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Evenimentele lunii noiembrie

 ªedinþa Consiliului director al
APMR
In data de 17.11.2009 va avea loc
ºedinþa Consiliului director al APMR cu
urmãtoarea ordine de zi:
1. Informare privind activitatea Consiliului director pe primele 9 luni ale
anului 2009 privind:
- Realizarea indicatorilor economici în
industria mobilei;
- Participarea la târguri de mobilã interne ºi internaþionale;
- Stadiul realizãrii proiectelor:
• B&S, de conformare la directivele
UE pentru protecþia mediului;
• Business Mob, pentru dezvoltarea competenþelor manageriale.
2. Principalele acþiuni si obiective
pentru perioada urmãtoare:
• participarea la Târgul de mobilã
de la Moscova ;
• programul târgurilor internaþionale pentru 2010;
• realizarea proiectelor Business
Mob ºi Cluster pentru industria
mobilei în zona Tg. Mureº;
• pregãtirea Catalogului exportatorilor de mobilã – editia 2010;
• pregãtirea Concursului naþional
de design pentru mobilã – editia
2010.
In numãrul viitor al Buletinului informativ, vom informa societatile comerciale asupra materialelor prezentate ºi
a concluziilor rezultate in urma dezbaterilor.
 APMR va fi prezenta la workshop-ul “Instrumente de management pentru asociatii”, ce va avea
loc in perioada 18-19 noiembrie la
Sibiu.
Structura workshop-ului este:
– Prima zi a conferintei va fi dedicata
discutiilor in plen, care se vor concentra pe temele “leadership” si “finance
management” in cadrul asociatiilor.

Se vor stabili in acest context primele
contacte.
– Cea de-a doua zi a conferintei, rezervata grupurilor de lucru pe branse de
activitate (turism, mobila, textile) va
pune accent pe subiectul “servicii oferite membrilor”. In cadrul schimbului
de experienta se vor crea noi contacte.
Asociatiile profesionale din Romania se
pot mandri cu proiecte de succes, care
merita atentie internationala.
Cu acest prilej, APMR va prezenta in
cea de a doua zi, o sinteza a serviciilor
oferite membrilor sai precum si proiectele internationale in care a fost si este
implicata.
Avand in vedere diversitatea si experienta – din punct de vedere al activitatii – participantilor, inclusiv straini,
consideram workshop-ul bine venit
in ideea de imbunatatire a activitatii
APMR ce are ca principal scop –
oferirea celor mai bune servicii
membrilor sai.
 APMR va fi prezenta la reuniunea Consiliului de Export din data
de 27.11.2009 ce are loc la Ministerul
Economiei. Cu acest prilej vor fi analizate urmatoarele probleme mai importante:
• analiza modului de functionare a
instrumentelor de participare la
targuri si expozitii internationale;
• stadiul elaborarii documentelor
privind majorarea schemei de minimis;
• analiza propunerilor de imbunatatire a ghidurilor pentru apelurile din
2010;
• coordonarea programelor privind
fondurile structurale si fondurile
nationale pentru participari la targuri si expozitii internationale.
Concluziile rezultate in urma acestor
analize, vor fi prezentate in buletinul
informativ din luna urmatoare.
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