
DUMITRU BLAGA, DIRECTOR GENERAL ªI ACÞIONAR MAJORITAR AL SIMEX ªIMLEUL SILVANIEI:

"Autoritãþile ar trebui sã facã mult mai
mult pentru mobila româneascã"

Reporter: Stimate domnule Du-
mitru Blaga, producãtorul de mo-
bilã Simex S.A. ªimleul Silvaniei, pe
care îl reprezentaþi, este cunoscut
ca fiind un brand exportat mai ales
în Federaþia Rusã, întrucât realizaþi
mobilier din lemn lucrat, foarte
scump. Cât de mult vã afecteazã în
activitate relaþiile reci dintre Româ-
nia ºi Rusia?

Dumitru Blaga: Avem o proble-
mã, pe care o sesizãm mai profund
- transferul banilor din Rusia cãtre
România, care se face cu întârzieri
mari, din cauza sancþiunilor impu-
se de cãtre Uniunea Europeanã Ru-
siei.

Ce am mai remarcat a fost faptul
cã, la Expoziþia Internaþionalã de
Mobilã de la Moscova, de anul tre-
cut, Simex nu a putut participa,
întrucât guvernul României a refu-

zat sã acorde subvenþii pentru
aceastã expoziþie. Totuºi, am mers
personal acolo, fãrã stand, ºi am re-
marcat cã firmele din Germania ºi
Italia au primit subvenþie de la gu-
vernele lor pentru prezenþa la Mos-
cova, iar guvernul României nu a
îndrãznit sã participe din cauza
sancþiunilor impuse de cãtre Euro-
pa Federaþiei Ruse.

Trãim sub steagul UE, dar obser-
vãm cã legislaþia se aplicã diferit de
cãtre þãrile membre, sau autoritãþi-
le noastre de la Bucureºti vor sã fie
mai catolice decât Papa.

Reporter: Ce mobilã cer ruºii?
Dumitru Blaga: Mobilã stil - clasi-

cã, brandul Simex fiind cunoscut
pentru astfel de produse. Nu am ex-
portat acolo mobilã modernã sau
mobilã rusticã. Pentru export, Si-
mex produce mobilã bine lucratã,

cu valoare adãugatã mare. Cred cã
nu existã grad de comparaþie între
noi ºi alte firme de mobilã din Ro-
mânia, care au cifra de afaceri foar-
te mare, din rulajul materiei prime.

Reporter: Aþi primit vreun sprijin
din partea autoritãþilor române cu
privire la participarea la târguri, în
strãinãtate?

Dumitru Blaga: Am participat
prin APMR (Asociaþia Producãtori-
lor de Mobilã din România) la mai
multe târguri internaþionale, la
care am primit sponsorizare pen-
tru cheltuielile cu organizarea ºi
chiria standului de expunere. Cu
toate cã, în 2017, s-a depus de cã-
tre APMR documentaþia pentru
Târgul de Mobilã de la Kiev, nu s-a
organizat în timp util licitaþia la Mi-
nisterul Economiei ºi am mers pe
surse proprii de finanþare. Cred cã

autoritãþile ar trebui sã facã mult
mai mult pentru mobila româneas-
cã ºi pe alte pieþe. Aici aº enumera
Qatar, Emiratele Arabe, Israel, Ara-
bia Sauditã, S.U.A. Sperãm cã, anul
acesta, se va participa la târgul in-
ternaþional de mobilã de la Mosco-
va, cu finanþare de la bugetul de
stat.

Reporter: Ce aºteptãri aveþi pen-
tru cifra de afaceri în acest an?

Dumitru Blaga: Pentru anul aces-
ta, ne-am propus o cifrã de afaceri
în creºtere, care se apropie de 25
de milioane de lei. Sunt încrezãtor
cã vom reuºi în condiþiile în care
avem o creºtere de 37,5%, pe pri-
mele opt luni.

Ponderea pieþelor în cifra de afa-
ceri este de 52% mobilã în brandul
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propriu Simex ºi diferenþa o produ-
cem pentru alþi clienþi. Din 52%, în
România vindem aproximativ 14%.

Producem ºi mobilã unicat, spe-
cificã pieþelor din partea de Est a
Europei, sau la propunerea clien-
tului, ca exemplu, cu aceste produ-
se unicate am crescut în vânzari, în
România.

Reporter: Vã rugãm sã ne pre-
zentaþi, pe scurt, istoria fabricii de
mobilã Simex S.A. ªimleul Silvaniei.

Dumitru Blaga: Brandul de mo-
bilã Simex s-a nãscut acum 70 de
ani, de prin 1947. Am gãsit în arhi-
va societãþii statele de platã care
atestã acest lucru.

Industria mobilei în oraºul ªimle-
ul Silvaniei era constituitã, la acea
vreme, pe trei locaþii. În 1986, re-
gimul comunist a reuºit sã constru-
iascã o fabricã de mobilã pe apro-
ximativ 7 hectare, cele trei secþii lo-
cale unindu-se în una singurã. Este
o fabricã bine gânditã, bine proiec-
tatã de cãtre specialiºtii acelor vre-
muri, cu care putem spune, cã ne
mândrim ºi acum.

Acea fabricã existã astãzi sub nu-
mele Simex SA, denumire pe care a

primit-o dupã 1989. Marca SIMEX
este înregistratã la O.S.I.M., pe plan
naþional ºi internaþional, încã din
anul 1992.

Reporter: Cum a fost cumpãratã
de la statul român, dupã Revoluþie?

Dumitru Blaga: În 1989 în fabri-
cã lucrau aproximativ 950 de per-
soane, iar privatizarea companiei a
avut loc în anul 1994, prin cumpã-
rarea unui pachet de acþiuni de cã-
tre Asociaþia Salariaþilor (41%) ºi o
parte erau cupoane tranzacþiona-
bile. De asemenea, la acea vreme,
firma internaþionalã Proexim a
achiziþionat 10% din Simex S.A.

Dupã anul 2000, Simex S.A. a
cumpãrat sau a înfiinþat ºi alte so-
cietãþi comerciale: Cesimob SRL
(fosta fabrica de mobilã din Cehu
Silvaniei, care a dat faliment ºi pe
care am cumpãrat-o la lichidare,
ulterior a fost numitã Cesimex); în
Zalãu, Simex a cumpãrat o locaþie
cu hale provenite de la o fermã,
fiind denumitã Eurosimex SRL; la
Satu Mare, Simex a achiziþionat o
cooperativã de prelucrare a lem-
nului - Nord Simex, iar Simex Plus
este o fostã fabricã de robineþi la
ªimleul Silvaniei.

Din 1996 am intrat pe piaþa Ru-

siei, exportul de mobilã crescând
vertiginos pânã în 2010. De la vreo
4 milioane am ajuns la 18 milioane
de euro, vânzãri efective.

Toate aceste capacitãþi enumera-
te mai sus s-au utilat ºi s-au specia-
lizat pe diverse tipuri de mobilier
pe care îl vindeam pe piaþa Rusiei.
Toate aceste firme s-au constituit
în SIMEX GRUP SRL, care avea ca
scop comerþul centralizat pentru
piaþa fostului URSS. Baza constitui-
rii grupului Simex, cu fabricile
menþionate, a fost SIMEX S.A., care
a fost ºi a rãmas cea mai dotatã fa-
bricã de mobilã din fostul grup Si-
mex.

Reporter: Ce s-a întâmplat în

2010?
Dumitru Blaga: În anul 2010, am

intrat într-o crizã comercialã din
cauza scãderii puterii de cumpãra-
re în fosta Uniune Sovieticã - Rusia,
Ucraina, Kazakstan, Azerbaidjan,
Turkmenistan, Uzbekistan, Geor-
gia.

În 2014, din pricina problemelor
din fosta URSS, unitatea de grup
SIMEX s-a oprit ºi fiecare firmã, din
cele enumerate, ºi-a rezolvat pro-
blema comercialã independent.
Brandul SIMEX a rãmas cu activita-
tea de producþie, de la Simex S.A. ºi
MICRO S.R.L.
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În momentul de faþã România se aflã pe locul 13 în lume
la exportul de mobilã, pe locul 28 la producþie ºi pe locul

48 la consumul de mobilier.
Valoarea importurilor de mobilã este de 351,2 milioane

de euro, în timp ce valoarea exporturilor se ridicã la
1,421 miliarde de euro pe an. Industria mobilei duce

brandul „made în România" în peste 40 de þãri. Industria
mobilei din România reprezintã peste 3.000 de firme, cu

o cifrã de afaceri de 2.025 milioane de euro, în acest
sector fiind angajate aproximativ 56.500 de persoane.
Volumul producþiei de mobilã a depãºit 2,2 miliarde de
euro în anul 2014 ºi se estimeazã o creºtere de peste 8%

pe anul 2016. (Simex SA)
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La acea vreme, problemele finan-
ciare ne apãsau foarte tare, bãncile
îºi puneau mari semne de întreba-
re de ce a scãzut cifra de afaceri, de
ce am diminuat numãrul de perso-
nal care, în 2014, a ajuns la 130 de
salariaþi, pe platforma SIMEX. Acti-
vitatea societãþii a mai fost pertur-
batã ºi de creanþele sociale neînca-
sate, din zona Rusiei ºi Ucrainei.

Dupã acel moment, am luat mã-
suri clare de restructurare, de redu-
cere a cheltuielilor, ºi de gãsire a al-
tor pieþe în paralel cu cea a fostului
URSS. Astfel, am gãsit desfacere în
G ermania , Belg ia , Oland a º i ,
printr-o firmã partenerã, chiar ºi în
America.

Lucrez din 1996 în Simex SA. Am
trecut prin toate etapele profe-
sionale ºi în 2008 am investit în ac-
þ iuni S imex S.A . aproximat iv
600.000 de euro, iar în 2014 am
mai cumpãrat încã un pachet ca sã
devin majoritar. Astfel, am ajuns la
un pachet de 43% în nume perso-
nal ºi cu alte persoane am reuºit sã
avem un vot în Adunarea Generalã
de aproximativ 62-63%.

De la 130 de persoane, am ajuns
la 280 de salariaþi în prezent, de la

o cifrã de afaceri de aproximativ 12
milioane de lei, în 2014, am înregi-
strat anul trecut 16 milioane de lei.

În cursul anului 2017, dupã apro-
barea în adunarea generalã din no-
iembrie 2016, Simex S.A. a fost de-
listatã de la BVB.

Reporter: Cum aþi descrie clien-
tul Simex?

Dumitru Blaga: În cea mai mare
parte, clienþii noºtri sunt sofisticaþi,
având venituri de la mediu în sus.
Avem, însã, ºi produse care se
adreseazã celor care îºi doresc o
mobilã de calitate ºi au venituri re-
duse.

Paleta de produse Simex acoperã
aproape orice venit pe care îl are
un cetãþean din România.

Prin ceea ce face, Simex dã valoa-
re adãugatã mare lemnului care in-
trã în compoziþia mobilei produsã.
Lucrãm nu doar cu lemn masiv, ci
utilizãm toate componentele din
care se face mobilã.

Reporter: Cât costã, de exemplu,
un dormitor SIMEX?

Dumitru Blaga: Avem dormitoa-
re care costã 1300 de euro plus
TVA, dar unele ajung chiar ºi la
20.000 de euro.

Reporter: Alþi producãtori de
mobilã se plâng cã marja de profit
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Simex România, premiatã
la Expoziþia Internaþionalã
de Mobilã de la Kiev
Producãtorul de mobilã Simex, din ªimleul Silvaniei, a primit, în luna
martie 2017, Diploma de excelenþã pentru cea mai bunã prezentare de
mobile, în cadrul Expoziþiei Internaþionale de Mobilã „Forum Kiff" din
Kiev, Ucraina.
Gabriel Antoniu Lavrincic, directorul comercial al Simex România, a de-
clarat: "În þãrile din spaþiul ex-URSS, mobila româneascã este cotatã,
perceputã ºi vândutã cã fiind cea mai bunã ºi elegantã mobilã din lume.
Producãtorul român trebuie susþinut sã-ºi expunã mobila în þãrile unde
mobila româneascã este cotatã, perceputã ºi vândutã cã fiind cea mai
bunã ºi elegantã mobilã din lume. Dacã fabricile româneºti de mobilã nu
vor fi susþinute sã participe la urmãtoarea expoziþie de mobilã din Mos-
cova noiembrie 2017, riscãm sã pierdem definitiv piaþã rusã, respectiv
URSS. Acest lucru ar fi o mare pierdere pentru România. În viziunea
cumpãrãtorului de mobilã din spaþiul ex-URSS, brandul SIMEX este
«mercedesul românesc». Brandul de mobilã româneascã s-a nãscut în
perioada Uniunii Sovietice, când erau cozi imense la mãrfurile fabricate
în România ºi nu degeaba se spune cã fiecare copil sovietic a fost «con-
ceput» într-un pat pe care scria «Fabricat în România».
Piaþa din zona ex-URSS a fost, este ºi va fi o alternativã stabilã ºi de vii-
tor pentru România, nu numai în sfera producþiei de mobilã, ci ºi în do-
meniul produselor textile, alimentare, încãlþãminte, tot ce cuprinde in-
dustria uºoarã ºi grea etc. Relansarea relaþiilor comerciale dintre
România ºi spaþiul ex-URSS pentru România ar însemna relansarea eco-
nomiei naþionale".
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este micã în aceastã industrie, iar
promoþiile sunt mari ºi dese.

Dumitru Blaga: Acelaºi lucru îl
percepem ºi noi. Rata rentabilitãþii
se situeazã undeva între 3 ºi 7%.
Dacã ne încadrãm în aceastã mar-
jã, atunci ne simþim bine ºi noi ºi
clienþii noºtri.

Legat de promoþii, în România
acest sistem de vânzãri funcþionea-
zã ºi îi practicãm ºi noi, mai ales la
lichidare de capete ºi de stocuri, la
expoziþii, pentru a vinde produsele
care au o anumitã uzurã, ca sã nu
le transformãm în stocuri, ºi când
dorim sã forþãm promovarea unui
produs.

Pentru brandul Simex, piaþa din
România, în ultimii trei ani, este
într-o ascensiune continuã. Chiar
în acest an avem creºteri accepta-
bile. Poate acest lucru se datoreazã
ºi modului în care interacþionãm
cu clientul, îi rãspundem solicitã-
rilor, îi facem produsul în dimensiuni
speciale, cu design special, îl trans-
portãm ºi îl montãm în casa omului
fãrã sã cerem costuri suplimentare.

Reporter: Dacã astãzi cineva co-
mandã un dormitor la Simex, în cât
timp îi ajunge acasã?

Dumitru Blaga: Termenul de li-
vrare ar putea sã fie între douã
sãptãmâni ºi maxim 2 luni pentru

produsele de serie.
Pe pieþele externe se lucreazã,

însã, pe bazã de comenzi.
De asemenea, lucrãm în regim de

depozit angro pentru client.
Produsele finite ale brandului Si-

mex sunt aproximativ în sumã de 4
milioane de euro, unde este inclu-
sã ºi producþia neterminatã. Tot
acest stoc stã la dispoziþia oricãrui
client.

Reporter: Care sunt principalele
probleme pe care le întâmpinaþi în
activitate?

Dumitru Blaga: Simex S.A. ºi ce-
lelalte companii pe care le coordo-
nez nu mai intrã în cadrul IMM-uri-
lor, ci facem parte din categoria
întreprinderi mari. Aici ne lovim de
un obstacol în ceea ce priveºte fi-
nanþarea.

Nu mai putem sã accesãm fondu-
rile destinate IMM-urilor.

Investiþiile la care ne gândim s-ar
putea realiza cu ajutorul unui pro-
gram cu componentã nerambursa-
bilã, în care sã punem ºi noi o parte
din bani, dar sã ne vinã ºi din alte
surse, cu fonduri nerambursabile,
însã nu ne încadrãm, pentru cã sun-
tem consideraþi întreprindere mare.

Pe partea de producþie, am vãzut
cã se dau fonduri europene de cir-
ca 1 milion de euro, prin tot felul

de programe. De exemplu, la cel
mai recent program pe care îl cu-
noaºtem se dau bani inclusiv pen-
tru IMM-uri nou create.

Dar nu se dau bani celor care ºtiu
sã facã mobilã sau care au istorie în
mobilã. Compar acest fapt cu ceea
ce s-a întâmplat în România, dupã
anii 90, când s-a fãrâmiþat agricul-
tura prin parcelarea terenurilor,
date proprietarilor dupã Revoluþie.

În economie sau în industrie, ob-
serv cã este aplicatã aceeaºi meto-
dã: îi dai bani unuia care nu ºtie sã
facã mare lucru ºi nu-l finanþezi ºi
nu-l ajuþi cu nimic pe cel care are o
istorie în spate ºi cu care ar trebui
sã te mândreºti pentru cã este un
brand autohton si care mai ºi pro-
moveazã România în strãinãtate.

Din acest punct de vedere SIMEX
SA este suferind, însã avem inten-
þia sã abordãm orice fond cu com-
ponente nerambursabile sau chiar
un împrumut bancar.

Reporter: Ce investiþii aþi fãcut în
ultimii trei ani?

Dumitru Blaga: Sunt foarte mul-
þumit cã am reuºit sã depãºim mo-
mentul de crizã din 2014, de când
am preluat SIMEX SA.

Am fãcut investiþii în linii de pro-
ducþie: presã încleit panouri, circu-
lare cu avans mecanic, circular cu
comandã numericã debitat panou-
ri, maºinã de cantuit, uscãtoare de
cherestea, pompe de pulverizat
lac, izolaþie termicã la hala de pro-
ducþie ºi la pavilionul administra-
tiv, dar ºi asfaltarea cãilor de acces
ºi depozitul de cherestea. Într-un
cuvânt, am refãcut tot ce înseamnã
infrastructura din fabricã.

Reporter: Din ce bani aþi fãcut in-
vestiþiile?

Dumitru Blaga: Din economii,
dar anul trecut am mai accesat ºi
un împrumut bancar de aproxima-
tiv 150.000 de euro. Investiþiile
înglobeazã 600.000 de euro în ulti-
mii trei ani. Am utilizat banii obþi-
nuþi din reducerea cheltuielilor,
din profitul realizat ºi din valoarea
amortizãrii contabile.

Reporter: Ce investiþii vreþi sã
mai faceþi?

Dumitru Blaga: Avem un plan,
trebuie doar sã gãsim finanþarea.
M-aº aºtepta sã ne ajute cineva
chiar de la Ministerul Finanþelor,
aºa cum a fãcut-o ºi cu alte firme,
atât româneºti cât ºi strãine. Mã re-
fer la ajutoare de stat. Nu ºtiu dacã
va fi realizabil, dacã se va materiali-

za vreodatã, dar sperãm.
Reporter: Având în vedere cã ac-

tuala guvernare spune cã preþuieºte
firmele autohtone, nu ar trebui sã le
ajute mai mult, nu doar sã rãmânã
promisiunile la nivel declarativ?

Dumitru Blaga: Ar trebui, dar nu
ºtim la ce uºi batem, cine sã ne aju-
te, poate ar trebui sã vinã ei cãtre
noi. Am vãzut cã se schimbã de la o
zi la alta deciziile politice, iar gu-
vernele României din 1990 pânã
astãzi numai împotriva noastrã au
fost.

Reporter: Câte magazine proprii
aveþi?

Dumitru Blaga: În România, dis-
tribuþia este organizatã prin S.C.
CASA MOBILA SIMEX S.R.L., care
este o firmã separatã de SIMEX S.A.
În România, avem 8 magazine, unde
funcþionãm, ºi patru parteneri.

Reporter: Ce zonã merge cel mai
bine, din punct de vedere al vânzã-
rilor ?

Dumitru Blaga: Bucureºtiul, cu
magazinul din Pipera, ºi Sibiul.

Reporter: Brandul Simex are o
imagine foarte bunã, dar este con-
siderat un brand scump. Vreþi sã
rãmâneþi pe acest segment?

Dumitru Blaga: Da. La Târgul
BIFE din aceastã toamnã am pre-
zentat un designer cu care vom co-
labora în perioada urmãtoare ºi
vom crea Select Wood by Simex.
Acest brand va produce tot mobi-
lier bine lucrat. Linia Select Wood
se va axa pe lemn masiv de stejar,
cer, fag, dar va fi o linie rusticã ºi
modernã, care vor fi în completa-
rea paletei de mobilã SIMEX.

Reporter: De unde luaþi lemnul?
Dumitru Blaga: Din România ºi

din Ucraina, dar ucrainenii nu sunt
stabili în calitate ºi seriozitate.

Reporter: ªi-a revenit piaþa ru-
seascã?

Dumitru Blaga: Noi am observat
în 2017, cã este într-o creºtere, exis-
tã interes mai mare pentru mobila
româneascã, ceea ce s-a ºi materia-
lizat în cifra noastrã de afaceri.

Reporter: Vã mulþumesc.
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