
"Mobilierul de inspiraþie
rusticã nu pare sã pãrãseascã

locul fruntaº din piaþã"
(Interviu cu Aurica Sereny, preºedintele

Asociaþiei Producãtorilor Români de Mobilã)

Reporter: La începutul anului în
curs au intrat în vigoare noi mãsuri
fiscale pentru mediul de afaceri.
Cum afecteazã acestea mediul de
afaceri?

Aurica Sereny: Mediul de afaceri
este afectat de instabilitatea legi-
slativã persistentã din România,
dupã cum aratã ºi Comisia Europe-
anã în raportul de þarã. Comisia Eu-
ropeanã face referire la OUG
114/2018 de mai multe ori în acest
raport, folosind termeni duri. Atra-
ge atenþia asupra faptului cã ar pu-
tea fi afectate investiþiile private în
domeniile energiei ºi comunicaþii-
lor, precum ºi capacitatea sectoru-
lui financiar de finanþare a econo-
miei. Mai criticã faptul cã iniþiative-
le legislative importante sunt
anunþate cu puþin timp înainte de
adoptare, fãrã evaluãri ale impac-
tului.

De multe ori iniþiativele legislati-

ve importante sunt anunþate de
Guvern cu puþin timp înainte de
adoptare, în urma consultãrii foar-
te restrânse a pãrþilor interesate re-
levante ºi în baza unor evaluãri ale
impactului limitate sau în lipsa
unei evaluãri a impactului. De ase-
menea, iniþiativele legislative de-
clarate ca fiind neconstituþionale
sunt repropuse frecvent într-o for-
mã care genereazã ºi mai multe
preocupãri pentru investitori.

Reporter: Cum este afectatã in-
dustria mobilei de noile mãsuri fi-
scale?

Aurica Sereny: Sunt o serie de
societãþ i comerciale membre
APMR care intrã sub incidenþa pre-
veder i lor acestei Ordonanþe,
având codul CAEN nr. 1623 - Fabri-
carea altor elemente de dulgherie
ºi tâmplãrie, pentru construcþii.
Acestea se aflã într-o situaþie incer-
tã pe de o parte pentru cã nu tutu-

ror le este clar dacã trebuie sã apli-
ce reglementãrile sau nu, iar pe de
altã parte deoarece cheltuielile cu
salariile vor creºte semnificativ fãrã
sã beneficieze de scutirile prevãzu-
te de aceastã ordonanþã pentru
sectorul de construcþii.

Reporter: Cum a evoluat piaþa
mobilei anul trecut, comparativ cu
2017?

Aurica Sereny: Realizãrile la 11
luni (2018 faþã de 2017), calculate
în baza datelor primite de la INS
evidenþiazã o scãdere a volumului
producþiei industriale cu 1,4%, o
majorare a volumului exportului
cu 4,9 %, o creºtere a volumului
importului cu 18,7% ºi o diminuare
a consumului aparent cu 2,4%.

Reporter: Ce perpective are
acest domeniu în 2019?

Aurica Sereny: Eforturile depuse
de producãtorii din industria mo-
bilei în anul 2019 sunt îndreptate

înspre îmbunãtãþirea situaþiei în
cursul acestui an, prin realizarea
unor produse noi care sã stârnea-
scã interesul consumatorilor de
pretutindeni.

Târgurile Internaþionale ale anu-
lui în curs, la care au participat sau
urmeazã sã participe firmele de
mobilã din România cu finanþare
de la bugetul de stat sunt: IMM -
Cologne Koln (ianuarie); Târgul
Internaþional de Mobilã de la Sin-
gapore (martie); Salone del Mobi-
le Milano (aprilie); Internaþional
Contemporary Furniture FAIR -
New York (mai); Interzum (mai);
Maison & Objet - Paris (septem-
brie); China Internaþional Import -
Export Shanghai (noiembrie) ;
Index Qatar sau Index Dubai (no-
iembrie-septembrie); Mebel Mos-
cova (noiembrie).

La Târgul Internaþional de la Koln
care s-a desfãºurat în ianuarie anul
curent, 27 de firme româneºti pro-
ducãtoare de mobilier ºi saltele au
participat cu finanþare de la buge-
tul de stat în cadrul unui stand na-
þional distribuit în trei din cele 11
pavilioane (14 hale) ale evenimen-
tului internaþional. ªapte dintre fir-
mele participante s-au aflat la pri-
ma lor participare la IMM Cologne.
Pavilionul naþional românesc s-a
bucurat de o bunã vizibilitate ºi s-a
aflat în apropierea pavilioanelor
naþionale ale firmelor din Bulgaria,
Bosnia-Hertzegovina, Qatar, Polo-
nia, Estonia, Belarus, Taiwan,
Malayezia.

Produsele prezentate de firmele
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Eforturile depuse de producãtorii din industria mobilei în
anul 2019 sunt îndreptate spre îmbunãtãþirea situaþiei în
cursul acestui an, prin realizarea unor produse noi care
sã stârneascã interesul consumatorilor de pretutindeni,
ne-a spus Aurica Sereny, preºedintele Asociaþiei
Producãtorilor Români de Mobilã (APMR). Domnia sa ne-a
spus, într-un interviu: “Realizãrile la 11 luni (2018 faþã de
2017), calculate în baza datelor primite de
la INS evidenþiazã o scãdere a volumului producþiei
industriale cu 1,4%, o majorare a volumului
exportului cu 4,9%, o creºtere a volumului
importului cu 18,7% ºi o diminuare a consumului
aparent cu 2,4%”.
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româneºti s-au înscris în urmãtoa-
rele grupe ºi tipologii: mese ºi sca-
une din lemn masiv ºi combinaþii
de lemn masiv cu metal finisat an-
tichizat sau lemn masiv combinat
cu rãºini, jucãrii din lemn, saltele
simple ºi combinate, cu interior din
spume cu memorie sau exclusiv
din materiale naturale, mobilier ta-
piþat cu textile ºi piele naturalã,
mobilier rustic antichizat, mobilã
din lemn masiv din stejar, fag ºi
rãºinoase, programe de dormitoa-
re ºi sufragerii, mobilier de baie ºi
mobilier pentru bucãtãrii amenaja-
te rustic, mobilier pentru baruri.

În majoritatea covârºitoare a ca-
zurilor, producãtorii români au

prezentat produse foarte noi de
mobilier (multe prototipuri), bine
ancorate în trendul popular în sta-
tele Europei Occidentale, la care se
uitã adesea ca la modelul de bazã
toate celelalte pieþe la început de
an. S-a adus de asemenea în
prim-plan tânãrul design româ-
nesc de produs, prin prezentarea
creaþiilor unor designeri români în
domeniul mobilei ºi a altor obiecte
de design interior, originale, inge-
nioase, cu accent pe aspectele care
oferã plus-valoare, referitoare la
ecologie, reciclare ºi economia
circularã.

Reporter: Cât din cererea internã
este acoperitã de importuri?

Aurica Sereny: La 11 luni, 2018,
faþã de aceeaºi perioadã a anului

precedent, importurile reprezen-
tau 75,4% din cererea internã.

Reporter: Cât din producþie mer-
ge la export ºi în ce þãri?

Aurica Sereny: Constatãm cã în
perioada analizatã exportul a înre-
gistrat un procent de 90,4% în to-
tal producþie realizatã. Principalele
destinaþii au fost Germania, cu
18%, Franþa - 12,4%, Italia, cu 9,3%,
Cehia - 9,2%, Olanda - 6,2%, Slova-
cia, cu 6,1%, Marea Britanie - 4,8%,
Spania - 3,9% ºi Belgia cu 3,8%.

Reporter: Care sunt tendinþele în
piaþa de profil?

Aurica Sereny: Mobilierul de in-
spiraþie rusticã este în tendinþe de
ani buni ºi nu pare sã pãrãseascã
locul de frunte pe care îl ocupã în
preferinþele publicului. Este acel
tip de mobilier fabricat din esenþe
naturale, are un aer ºi funcþionali-
tate deosebite, pe lângã sentimen-
tul de apartenenþã la vremuri tre-
cute, pline de nostalgie.

Mobilierul rustic se poate încadra
în mai multe stiluri, atât europene,
cât ºi americane, fiecare cu specifi-

cul sãu. Pentru Europa cele mai cu-
noscute sunt piesele de mobilier
de inspiraþie rusticã francezã, brita-
nicã sau germanã.

Mobilierul rustic are un farmec
aparte, nu poate fi contestat nici
mãcar de cãtre cei care preferã
mobilã modernã. Are un aer vinta-
ge, dar parcã mereu nou ºi proa-
spãt, uºor de combinat chiar ºi cu
piese moderne, într-un amestec
eclectic. Este minunat ºi utilizat ex-
clusiv pentru mobilarea unui spa-
þiu, fãrã sã dea impresia de apãsa-
tor sau excesiv. Mobilierul rustic
reinterpretat în zilele noastre are ºi
o componentã funcþionalã deloc
neglijabilã - corpurile de depozita-
re au o compartimentare clasicã,
dar foarte apreciatã. Corpurile mici
sau obiectele decorative în stilul
rustic sunt accentele care pot
"încãlzi" fãrã costuri exagerate un
decor minimalist modern. Exem-
plificãm doar cu o firmã prestigioa-
sã din România, Szel Mob din Cri-
sturu Secuiesc, care produce ºi vin-
de cu succes pe pieþele europene
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Mobilierul rustic are un farmec aparte,

nu poate fi contestat nici mãcar de cãtre cei care

preferã mobilã modernã.

Are un aer vintage,

dar parcã mereu nou ºi proaspãt, uºor de

combinat chiar ºi cu piese moderne,

într-un amestec eclectic.



mobilier "country style" foarte
apreciat de clienþi. Motto-ul com-
paniei este: "Descoperiþi cãldura,
naturaleþea ºi confortul mobilieru-
lui din lemn masiv". Începutã ca
afacere de familie în 1994, compa-
nia Szel Mob a crescut de la an la
an ºi vinde în acest moment aproa-
pe toatã producþia la export, cu
mici excepþii. Fabrica dispune de
cea mai recentã tehnologie, ceea
ce permite fabricarea de volume
mari concomitent cu pãstrarea
unei calitãþi foarte ridicate.

Piaþa mobilierului produs la Cri-
sturu Secuiesc este în majoritatea
statelor Uniunii Europene - Franþa,
Belgia, Olanda, Germania ºi Italia.
Dacã un client doreºte schimba-
rea de atmosferã în spaþiul de lo-
cuit sau un accent din materiale
naturale pentru bucãtãrie, baie,
dormitor, sufragerie sau living,
poate apela cu încredere la stilul
rustic.

Materialele cu care sunt finisate
piesele de mobilier sunt de aseme-
nea ecologice, majoritatea pe bazã
de apã, cu variaþii multiple în ceea
ce priveºte finisajul sau culoarea.
Un alt punct forte pentru mobilie-
rul produs de Szel Mob este cã po-
ate fi comandat cu diferite dimen-
siuni, ceea ce permite achiziþiona-
rea cel puþin a unui produs de mo-
bilã "country style", chiar dacã spa-
þiul locativ nu este generos.

Calitatea produselor realizate
este întotdeauna argumentul su-
prem în atragerea clienþilor. La
acest argument se adaugã ºi un
cost bine echilibrat cu calitatea
oferitã. În plus, dacã la dispoziþia
clientului stau zeci de finisãri ºi
zeci de culori, alegerea devine
mult mai uºoarã. Cu peste 90% din
producþie trimisã la export, Szel
Mob sperã sã atragã ºi consumato-
rul din România ºi sã creascã
vânzãrile ºi pe segmentul intern,
având posibilitatea ºi capacitatea
de producþie sã se extindã ºi în
spaþiul românesc.

Reporter: Mulþumesc!
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Recent, a fost lansatã cea de-a XVII-a ediþie a Concursului Naþional de Design

de Mobilier. Evenimentul s-a desfãºurat în data de 5 martie la Facultatea de

Arhitecturã de Interior a Universitãþii Ion Mincu din Bucureºti. Organizatorii ºi

sponsorii au þinut ca promovarea acestui concurs sã se facã începând de la

profesori ºi studenþi cãtre publicul interesat de viitorul designului de mobilier.

"Vorbim despre un concurs care face ca industria mobilei sã evolueze continuu.

Prin organizarea lui, încercãm sã îmbinãm creaþia cu producþia. Pe concurenþii

care nu îºi pot realiza produsele, mai precis nu îºi permit sã le producã din

cauzã cã nu îºi gãsesc furnizori, îi aºteptãm la APMR, pentru a le face legãtura

cu firme producãtoare de mobilã", ne-a precizat Aurica Sereny.


