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Prezenþã tot mai activã - Asociaþia
Producãtorilor de Mobilã din România

 Primul Cluster în industria mobilei din România
APMR a continuat acþiunea de constituire a Clusterului in zona Tg.Mures,
în data de 13.10.2009 octombrie a.c.
cand s-a organizat o noua întâlnire
a Grupului de lucru la SC Mobex.
Organizatorii întâlnirii au fost Asociaþia Producãtorilor de Mobilã din Romania, GTZ-WBF Romania ºi SC Mobex
SA Tg. Mures. Au fost prezenþi membrii Grupului de lucru, reprezentanþi ai
Ministerului IMM-urilor, Comerþului ºi
Mediului de Afaceri, ai Camerei de
Comert ºi Industrie Mureº ºi ai ASFOR.
Au participat societãþi comerciale din
industria mobilei, fabricarea materiilor
prime, materialelor auxiliare ºi semifabricatelor din judeþele Mures, Covasna, Braºov, Harghita ºi BistriþaNãsãud.
– Intâlnirea a fost de o importanþã
deosebitã, deoarece s-a semnat
Memorandumul de înþelegere pentru
constituirea primului Cluster în industria mobilei ºi a lemnului în zona
Tg. Mures, de cãtre membrii Clusterului si s-au stabilit Grupurile de lucru
pe activitãþile principale ºi obiectivele
concrete ale acestora.
Þinând seama cã grupurile de lucru
pentru cooperarea strategicã în anumite domenii reprezintã esenþa unui
cluster, s-au constituit primele douã
grupuri de lucru:
• Grupul de lucru pentru cooperare
generalã, marketing ºi promovare, care
v-a avea ca obiective principale: stabilirea Logo-ului ºi a Brand-ului (numele
clusterului - Transilvania Furniture
Cluster), actualizarea bazei de date cu
noi membri, realizarea unui website al
clusterului, realizarea unei mape comune cu pliante în vederea participãrii
la târguri ºi expoziþii (catalog);
• Grupul de lucru pentru organizarea de seminarii ºi cursuri cu teme
privind: marketing, vânzãri, management ºi calificarea personalului, cu
scopul de a ajuta în primul rând societãþile mici care nu dispun de personal
ºi nici de pregãtire în acest sens.
Acest grup va fi completat cu reprezentanþi din cadrul Facultãþii de Industria Lemnului ºi filiala Institutului
National al Lemnului din Braºov, cu
ocazia întâlnirii membrilor clusterului
stabilitã pentru începutul lunii decempag. 2

brie a.c. Intâlnirea are ca scop analiza
realizãrii obiectivelor propuse ºi stabilirea altor grupuri de lucru ºi responsabilizãri / sarcini / termene.
Unul din obiectivele esenþiale este
fundamentarea ºi elaborarea unui proiect care v-a fi depus de cãtre APMR la
Autoritatea de Management ºi la Agenþia de Dezvoltare Regionalã, pentru
obþinerea fondurilor structurale necesare înfiinþãrii ºi funcþionãrii clusterului.
 Constituirea Consiliilor de Export Regionale
Va informam ca in ziua de 03.09.2009
Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri
impreuna cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei au organizat la
Bucuresti, la sediul CCIR seminarul cu
tema „Consiliile Regionale de Export
pentru dezvoltarea sustenabila a
exportului la nivel regional, la care a
fost invitata si APMR.
La acest eveniment s-au dezbatut
probleme legate de constituirea parteneriatului (public – privat) la nivelul
celor 8 regiuni stabilite si elaborarea
Strategiilor Regionale de Export la
nivelul fiecarei regiuni, complementar
celei la nivel national, in scopul sustinerii competitivitatii internationale la
nivel regional.
Acestea vor functiona in cadrul
Agentiilor Regionale de Dezvoltare.
In noul context international, ideea se
va aprofunda si se va alinia la noua
Strategie Nationala de Export aflata in
curs de reactualizare si de elaborare pe
perioada 2010-2014, si va tine seama
si de Planul de Dezvoltare Regional. Cu
acest prilej se vor analiza perspectivele
de dezvoltare specifice fiecarei regiuni
in parte, precum si agregarea lor la
nivel national, unde se vor intocmi in
continuare un numar de opt Strategii
Sectoriale si 6 Strategii Intersectoriale
cu reale tendinte de evolutie a exporturilor de produse competitive.
 Stadiul realizãrii Proiectului B &
S – „Sprijin pentru întreprinderi în
vederea îndeplinirii cerinþelor directivelor UE cu referire la securitatea
muncii, calitatea ºi siguranþa produselor ºi protecþia mediului”.

Asociaþiei Producãtorilor de Mobilã
din România s-a implicat si in perioada
ce a trecut, in Proiectul B & S contractat de Ministerul Dezvoltãrii Regionale
ºi Locuinþei, ce se implementeazã prin
Ministerul Economiei, din fonduri
Phare, în întreprinderi din 4 sectoare
ale economiei naþionale, în vederea
alinierii cu directivele UE privind securitatea muncii, calitatea ºi siguranþa
produselor ºi protecþia mediului.
Pentru industria mobilei, derularea
proiectului a început în luna aprilie
2009, prin firma internaþionalã de consultanþã Business and Strategies in
Europe SA, în parteneriat cu firma Sici
– Dominus si sprijinul Asociaþiei Producãtorilor de Mobilã din România.
Precizãri referitoare la desfãºurarea
proiectului s-au fãcut pe parcurs, prin
Buletinele informative ale APMR, prin
e-mail ºi în revista Mobila - numerele 3
ºi 4 din 2009, precum ºi cu ocazia
seminariilor de training organizate în
acest an în cinci localitãþi: Tg. Mureº,
Suceava, Satu Mare, Timiºoara ºi Bucureºti. La aceste întâlniri reprezentanþii întreprinderilor participante au
primit explicaþii detaliate referitoare la
importanþa proiectului.
In prima etapã s-a efectuat o evaluare preliminarã a 100 firme producãtoare de mobilã, cu ajutorul unor chestionare, referitor la gradul de îndeplinire a cerinþelor directivelor UE.
Din luna septembrie a.c. s-a intrat în
etapa a 2-a de implementare a proiectului, pentru elaborarea Planului de
armonizare la 25 întreprinderi selectate
din cele evaluate în prima etapã (prezentate în anexã). Planul de armonizare
a cuprins atât mãsuri realizabile din
fonduri proprii, cât ºi mãsuri care necesitã investiþii inclusiv prin fonduri
Phare.
Echipamentele cele mai solicitate de
întreprinderi, recomandate de experþii
proiectului, au fost: instalaþii performante de exhaustare ºi transport
pneumatic, filtre, silozuri, instalaþii moderne de ardere a resurselor energetice secundare, instalaþii de tratare ecologicã a emisiilor în atmosferã
(COV-uri, gaze de ardere), utilaje
performante care poartã sigla CE,
echipamente ºi amenajãri pentru
îmbunãtãþirea condiþiilor de lucru ale
personalului lucrãtor (instalaþii pentru
recuperarea cãldurii în timpul iernii),
echipamente de acoperire cu pelicule
ecologice pe bazã de apã, etc. Aplicarea în practicã a Planului de armonizare
va duce la eliminarea discrepanþelor X
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