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Industria 
mobilei 
este încă 
afectată 
de criza 
lemnului

și amenajarea casei

Autorizațiile 
pentru montarea 

panourilor 
solare pot dura 
şi 450 de zile

n Unul hăis şi altul cea n Codul silvic zice una, Regulamentul 
de valorificare a masei lemnoase zice alta n Ca de obicei, 
pierd fabricanţii de mobilă şi implicit cumpărătorii

Cu imaginație, îți faci o grădină de poveste:

Nu arunca vechiturile, 
foloseşte-le ca suport 

pentru flori!

FONDAT ÎN 1993de mobilă

Cum transformi 
o baie anostă 
într-una custil

10 greşeli de 
evitat când îţi 

amenajezi casa



I n d u s t r i a  m o b i l e i , 
com ponentă a industriei 
prelucrătoare a României, 
se prezintă în continuare ca 
un sector dinamic,  cu 
tradiţie, în care se înregis-
trează eforturi pentru 
diversificarea producției, 
d e z v o l t a re a  c a l i t ă ţ i i 
produselor, a tehnologiilor 
de fabricaţie, a designului şi 
îmbunătăţirea finisajelor. 
Însă producătorii au un 
mare of: criza lemnului, 
care datează încă din 2015 
şi care a fost generată de 
faptul că, pe de o parte, 
Codul silvic susţine ceva, iar 
Regulamentul de valorifi-
care a masei lemnoase, 
adoptat prin hotărâre de 
Guvern, altceva.

Companiile angrenate în 
industria de mobilă reușesc să 
își aducă major contribuția la 
echilibrarea balanței comer-
ciale a României. Iar statistica 
națională arată că, în ciuda 
problemelor legate de majo-
rarea prețului lemnului sau de 
creșterea salariului minim pe 

economie, industria de prelu-
crare superioară a lemnului se 
dezvoltă continuu. Concret, 
industria mobilei a generat un 
sold pozitiv export+import de 
1,6 miliarde de euro, în anul 
2016. Și toate astea se întâmplă 
deși producătorii de mobilă 
se confruntă cu o adevărată 
criză a lemnului. Deja au avut 
loc primele discuții la Guvern 
și în Parlament, unde s-au 
dezbătut, cu prioritate, legea 
contravențiilor, dezvoltarea 
proiectului SUMAL (programul 
de evidenţă a mișcării masei 
lemnoase) - reglementată prin 
HG 1004/2016, criza lemnului 
de foc și reducerea suprafeței 
pădurilor neadministrate.

Aurica Sereny, președintele 
Asociaţiei Producătorilor de 
Mobilă din România, este cea 
mai în măsură persoană care 
să ne detalieze problemele din 
industria mobilei. „În numele 
APMR, am atras atenția noii 
echipe instalate la Ministerul 
Apelor și Pădurilor că, pentru 
2017, Regia Națională a Pădu-
rilor urmează să exploateze în 
regie proprie sau prin prestări 
de servicii și să vândă ca lemn 
tăiat-sortat 15% din pădurea 
proprietate publică a statului. 
Procentul este insuficient și nu 

poate asigura necesarul nici 
pentru lemn de foc, nici pentru 
industria de prelucrare superi-
oară a lemnului. În ultimii ani, 
am sesizat continuu toate autori-
tățile că procentul este insuficient 
și că nu poate asigura necesarul 
nici pentru încălzirea populației, 
nici pentru industria mobilei. Am 
atras atenția că nu se respectă 
principiile Codului Silvic, de 
valorificare superioară și prelu-
crare locală, așa cum sunt, cum 
trebuie aplicate și cum se aplică, 
de fapt, și în alte țări, argumen-
tând și înaintând documente care 

să ateste acest lucru”, a declarat 
Aurica Sereny.

Concluziile dezbaterilor 
au fost că legislația legată de 
contravenții și SUMAL trebuie 
revizuită și că este necesară 
respectarea prevederi lor 
Codului Silvic, unde se stipu-
lează că prioritatea o reprezintă 
asigurarea lemnului de foc 
pentru populație și a necesa-
rului de lemn pentru producția 
de mobilier, existând dreptul 
de preemțiune la asigurarea 
masei lemnoase din pădurile 
proprietate a statului.
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România a fost reprezentată 
cu stand național la cea mai 
mare expoziție de mobilă din 
Germania, după ce Programul 
de Promovare a Exporturilor cu 
finanțare de la bugetul de stat a 
fost blocat timp de câteva luni. 
13 firme producătoare de mobilă 
și de design au expus în luna 
ianuarie, la cea de-a 68-a ediție 
a Târgului IMM Cologne. Pe o 
suprafață de 987,8 mp, firmele 
românești au expus produse 
de mobilier din lemn masiv, în 
special din stejar și rășinoase, 
la Köln, în Germania, ţară care 
este, la acest moment, cea mai 
importantă piață pentru produ-
cătorii de mobilă din România.

Următorul eveniment la 
care mobila românească poate 

fi admirată de străini este cel 
mai important târg de profil din 
lume, Salone del mobile, care se 
desfășoară la Milano, între 4 
și 9 aprilie 2017. Vor expune 
modele și produse peste 2.000 
de participanți, 30% din afara 
Italiei. Printre aceștia se află și 
importanți producători români: 
două firme merg pe cont propriu, 
în timp ce alte 16 vor expune în 
cadrul pavilionului național ce 
va fi realizat prin Programul de 
Promovare a Exporturilor, coor-
donat acum de Ministerul pentru 
Mediul de Afaceri, Comerț 
și Antreprenoriat. Suprafața 
rezervată pentru România este 
de 489 mp. 

Până la târgul de la Milano, 
o parte a producătorilor români 

testează piaţa la cea de-a treia 
ediție a târgului de mobilă 
cu vânzare MOBILA EXPO. 
„Așteptăm ca această ediție 
a târgului de primăvară să 
stârnească interesul multor 
vizitatori din țară și de peste 
hotare. Cu acest prilej dorim 
să lansăm public evenimentul 
cel mai important al industriei 
mobilei din România, și anume 
Târgul Internațional de Mobilă 
BIFE-SIM 2017, care se va 
desfășura în perioada 13-17 
septembrie la ROMEXPO. 
Anul acesta evenimentul este 
special deoarece Asociația 
Producătorilor de Mobilă din 
România aniversează 25 de ani 
de activitate”, a încheiat Aurica 
Sereny.

n Deşi au primit numeroase sesizări, aleşii nu au luat încă nicio măsură

Producătorii de 
mobilă trebuie 
„să se descurce”

Mobila românească, expusă la marile târguri internaţionale

Producția industrială a crescut cu ........................... 6,7 % 
Exportul s-a majorat cu ........................................... 7,8 %
Importul a crescut cu ............................................... 21,9%
Consumul intern a evoluat pozitiv cu ..................... 12,4%
Numărul personalului angajat s-a majorat cu  ....... 4,2%

Industria mobilei, în cifre

* cifrele înregistrate în primele 11 luni ale anului trecut

Aurica Sereny, 
președinte al 

Asociației 
Producătorilor 

de Mobilă
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Dacă ai decis să o schimbi 
de la zero, eliberează spaţiul 
din bucătărie golind sertarele şi 
împachetând obiectele pe care 
vrei să le mai foloseşti pe viitor. 

Scoate tot mobilierul, astfel 
încât să ai o viziune clară asupra 
noului design. Ai grijă să eliberezi 
şi pereţii din camerele alăturate 
(tablouri, rame foto, oglinzile), 

pentru că există posibilitatea să 
cadă şi să se spargă în timpul 
lucrărilor. Într-un loc al casei 
amenajează un spaţiu în care să 
prepari mâncarea. Apoi pune-i 
pe zidari să izoleze spaţiul de 
lucru, ca să nu se facă praf în 
toată casa.

Dacă nu ai un buget mare, 
cu câteva trucuri economiseşti 
bani şi schimbi faţa bucătăriei. 
Poţi să-i dai un aspect de nou 
chiar dacă păstrezi mobila, însă 
o vopseşti ori îi înlocuieşti uşile, 
feţele sertarelor sau mânerele. 
O altă varinată este să schimbi 
masa şi scaunele sau să le 
recondiţionezi/ revopseşti. De 
asemenea, poţi pur şi simplu 
să dai o mână de var peste cel 
vechi, eventual să modifici un 
pic nunaţa. Schimbi şi înfăţi-
şarea, şi miroase a proaspăt. 
Dacă ai o bucătărie micuţă, 
foloseşte nuanţe de alb, ca să 
dea impresia de spaţiu mai 
generos. 

pentru a schimba
faţa bucătăriei
Trucuri

PUBLICITATE

Nu îţi mai place aspectul bucătăriei şi vrei să faci o 
schimbare? Câteva sfaturi te ajută să realizezi o reamena-
jere a spaţiului în care îți petreci o bună parte din viaţă 
astfel încât să devină exact ceea ce îţi doreşti.

Chiar dacă renovezi sau nu bucătăria, ai grijă să schimbi periodic 
anumite accesorii, care te pot îmbolnăvi. Potrivit studiilor, bureţii de 
spălat vase sunt cele mai murdare obiecte din casă: au 10 milioane 
de bacterii pe 2,5 centimetri pătraţi, iar o cârpă de vase are un milion 
de bacterii pe aceeaşi suprafaţă. Schimbă-le des, nu numai când se 
deteriorează. Şi frigiderul înmagazinează mulţi germeni periculoşi, aşa 
că spală-l cât mai des cu apă şi oţet. Recipientele din plastic sunt foarte 
practice, însă nu fac casă bună cu alimentele. Foloseşte obiecte din 
sticlă, porţelan sau lut. Tocătoarele depozitează microbi care te pot 
îmbolnăvi. Spală-le după fiecare utilizare cu apă şi detergent. Ideal ar fi 
să ai unul pentru carne şi altul pentru legume, pâine etc. De asemenea, 
spală prosoapele de bucătărie cât mai des, cu apă cât mai f ierbinte.

Ce accesorii din bucătărie sunt 
periculoase pentru sănătate

înainte

înainte

după

după
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n Idei practice pentru bugete minime

Adaugă culoare
În general ,  băi le 

au culoarea albă sau 
nunaţe deschise, pentru 
că acestea le fac să pară 
mai mari. Însă mulţi 
dintre noi am căzut 
în extrema cealaltă 
ş i  le-am cam făcut 
“imaculate”,  dar şi 
terne. O soluţie la înde-
mână este să schimbi 
perdeaua de duş, cu 
una nouă, colorată. 
Poţi să pui pe perete un 
poster sau poze cu flori înrămate, sau un 
covoraş cu model şi cât mai colorat. De 
asemenea, poţi să-ţi schimbi oglinda cu 
una cu un cadru de lemn sau de plastic 
viu colorat.

Foloseşte obiecte şi accesorii
Foloseşte accesorii colorate - paharul 

pentru periuţe, coşuleţe împletite în 
care să-ţi ţii obiectele personale, capacul 
wc-ului, capul duşului, savoniera etc. 
Pune plante - chiar şi artificiale - pe 
dulăpioare. Mai poţi folosi sticle de epocă 
pe un raft, o colecție de săpunuri lucrate 
manual, un ceas drăguţ sau chiar scoicile 
pe care le-ai adunat în vacanțele la mare, 
puse într-un borcan.

Modelele dau un stil aparte
Dacă dispui de un buget mai măricel, 

poți adăuga gresie sau faianță cu modele 
geometrice. Plăcile ceramice din ziua de 
astăzi sunt pline de culoare şi vin într-o 
gamă largă de stiluri. Cu siguranță vei 
găsi unul care să ți se potrivească.

Joacă-te cu texturile
Texturile sunt de obicei subestimate, 

însă acestea sunt o altă modalitate de 
înfrumuseţa o încăpere, mai ales într-un 
spațiu mic precum o baie. Dacă nu ai 
bani, foloseşte prosoape şi alte țesături 
mai colorate, cu modele care îţi plac. 

Dacă ai un buget mai mare, poți să adaugi 
şi alte materiale, precum lemn sau piatră: 
o bancă de duş din lemn, o chiuvetă din 
piatră naturală, un blat de granit, rafturi 
din lemn.

Vopseşte faianţa
Pe piaţa românească au apărut 

vopseluri speciale pentru faianţă, aşa că 
nu vei fi nevoit să investeşti o mulţime 
de bani în redecorarea băii, ci doar să 
schimbi culoarea faianţei. Va trebui 
să sablezi uşor cu şmirghel suprafaţa 
faianţei, să cureţi bine de praf, să dai 
cu amorsă şi apoi cu vopsea specială 
pentru faianţă.

Cum transformi o baie anostă 
într-una custil
PUBLICITATE

Ca orice cameră din casă, baia are 
rolul ei în a te face să te simţi bine. Una 
albă, fadă şi plictisitoare te poate duce cu 
gândul la un spital, în timp ce una colo rată 
îţi dă o stare de spirit bună. Poţi să-ţi 
decorezi baia din temelii, lucru pentru 
care trebuie să scoţi bani buni din buzu-
nar, dar poţi şi să optezi pentru câteva 
tertipuri, fără investiţii majore, prin care 
baia ta anonimă devine mai atractivă, 
potrivit specialiştilor de la casoteca.ro.
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Fontă sau oţel cu șamotă? 
Principalul avantaj al focarelor 
de fontă este că nu necesită altă 
investiţie odată puse pe poziţie 
şi dezvoltă o putere calorică mai 
mare. Dezavantajul este că întreţi-
nerea se face mai des. Trebuie avut 
în vedere greutatea acestuia: cu cât 
mai mare este greutatea în raport 
cu deschiderea, cu atât durata de 
viaţă va fi mai lungă. Focarele din 
fontă sunt mult mai accesibile ca 
preţ în comparaţie cu cele şamo-
tate pe interior. Acestea din urmă 
dezvoltă o temperatură mai mare 
în camera de ardere, ceea ce va 
duce la un randament mai bun al 
focarului. Astfel, scade consumul 
de lemne, depunerile de cenuşă 
sunt minime, iar întreținerea foca-
rului şi curățarea sticlei se fac mai 
rar şi mai uşor. 

Şemineu pentru design sau 
şemineu care încălzeşte întreaga 
casa? Neapărat vorbeşte cu un 
specialist înainte de a-ţi cumpăra 
şemineul. Dacă vrei unul doar de 
frumuseţe, care să încălzească 
încăperea în care este amplasat, 
e mai simplu. Însă dacă vrei unul 
care să încălzească întreaga casă, 
cu ajutorul sistemului de distri-
buţie şi ventilaţie care răspândeşte 

aerul cald în alte camere, trebuie 
să ţi se calculeze puterea acestuia, 
în funcţie de suprafaţa totală, 
înălţimea camerelor, cât şi gradul 
de izolaţie a casei.

Sticlă prismatică, semiro-
tundă, pe mai multe laturi sau 
cu deschidere verticală? În 

funcție de stilul în care doreşti să 
fie şemineul, se alege şi tipul de 
sticlă. Unui focar tradiţional sau 
rustic i se poate amplasa o uşă cu 
sticlă în forma prismatică. Cea 
semirotundă este ideală pentru 
şemineurile pe colţ, în timp ce 
unui şemineu modern i se potri-
vesc focarele cu sticla dispusă pe 
mai multe laturi, ce oferă şi un 
plus de vizibilitate asupra focului. 
Dacă vrei să-şi uşurezi munca de 
curăţare şi alimentare, poţi opta 
pentru deschiderea verticală.

Alege şemineul în funcţie de 
nevoile tale

n Unul modern are sticlă pe mai multe laturi, unul pe colţ are sticla rotundă

Tot mai mulţi români care îşi ridică o casă sau şi-o 
renovează de la zero nu concep să nu îşi monteze şi un 
şemineu. Chiar dacă este doar pentru design sau unul care 
încălzeşte întreaga casă, un şemineu este de efect, jocul 
flăcărilor dând o senzaţie nemaipomenită.

Toată lumea vorbeşte despre 
energia verde şi importanţa 
dezvoltării de producere a 
energiei electrice din surse 
regenerabile, pentru a creşte 
eficiența energetică. Se tot 

încearcă schimbarea legislativă 
în favoarea producției şi utili-
zării de echipamente eficiente 
energetic, se aşteaptă elaborarea 
normelor metodologice de 
aplicare a legii, dar realitatea 

este cruntă: cei care doresc să 
aibă facturi mai mici la întreţi-
nere trebuie să se înarmeze cu 
multă răbdare. Pentru a monta 
panouri fotovoltaice, un român 
are nevoie de 12 avize. Din 
cauza birocraţiei şi lipsei unei 
legislaţii care să reglementeze 
acest proces, acestea se obţin 
chiar şi în termen de 15 luni, 
spun reprezentanţii EfdeN, 
primul Centru de Cercetare 
a Condițiilor de Confort din 
România.

Legea este atât de interpre-
tabilă sau cei de la primării sunt 
atât de nepregătiţi, încât s-au 
înregistrat situaţii aberante: 
“Partea de montaj este foarte 
simplă. Problemele apar când 
trebuie să autorizăm şi să 
avem acces de la furnizorul de 
energie, ca să putem introduce 
în reţea sau ca să putem folosi 
energia produsă la noi acasă. 

Pentru a obţine şi a produce 
energie verde trebuie să obţinem 
autorizaţie de construire, certi-
ficat de urbanism şi absolut tot 
ce ţine de avize ce se cer prin 
certificatul de urbanism şi 
prin autorizaţia de construire. 
Fiecare primărie interpretează 
în modul ei. Am avut cazuri 
în care ni s-a cerut aviz de la 
Poliţia Rutieră pentru un sistem 

fotovoltaic montat pe acoperiş! 
De asemenea, ni s-a cerut aviz 
de la Sănătatea Populaţiei! 
Iar când ne-am dus la Poliţia 
Rutieră să încercăm să obţinem 
acest aviz, ne-au întrebat de ce 
am venit la ei, că nu ne trebuie 
nimic de acolo”, a povestit, 
la RFI, un manager al unei 
companii de montaj panouri 
solare.

Beţe-n roate pentru cei care vor să producă energie verde, pentru reducerea facturilor

Autorizațiile pentru montarea panourilor solare pot dura şi 450 de zile!
Românii au prins gustul panourilor fotovoltaice prin care să-şi 

producă singuri energia necesară unei locuinţe, pentru a scădea factu-
rile la utilităţi. Problema este că, din cauza birocraţiei, obținerea autor-
izației durează chiar şi 450 de zile.





PUBLICITATE


