând cu colectivul profesoral de
la Facultatea de Ingineria Lemnu-
lui Braºov, iar pe aceastã cale adre-
sez mulþumiri domnului profesor
doctor inginer Mihai Ispas - deca-
nul FIL - pentru suport. Am fãcut
relocãri, i-am luat pe cei mai buni ºi

i-am angajat etc.
Reporter: Ce alte probleme întâmpi-

naþi în activitatea dumneavoastrã?
Iuliu Moldoveanu: Nu ne ajutã

deloc legislaþia. Codul silvic, foarte
important pentru industria mobi-
lei, a fost dezbãtut timp de doi ani
în Parlament. De fiecare datã de
câte ori mergeam la discuþii la Mi-
nisterul Economiei, discutam cu alt
ministru pe aceastã temã.

De asemenea, nu existã, la nivel
naþional, date exacte despre numã-
rul de firme din prelucrarea lemnu-
lui, despre numãrul de firme din in-
dustria mobilei, ce fel de coduri
CAEN folosesc etc. Existenþa unor
astfel de statistici ar ajuta ºi ministe-
rul sã poatã da legi mai corecte.

Reporter: Cum estimaþi cã va
evolua piaþa mobilei?

Iuliu Moldoveanu: Anul acesta se
estimeazã cã va creºte piaþa, cu cir-
ca 10-12%. Partea de construcþii ºi
imobiliare a început sã se dezmor-
þeascã, antrenând ºi sectorul nostru.
Partea de export merge destul de
bine, existã cifre încurajatoare care
sã ne arate cã mobila noastrã, cel
puþin cea din lemn masiv, este
apreciatã pe pieþele externe. Produ-
cãtorii încearcã sã depãºeascã rela-
þiile cu partenerii tradiþionali din
UE, îndreptându-se ºi cãtre Arabia
Sauditã ºi zona Golfului ,
asumându-ºi riscurile de rigoare.

Reporter: Mulþumesc!
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PRODUCÞIA DE MOBILÃ

2008 2013
Numãr total de firme 5.037 4.272

Cifra de afaceri cumulatã 1,92 mld. euro 2 mld. euro

Profitul net cumulat 96 mil. euro 80 mil. euro

Pierderile brute cumulate 97 mil. euro 58 mil. euro

Numãrul total de angajaþi 78.731 62.335

Sursa: Registrul Comerþului

RETAILUL DE MOBILÃ

2008 2013
Numãr total de firme 2.378 2.203

Cifra de afaceri cumulatã 1,2 mld. euro 623 mil. euro

Profitul net cumulat 43 mil. euro 12 mil. euro

Pierderile brute cumulate 19 mil. euro 48 mil. euro

Numãrul total de angajaþi 15.356 10.572

Sursa: Registrul Comerþului

Realizarea indicatorilor tehnico-economici
noiembrie - 2014, date cumulate 11 luni 2014/2013

Produsul: MOBILÃ ºi PÃRÞILE ACESTEIA

Nr.
Crt.

Indicatorul UM 2014 2013
2014/
2013

1 Volumul producþiei
industriale mil. euro 2032,4 1967,5 103,3

2 Volumul exportului mil. euro 1738,892 1559,702 111,5

3 Volumul importului mil. euro 404,422 360,622 112,1

4 Consum aparent mil. euro 697,9 768,4 90,8

5 Numãr personal mii pers. 56,9 55,1 103,3

6 Cursul valutar lei/euro 4,4433 4,4149 100,6

Sursa: Asociaþia Clubul Român de Mobilã (ACRM)


