
AURICA SERENY, APMR:

"Asistãm la cea mai gravã crizã din
sectorul forestier"
l Preºedintele APMR: "Statele din jurul României au interzis, recent, exportul
de buºteni, fenomen ce pune presiune mare pe resursa de masã lemnoasã

din þara noastrã"l Sereny: "Asigurarea resurselor pentru industriile existente
trebuie sã constituie o prioritate ºi o problemã de siguranþã naþionalã"

Þara noastrã traverseazã cea mai
gravã crizã din sectorul forestier,
su bl i n i az ã A u r i c a S e r e ny ,
preºedintele Asociaþiei Producãto-
r i lor de Mobi lã din România
(APMR).

Domnia sa remarcã faptul cã re-
sursele naturale de materii prime
(petrolul, gazele naturale) înregis-
trezã scãderi importante ale preþu-

lui, la nivel global, ºi cã þãrile din
jurul României au interzis, recent,
exportul de buºteni, fenomen ce
pune presiune mare pe resursa de
masã lemnoasã din România. Auri-
ca Sereny considerã cã asigurarea
resurselor pentru industriile exis-
tente trebuie sã constituie o
prioritate ºi o problemã de sigu-
ranþã naþionalã.

"Implicarea guvernului ºi a facto-
rilor politici este necesarã pentru
stoparea crizei din sectorul fores-
tier ºi pentru deblocarea situaþiei
limitã în care s-a ajuns - cea mai
gravã crizã înregistratã în acest
domeniu", opineazã preºedintele
APMR, adãugând cã este nevoie sã
fie luate unele mãsuri de urgenþã,
"având în vedere cã exploatarea

lemnului nu poate fi efectuatã
dupã 15 aprilie 2016 ºi stocurile de
materii prime ale agenþilor econo-
mici sunt reduse, iar, din punct de
vedere tehnologic, lemnul proas-
pãt exploatat este necesar sã fie
fasonat, debitat, depozitat pentru
zvântare ºi uscare, înainte de
prelucrare".

Producãtorii de mobilã adaptea-
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zã modelele pentru clienþii interni
ºi externi, activitatea fiind într-o
efervescenþã continuã, în funcþie
de comenzile angajate, de evolu-
þia aparaturii utilizate, a obiectelor
de ambientare, precum ºi a obiec-
telor de iluminat ce se doresc a se
achiziþiona ºi adapta, astfel încât
ansamblul interior sã creeze o at-
mosferã plãcutã de relaxare ºi de
conectare pozitivã ºi optimistã la
activitãþile curente pe care le
desfãºoarã utilizatorul, ne-a mai
spus Aurica Sereny.

Domnia sa ne-a precizat: "Specii-
le lemnoase ºi celelalte materiale
folosite în construcþia produselor
sunt preponderent indigene, eco-
logice, asigurând utilizatorul de
un spor de încredere în achiziþio-
narea unor produse de calitate,
funcþionale, durabile, care sã nu le
afecteze starea de sãnãtate, dar sã
le asigure confortul dorit.

În acest sens, prin respectarea
prevederilor legale în vigoare,
consemnate în Codul Silvic la arti-
colul 60, vom reuºi sã asigurãm
clienþii de o bunã colaborare prin
pr od u se l e pe c ar e l e
achiziþioneazã".

Aurica Sereny: "Exportul de

mobilã pe piaþa Rusiei a

scãzut la jumãtate, în

primele 11 luni ale lui 2015"

Producþia de mobilã a crescut cu
circa 7,1%, în primele 11 luni din
2015 faþã de perioada similarã a
anului precedent, în principal ca
urmare a creºterii exportului, cu
8%, ne-a spus Aurica Sereny. Co-
merþul produselor de mobilier în
alte þãri este angajat de cãtre pro-
ducãtorii din România pe pieþele a
peste 40 de þãri ale lumii, a semna-
lat domnia sa, adãugând cã impor-
tul s-a majorat, în perioada men-
þionatã, cu 11,5%. Consumul apa-
rent a cunoscut o evoluþie poziti-
vã, înregistrând o majorare de
7,4%.

Doamna Sereny ne-a declarat:
"Perspectivele pentru anul 2016
sunt bune în ceea ce priveºte co-
menzile angajate, dar operatorii
economici din industria mobilei
sunt afectaþi grav de lipsa acutã a
materiilor prime lemnoase. La lici-
taþiile de masã lemnoasã pentru
anul 2016, organizate de Romsilva
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în perioada noiembrie-decembrie
2015, nu s-au adjudecat decât 1,5
milioane de metri cubi de masã
lemnoasã din fondul forestier pro-
pr ietate publ icã , faþã de 4,5
milioane mc masã lemnoasã
adjudecaþi în anul anterior".

Exportul de mobilã pe piaþa Fe-
deraþiei Ruse s-a diminuat la jumã-
tate, în primele 11 luni ale anului
t r ecu t , f i r m el e expor tatoar e
orientându-se cãtre alte þãri. "Spe-
rãm cã situaþia creatã sã se îmbu-
nãtãþeascã ºi sã fie reluate ºi dez-
voltate cooperãrile pe aceastã pia-
þã mare, apropiatã ºi atractivã",
ne-a spus preºedintele APMR.

Potrivit domniei sale, tendinþele
în domeniul industriei mobilei
sunt condiþionate de cerinþele pie-
þei. În topul preferinþelor se aflã
mobilierul din lemn masiv.

De asemenea, sunt solicitate în
continuare mobilierul din lemn de
stejar cu finisaje antichizate
ºi cu combinaþii de
elemente din me-
tal ; mobil ierul
din rãºinoase fi-
nisat în diferite
culori vii, atrã-
gãtoare, ºi mo-
bi l i e r u l d i n
lemn masiv de
fag finisat natur.
"E ste agr eat st i l u l
contemporan - rectangular
sau stilul clasic cu prelucrãri com-

plexe, ultimul amintit fiind prefe-
rat mai ales de clienþii din Europa
de Est.

Mobilierul tapiþat, acoperit cu
piele este apreciat, dar rãmâne în
vogã ºi mobilierul tapiþat acoperit
cu stofã uni, în culori pastelate",
ne-a explicat doamna Sereny.

La evenimentele internaþionale
de anvergurã de promovare a pro-
duselor, organizate în luna ianua-
rie a fiecãrui an, la Koln ºi Birmin-
gham, firmele din România au pre-
zentat mobilier rezidenþial pentru
amenajarea locuinþelor ºi caselor
de vacanþã - sufragerii, dormitoa-

re, cabinete de lucru, piese indivi-
duale (comode ºi dulapuri), mobi-
lier hotelier, mobilier pentru copii,
mobilier pentru birouri (scaune er-
gonomice ºi mobilier metalic),
mobilier pentru pensiuni, mobilier
pentru amenajarea teraselor-res-
taurantelor, ne-a informat Aurica
Sereny, declarând: "Colecþiile ex-
puse au avut o esteticã plãcutã, au
fost finisate îngrijit, pentru a fi în
ate nþ i a c onsu m ator i l or d e
pretutindeni ºi pentru a deschide
noi segmente de colaborare.

În cadrul standului naþional de
mobilã au participat ºi firme ce au
oferit decoraþiuni interioare din
materiale textile de bunã calitate -
perdele, draperii, lenjerii de pat,
perne fantezie, feþe de masã cu
modele de concepþie româneascã
ce au atras atenþia multor vizitatori.

De remarcat este faptul cã firme-
le româneºti au fost orientate spre
excelenþã în domeniul calitãþii,
ceea ce consolideazã atât brandul
sectorial Style, Comfort, Durability
- Romanian Furniture, cât ºi pe cel
al þãrii, ca producator de mobilã
european cu design atractiv".

Mobilierul
tapiþat, acoperit cu

piele este apreciat, dar
rãmâne în vogã ºi
mobilierul tapiþat
acoperit cu stofã

uni, în culori
pastelate.
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INDICATORI MOBILÃ ªI PÃRÞI COMPONENTE (noiembrie 2015)
Nr crt Indicatorul UM 2015 2014 2015 /2014

1 Volum productie industrialã Mil.€ 2276,3 2125,4 107,1

2 Volum export Mil.€ 1893,481 1753,272 108,0

3 Volum Import Mil.€ 450,726 404,144 111,5

4 Consum aparent Mil. € 833,545 776,272 107,4

5 Nr. personal Mii pers. 58,9 56,9 103,5

6 Curs valutar Lei/€ 4,4396 4,4433 99,9

EXPORTUL DE MOBILÃ

Nr.crt

Destinatia exportului
de mobila

Export 11
luni 2015

Export 11
luni 2014

Diferenþa
procentualã

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

1893,481 1753,272 +8,0

1 GERMANIA 379,611 363,715 4,4

2 FRANTA 254,817 237,59 7,2

3 ITALIA 208,996 174,368 19,8

4 AUSTRIA 81,428 79,55 2,4

5 OLANDA 99,036 95,58 3,6

6 MAREA BRITANIE 136,474 128,11 6,5

7 BELGIA 57,798 63,752 -9,4

8 ELVETIA 26,51 24,654 7,5

9 SUEDIA 41,76 30,983 34,8

10 MOLDOVA 7,713 9,92 -22,3

11 SPANIA 53,56 50,92 5,2

12 SUA 34,451 27,639 24,6

13 UNGARIA 51,839 40,826 26,9

14 POLONIA 40,658 38,861 4,6

15 CEHIA 122,586 95,1 28,9

16 UCRAINA 3,312 4,131 -19,9

17 GRECIA 8,717 7,093 22,9

18 CIPRU 1,119 3,44 -65,4

19 ESTONIA 2,515 2,883 -12,8

20 DANEMARCA 10,403 9,455 10

21 FEDERATIA RUSA 17,433 33,024 -47,2

22 BULGARIA 8,55 8,541 0,1

23 SLOVACIA 32,576 29,975 8,7

24 CROATIA 4,152 2,093 98,4

25 SLOVENIA 11,932 8,762 36,2

26 PORTUGALIA 11,81 17,248 -31,5

27 TURCIA 8,673 7,735 12,1

28 EMIRATELE ARABE 10,082 9,221 9,3

29 ARABIA SAUDITA 9,123 10,518 -13,3

30 ISRAEL 7,28 6,328 15

31 IRLANDA 2,018 2,015 -

32 CANADA 5,458 4,016 35,9

33 LETONIA 0,507 0,294 72,4

34 AZERBAIDJAN 1,185 1,488 -20,4

35 CHINA 10,282 7,617

36 NORVEGIA 0,753 1,213 -38

37 SERBIA 22,977 24,145 -4,8

38 FINLANDA 1,631 1,255 30

39 MAROC 4,056 3,335 21,6

SURSA: APMR

IMPORTUL DE MOBILÃ

Nr.crt
Destinatia exportului

de mobila
Export 11
luni 2015

Export 11
luni 2014

Diferenþa
procentualã

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

450,727 404,144 11,5

1 ITALIA 54,154 50,047 8,2

2 POLONIA 105,851 78,734 34,4

3 CHINA 44,825 43,598 2,8

4 TURCIA 29,669 31,836 -6,8

5 GERMANIA 49,018 57,005 -14

6 UNGARIA 27,455 28,638 -4

7 FRANTA 19,799 12,093 -10,7

8 AUSTRIA 7,326 6,792 7,8

9 CEHIA 8,812 7,73 14

10 GRECIA 4,07 3,022 34,7

11 BELGIA 5,814 5,272 10,3

12 OLANDA 6,054 4,138 46,3

13 SPANIA 7,427 6,031 23,1

14 MOLDOVA 7,133 5,65 26,2

15 DANEMARCA 1,053 0,881 19,5

16 MAREA BRITANIE 2,869 2,052 39,6

17 SUA 0,878 0,555 57,8

18 SUEDIA 1,344 2,915 -54

19 ELVETIA 0,449 0,468 -4

20 FEDERATIA RUSA 0,7 0,095 + 7,4ori

21 ESTONIA 0,071 0,107 -34

22 LETONIA 0,006 0,098 -94

23 LITUANIA 1,385 1,285 7,8

24 UCRAINA 2,22 1,343 65,3

25 CANADA 1,122 1,151 -2,5

26 NORVEGIA 0,022 0,165 -86,7

27 BULGARIA 9,445 6,589 43,3

28 IRLANDA 0,106 0,065 63

29 ISRAEL 1,544 1,776 -13

30 SLOVENIA 1,236 2,669 -53,7

31 PORTUGALIA 3,124 2,933 6,5

32 CROATIA 1,865 2,129 -12,4

33 CIPRU 0,058 0,013 + 4,5 ori

34 ALBANIA 1,539 1,176 30,1

35 BOSNIA 1,856 0,624 + 2,9 ori

36 SLOVACIA 6,166 8,112 -24

37 COREEA DE SUD 1,381 0,534 + 2,5 ori

38 INDONEZIA 1,039 0,884 17,5

39 INDIA 0,143 0,231 -38

40 MALAEZIA 1,107 0,454 + 2,4ori

41 SERBIA 12,388 10,336 19,8

42 AFRICA   DE SUD 10,6 7,888 34,4

43 MACEDONIA 11,822 3,07 -67

44 VIETNAM 2,575 1,209 + 2,1 ori


