
P
roducþia de mobilã va creºte
cu 5,6%, în 2018 faþã de
anul trecut, ajungând la
2,7 miliarde euro, dupã ce,

în 2017, creºterea producþiei de
mobilã a fost de 0,5%, de la 2,54
miliarde euro în 2016 la 2,55 miliar-
de euro, conform datelor pe care
ni le-a transmis Asociaþia Producã-
torilor de Mobilã din România
(APMR). Potrivit informaþiilor cita-
te, în acest domeniu, consumul in-
tern s-a ridicat, în 2017, la 970 mi-
lioane euro, de la puþin peste 963
milioane euro, preconizându-se o
creºtere de 6,2% în acest an com-
parativ cu anul trecut, pânã la pes-
te 1 miliard de euro.

Estimãrile privind volumul expor-
tului se cifreazã la 2,23 miliarde euro
pentru 2017, cu 2% mai mult faþã de
anul anterior, ºi la 2,37 miliarde euro,
în creºtere cu 6% în comparaþie cu
2017. Importurile de mobilã au cres-
cut ºi ele, anul trecut, cu 6,9%,
ajungând la 650 milioane euro ºi
urmând sã se cifreze la 700 milioane
euro, în 2018.

Aurica Sereny, preºedintele APMR,
ne-a precizat cã 2017 a fost
un an mai dificil pentru
industria mobilei, "re-
zultatele estimate
situându-se uºor
peste nivelul anu-
lui 2016, atât la
producþia indu-
strialã, cât ºi la ex-
portul de produse".

Preºedintele APMR
ne-a transmis: "Sperãm
ca anul 2018 sã vinã cu rezul-
tate mai bune, iar activitãþile în an-
samblu sã se desfãºoare mai uºor.
Piaþa autohtonã a mobilei, care înse-
amnã consumul intern, adicã pro-
ducþia minus exporturi plus impor-
turi, se situeazã în jurul a 1 miliard
de euro. Pe baza rezultatelor de
pânã acum (realizãrile INS pe 10 luni
2017/2016), apreciem cã, în anul

2017, exportul produselor de mobi-
lier se cifreazã cu circa 2% peste ni-
velul anului 2016, atingând nivelul
de 2,23 miliarde euro. Acest volum
reprezintã 87,3% din producþia anu-
lui 2017".

Printre principalele pieþe de distri-
buþie a produselor româneºti de
mobilier au fost, anul trecut, Germa-
nia, Franþa, Italia, Cehia, Olanda, Ma-
rea Britanie, Spania, Belgia, Austria,
Polonia, Slovacia. Cele mai impor-
tante þãri din care am importat mo-
bilã, în 2017, au fost Polonia, China,
Italia, Germania, Turcia, Ungaria.

Guvernul a aprobat, anul

trecut, noul Regulament

de valorificare a masei

lemnoase din fondul

forestier proprietate publicã

În luna octombrie 2017, Guvernul
a aprobat noul Regulament de valo-
rificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publicã.

Potrivit APMR, cea mai importantã
prevedere a acestuia este cã licitaþii-

le de lemn fasonat au loc
în douã runde. La pri-

ma rundã participã
producãtorii de

mobilã atestaþi,
precum ºi pro-
cesatorii care au
încheiat precon-
tracte cu produ-

cãtorii de mobilã
atestaþi, iar dacã

lemnul nu se vinde
are loc în aceeaºi zi o a

doua licitaþie la care pot participa
toþi procesatorii.

"Acest fenomen a sporit încrede-
rea producãtorilor de mobilã, care
au început sã cearã atestarea Comi-
siei numite prin Ordin al Ministerului
Apelor ºi Pãdurilor, care funcþionea-
zã în cadrul APMR", ne-a transmis
sursa citatã, adãugând cã "anevoioa-

sã a fost ºi participarea firmelor la
târgurile internaþionale de profil
Koln, Milano ºi Paris". Aurica Sereny
ne-a menþionat cã industria mobilei
a ratat din nou participarea la târgul
internaþional de la Moscova, ca
urmare a costurilor mari comparativ
cu nivelul bugetului alocat.

Preocuparea permanentã a produ-
cãtorilor de mobilã ºi a designerilor
de produse finite din lemn este sã
aducã în faþa consumatorilor produ-
se noi, funcþionale, cu aspect atrãgã-
tor, uºor de accesat, ne-a spus pre-
ºedintele APMR, adãugând cã pre-
ocupãrile actuale vizeazã toate pro-
dusele care þin de amenajarea inte-
rioarã a locuinþelor ºi a altor spaþii.

APMR: "Târgul internaþional

de mobilã IMM Koln - 2018

a cunoscut o reducere a

dimensiunilor faþã de anii

anteriori, cu circa 17%"

Târgul internaþional de mobilã
IMM Koln - 2018 a cunoscut o redu-
cere a dimensiunilor faþã de anii an-
teriori cu circa 17%, potrivit ºefului
APMR. Domnia sa ne-a precizat cã
Asociaþia a organizat participarea fir-
melor la târg sub pavilion naþional,
la eveniment fiind prezente 23 de
societãþi de profil din România.

Conform sursei citate, manifesta-
rea ce reuneºte tendinþele în design
de interior se desfãºoarã la Salone
del Mobile de la Milano, organizatã
în primãvara fiecãrui an. Anul 2018
este al 56-lea an de existenþã a ace-
stui eveniment. Despre tendinþele
întâlnite în ultima ediþie a eveni-
mentului, Aurica Sereny ne-a expli-
cat: "Ideea generalã este surprinde-
rea în formele ºi culorile pieselor de
mobilier a elementelor naturii, con-
cretizatã prin pãstrarea lemnului cât
mai aproape de forma sã naturalã ºi
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Au existat ºi
produse în tendinþa

anilor trecuþi, cu design
cald, cu forme liniºtite,

blânde, curgãtoare ºi finisaj
natur. Ca specii lemnoase,
din nou a dominat stejarul

ºi alte specii din familia
acestuia.

(continuare în pagina 66)
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5,6%, în acest an
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de utilizarea culorilor uni, din gama
celor din naturã.

În special la blaturile de mese, cu-
rentul este de a le realiza dintr-o bu-
catã de cherestea extrem de latã sau
un numãr foarte mic (2-3) de bucãþi
îmbinate prin simpla alipire, cu gro-
simi de la medii de 30-40 mm la di-
mensiuni foarte mari (80-100 mm),
cu margini cu coajã sau fãrã coajã,
dar pãstrând conturul neregulat al
fibrei lemnului.

Senzaþie au fãcut blaturile de mese
obþinute din câte un buºtean
dintr-un arbore foarte vechi, gãsit în
diferite condiþii care ºi-au lãsat am-
prenta asupra structurii, respectiv
asupra desenului inelelor anuale vi-
zibile în secþiunea acestuia, blaturi
care au valoare de unicat prin
imaginea ºi numãrul lor limitat.

Este în continuare utilizatã varian-
ta de umplere a diferitelor goluri din
structura lemnului fãrã prea multe
prelucrãri cu rãºinã epoxidicã (n.r.
rezistentã ºi la agresivitãþi chimice)
translucidã, în culoarea sa natur sau
coloratã în nuanþe de verde sau
maro, tot în ideea de a se apropia de
culorile din naturã.

Aceste forme de lemn puþin prelu-
crat, expuse în mare mãsurã la
mese, dar regãsite ºi la blaturi de
mãsuþe sau plãci superioare ale co-
modelor ori poliþe din interiorul eta-
jerelor au fost asociate elementelor

metalice cu forme elaborate, nu prin
prelucrarea lor deosebitã sau încãr-
catã, ci prin unduirea/modularea în
diferite forme spaþiale.

În general, culoarea elementelor
metalice a pãstrat trendul culorilor
mobilierului, fiind mai închise ºi mai
calme, neatrãgând privirea prin
culoarea lor. Nu au existat elemente
metalice de culori deschise ºi nici
lucioase.

Au existat ºi produse în tendinþa
anilor trecuþi, cu design cald, cu for-
me liniºtite, blânde, curgãtoare ºi fi-
nisaj natur. Ca specii lemnoase, din
nou a dominat stejarul ºi alte specii
din familia acestuia.

Produsele tapiþate au avut forme
blânde, mai apropiate dimensional
de cele ergonomice, pãstrând ele-
ganþa, dar renunþând la opulenþa
dimensiunilor. Materialele de aco-
perire, în mare parte textile, au fost
uni, fãrã imprimeuri florale sau geo-
metrice - care au lipsit cu de-
sãvârºire - ºi culori naturale: maro,
bej, verde, gri.

Au lipsit aproape cu desãvârºire
culorile tari, fiind prezente în gene-
ral doar ca accente de prezentare.
Eleganþa produselor a fost creatã
prin forme ºi cãldura culorilor".
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Estimarea indicatorilor din industria mobilei pentru
anul 2017 – previziuni pentru anul 2018

INDICATORUL UM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017

estimat
2018

previziuni

Volumul producþiei de mobilã ºi pãrþile acesteia mil. € 1820,0 1780,0 1828,0 2025,0 2227,5 2385 2545 22555 2700

- evoluþia faþã de anul anterior % - 1,5 -2,2 +2,7 + 10,8 +10,0 + 7,0 + 6,7 + 0,5 + 5,6

Volumul exportului mil.€ 1174,4 1358,2 1420,9 1677,4 1882,5 2040,2 2189, 7 22235,0 22370

- evoluþia faþã de anul anterior % + 13,2 + 15,6 + 4,6 + 18,0 + 12,3 + 8,4 + 7,3 + 2,0 + 6,0

Volumul importului mil.€ 322,5 354,1 351,2 392,7 440,6 505,0 608,3 650,0 6700

- evoluþia faþã de anul anterior % - 0,5 +9,8 - 0,8 + 11,8 + 12,2 + 14,0 + 20,5 + 6,9 + 7,7

Soldul balanþei comerciale
export – import

mil.€ + 851,9 +1004,1 +1069,7 +1284,7 +1441,9 +1535,2 +1581,4 +1585,0 +1670

Consumul aparent mil.€ 968,1 775,8 758,3 740,3 786,6 849,8 963,6 9970,0 91030

% — 14,7 —19,9 — 2,3 - 2,4 + 6,3 + 7,5 + 13,4 + 0,6 + 6,2

Mobilã


