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Sprijinirea crearii si extinderea 
capacitatilor avansate de productie  
si dezvoltarea serviciilor 
 

AM POR a lansat in data de 28 august apelul de proiecte 2.2 – 

Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de 

productie si dezvoltarea serviciilor (POR/846/2/2 - IMM Apel 

2020), care se adreseaza intreprinderilor mici si mijlocii din 

mediul urban sau intreprinderilor mijlocii din mediul rural, iar 

valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 

1,5 milioane euro si maximum 6 milioane euro. 

 

Lista cu domenii CAEN eligibile include fabricarea de furnire si a 

panourilor de lemn, fabricarea de mobila pentru bucatarii, birouri 

sau magazine, fabricarea de saltele si somiere.  

 

Tipuri de proiecte 

Prin prezentul program vor fi finantate proiecte ale IMM-urilor in 

ceea ce priveste una din urmatoarele: 

 

 Crearea unei unitati noi, care trebuie sa fie autonoma, nu sa 

constituie o extindere simpla a unei capacitati de productie 

existente. 

 Extinderea capacitatii unei unitati existente, care presupune 

mentinerea sortimentatiei si a proceselor de productie 

existente, concomitent cu cresterea volumului productiei. 

 Diversificarea productiei unei unitati prin produse/ servicii care 

nu au mai fost anterior fabricate/ prestate in unitate. 

 

Perioada de depunere 

Perioada de depunere a proiectelor este cuprinsa intre 

30.10.2020, ora 12 si 30.11.2020, ora 12. Bugetul total alocat 

pentru aceasta sesiune este de 150 mil. Euro, la nivel national. 

 

Beneficiari eligibili 

Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt 

societatile constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza 

Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se 

incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii din mediul 

urban, sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural. 

 

Nu sunt eligibili solicitantii care se incadreaza in categoria 

microintreprinderilor (au mai putin de 10 salariati si realizeaza o 

cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 

milioane euro, echivalent in lei). 

 

Tipuri de investitii eligibile 

1. Investitii in active corporale 

– lucrari de construire, extindere a spatiilor de productie/ prestare 

de servicii, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu 

apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, 

energie electrica, PSI); 

– achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de 

lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura 

mijloacelor fixe; 

– achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul 

obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care 

utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru 

eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare. 

2. Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci 

comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare, 

utilizate exclusiv in domeniul de activitate vizat de proiect. 

 

Valoarea finantarii nerambursabile: minim 1.500.000 euro si 

maxim 6.000.0000 euro. Intensitatea ajutorul de stat este cuprinsa 

intre 45% si 70% in functie de zona in care se realizeaza investitia 

si de marimea aplicantului (firma mica sau mijlocie). Pentru 

componenta de minimis, intensitatea ajutorului este de 100%. 

 

Cheltuieli eligibile: 

AJUTOR DE STAT: 

1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului 

1.1. Amenajarea terenului. 

1.2. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea 

initiala 

 

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 

obiectivului 

Se includ cheltuielile aferente asigurarii cu utilitatile necesare 

functionarii obiectivului de investitie, precum: alimentare cu apa, 

canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie 

electrica, telecomunicatii. 

 

3. Cheltuieli pentru investitia de baza 

3.1. Constructii si instalatii – se cuprind cheltuieli aferente 

activitatilor de construire/ extindere a spatiilor de productie/ 

prestare de servicii ale intreprinderii, respectiv cheltuielile aferente 

executiei tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de investitie: 

cladiri, constructii speciale, instalatii aferente constructiilor, 

precum instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de 
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alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, 

climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii. 

 

3.2. Dotari – se cuprind cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor 

si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse in 

instalatiile functionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului 

utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in instalatiile functionale, 

inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora: 

 – Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente tehnologice, 

utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, 

birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in 

subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii 

de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control 

si reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”, 

sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a 

valorilor umane si materiale si alte active corporale” 

 – Cheltuieli cu achizitionarea de instalatii/ echipamente 

specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si 

sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie 

pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare. 

 

3.3. Active necorporale – se cuprind cheltuieli cu achizitionarea de 

brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte 

drepturi si active similare. Valoarea eligibila a activelor necorporale 

nu poate depasi 20% din valoarea eligibila a activelor corporale ce 

fac obiectul proiectului. 

 

4. Alte cheltuieli 

4.1. Organizare de santier: 

– Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 

– Cheltuieli conexe organizarii de santier 

 

4.2. Cheltuieli diverse si neprevazute – se considera eligibile daca 

sunt detaliate corespunzator prin documente justificative si doar in 

limita a 10% din valoarea eligibila a cheltuielilor eligibile cuprinse la 

„Cheltuieli pentru investitia de baza” 

 

AJUTOR DE MINIMIS: 

1. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 

1.1. Studii de teren 

1.2. Obtinere avize, acorduri, autorizatii: 

– obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism; 

– obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/ 

desfiintare; 

– obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si 

bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, 

termoficare, energie electrica, telefonie etc.; 

– obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa; 

– intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral 

provizoriu si inregistrarea terenului in cartea funciara; 

–obtinerea acordului de mediu; 

–obtinerea avizului P.S.I.; 

–alte avize, acorduri si autorizatii. 

– achizitionarea semnaturii electronice 

1.3. Comisioane, cote si taxe 

1.4. Proiectare si inginerie 

1.5. Consultanta – se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, 

pentru: 

– plata serviciilor de consultanta la elaborarea cererii de 

finantare si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia 

(inclusiv a planului de afaceri); 

– plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului 

proiectului 

– plata serviciilor de consultanta/asistenta juridica in scopul 

elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurilor 

de atribuire a contractelor de achizitie publica 

1.6. Asistenta tehnica – se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, 

pentru: 

– asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de 

executie a lucrarilor 

– plata dirigintilor de santier, desemnati de autoritatea 

contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru 

verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii. 

 

2. Cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si 

informare aferente proiectului: sunt eligibile in conformitate cu 

prevederile contractului de finantare, in limita a 5000 lei fara TVA. 

Cheltuielile cu activitati de marketing si promovare nu sunt eligibile. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: www.fonduri-structurale.ro  

 

Propuneri pentru targurile 
internationale de mobilier 2021 
 

60 dintre companiile membre ale Asociatiei Producatorilor de 

Mobila din Romania au trimis propuneri pentru targurile 

internationale ale anului 2021 

 

In urma consultarii cu firmele interesate sa participle la expozitiile 

internationale ale anului viitor, Asociatia Producatorilor de Mobila 

din Romania (APMR) a intocmit LISTA DE PROPUNERI si a 

transmis-o spre aprobare Consiliului de Export si Ministerului 

Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.  

 

Targurile internationale propuse au fost urmatoarele: 

• IMM Cologne, Germania, 18–24 ianuarie 2021 

• Salone del Mobile Milano, Italia, 13–18 aprilie 2021  

• INTERZUM Koln, Germania, 4–7 mai 2021 

• ICFF New York, SUA, mai 2021 

• INDEX Dubai, 30 mai–2 iunie 2021 

• Maison & Objet Paris, Franta, septembrie 2021 

• Meubelbeurs Brussel, Belgia, noiembrie 2021 

• MEBEL Moscova, Rusia, noiembrie 2021 

 

IMM Cologne, 18 – 24 ianuarie 2021 

Organizatorii Imm Cologne au anuntat ca manifestarea 

expozitionala va avea loc in perioada 18–24 ianuarie 2021, iar 

pentru Romania propunerea de locatie este in Hall 5.1. 

7 dintre companiile membre APMR (Ecomatrix, Famos, Design for 

Life, Lemn Prod Ex Com, Montana Campeni, Szel Mob, Laitza) au 

rezervat deja 200 mp de spatiu suplimentar, fata de suprafata care 

va fi alocata cu finantare de la bugetul statului. 

  

Salone del Mobile.Milano, amanat pentru aprilie 2021 

Salonul International de Mobila Milano ramane varful de lance al 

designului pentru orice produs, fiind un promotor al elegantei si 

bunului gust. Editia cu numarul 60 a fost reprogramata pentru 

perioada 13 – 18 aprilie 2021.  

 

ICFF New York, reprogramat pentru mai 2021 

Pentru cei 297,4 mp rezervati de Asociatia Producatorilor de 

Mobila din Romania la INTERNATIONAL CONTEMPORARY 

FURNITURE FAIR, care trebuia sa se desfasoare in perioada 17 – 

20 mai 2020, in Statele Unite ale Americii, se inscrisesera 11 

producatori romani de mobilier.  Organizatorul american a anuntat 

ca manifestarea a fost amanata pentru 15 – 18 mai 2021. 

 

Maison & Objet Paris, in varianta digitala 

Targul international bianual de decoratiuni si mobilier de la Paris 

este expozitia care se adreseaza profesionistilor si da tonul in 

amenajarile interioare, aducandu-i impreuna pe unii dintre cei mai 
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reprezentativi designeri din lume. Editia din acest an nu va fi 

organizata insa in formatul traditional, ci va fi pusa la dispozitie o 

platforma digitala, unde firmele isi pot prezenta produsele, cu 

inscriere directa la organizator. Urmatoarea editie a Maison & 

Objet este programata in perioada 22 – 26 ianuarie 2021. 

 

Meubelbeurs Brussel, 8 – 11 noiembrie 2020 

Organizatorii Meubelbeurs Brussel, eveniment cu o traditie de 83 

de ani, anunta ca targul din 2020 va avea loc asa cum a fost 

stabilit, intre 8 si 11 noiembrie, pe o suprafata de 66.000 de mp. 

Participarea companiilor romanesti se va putea organiza in functie 

de conditiile impuse la momentul respectiv. 

 

Mebel Moscova, 23 – 27 noiembrie 2020 

Si organizatorii rusi pastreaza inca data de desfasurare a 

manifestarii de la Moscova. Pentru editia din acest an si-au 

exprimat interesul 8 firme, respectiv Amik Wooden Toys, Mark 

Oliver, Ecomatrix, Moderom Style, Mozaic Vitralii, Regallis 

Interiors, Simex Design, Wood&Furniture Contract. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: www.industriamobilei.ro  

 

A doua runda de dezbatere a 
Strategiei Forestiere a Romaniei 
 

In data de 9 septembrie 2020, in Aula „Sergiu T. Chiriacescu” 

a Universitatii TRANSILVANIA din Brasov a avut loc a doua 

runda de dezbatere a Strategiei Forestiere a Romaniei.  

 

Cu aceasta ocazie, reprezentanti ai autoritatilor locale si nationale, 

ai mediului academic, ai sectorului forestier (ROMSILVA, ocoale 

silvice private, exploatare, industria de prelucrare etc.), ai 

asociatiilor profesionale si patronale si ONG-urilor au dezbatut 

draftul de principii directoare, acesta continand toate observatiile si 

ideile exprimate de la momentul lansarii in dezbatere a Strategiei 

Forestiere Nationale (6 iulie 2020).  

 

Din partea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor au participat 

ministrul Costel Alexe si secretarul de stat Gelu Puiu. Industria 

mobilei a fost reprezentata de consilierul Gheorghe Chise. 

 

Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor - „Ne aflam intr

-un moment-cheie pentru padurile Romaniei. Avem nevoie de 

cunostintele dumneavoastra, de sfaturile dumneavoastra, de 

experienta dumneavoastra, vreau ca la final fiecare dintre noi sa 

fie multumit de contributia pe care a avut-o la aceasta strategie. Eu 

imi doresc sa lasam generatiilor viitoare o strategie forestiera care 

sa faca cinste Romaniei.’’. 

 

Gelu Puiu, secretar de stat in cadrul MMAP - .„Am vazut ca avem 

puncte comune, vrem o legislatie simpla, aplicata corespunzator si 

vrem sa fim corecti. Ceea ce ma incanta si apreciez in mod 

deosebit este calitatea actiunilor intreprinse de cele doua 

universitati si va asigur de intreg sprijinul meu. Sa ne vedem la 

final de strategie aprobata!’’. 

 

Rezultatele generale, cat si cele sintetice (schita initiala), ale 

procesului de consultare publica privind principiile directoare de 

formulare a optiunilor strategice pentru dezvoltarea politicii 

forestiere sunt disponibile la https://optiuni.strategieforestiera.ro/ 

  

Pentru mai multe informatii accesati: www.revistamobila.ro 

 

De la experimente de aplicare 
(Application Experiments) la 
povesti de succes 
 

Experimentele de aplicare –Application Experiments – 

desemneaza modalitati prin care se testeaza aplicabilitatea 

unor tehnologii cu o puternica componenta IT (tehnologii 

digitale) in productie, adica in economia reala. Datorita 

componentei IT, care in esenta, in aceasta etapa de 

dezvoltare, nu mai ocupa fizic un spatiu de dimensiuni mari 

(nici in ce priveste infrastructura, nici in ce priveste resursele 

solicitate sistemelor de calcul), aceste experimente se 

preteaza unor simulari in mediul virtual si, ulterior, in 

laboratoare de dimensiuni rezonabile, ciclul de introducere in 

productie a noilor tehnologii scurtandu-se astfel simtitor. 

  

In cele 3 faze incheiate pana in prezent, prin intermediul diferitelor 

super-proiecte axate pe anumite tipuri de cercetare aplicata, 

initiativa I4MS – Tehnologia Informatiei si comunicatiilor pentru 

IMM-urile din industriile Prelucratoare – a Comisiei Europene a 

tratat mai multe directii de implementare a tehnologiilor IT in 

productie.  

 

Experimente de aplicare aflate inca in derulare – L4MS 

L4MS – Logistica pentru IMM-urile din Productie – a selectat si in 

prezent finanteaza un total de 12 echipe (Experimente de aplicare) 

prin cele doua Apeluri Deschise derulate in toamna anilor 2018 si 

2019. Scopul acestor experimente este de a finanta echipe de IMM

-uri producatoare si furnizori de tehnologie pentru a testa impreuna 

diferite variante de tehnologii digitale – adecvate fiecarui IMM 

participant si in concordanta cu aspiratiile lui de dezvoltare.  

 

Obiectivul final pentru experimentele finantate de L4MS este 

dezvoltarea logisticii din intreprinderi, utilizand platforma de tip 

Internetul Lucrurilor OPIL in amplasamentul unei fabrici reale, dupa 

ce mai intai solutia preconizata a fost testata in mediul virtual (in 

supra-proiectul L4MS, acest lucru s-a realizat cu ajutorul software-

ului Visual Components). 

 

Nicio intreprindere de productie nu seamana cu alta, chiar daca fac 

parte din acelasi sector si ar putea avea, in esenta, tehnologii de 

productie similare. Au un istoric diferit, culturi diferite, resurse 

diferite si conditii de desfasurare a activitatii, inclusiv dispunerea 

spatiala, diferite. Ca atare, imbunatatirea performantelor proprii 

este necesar sa urmeze drumuri diferite sau macar ajustari 

adecvate acestor situatii diferite: solutii individualizate! 

 

Testarea unei tehnologii inainte de a investi propriu-zis in ea ajuta 

companiile mai mici sa dezvolte mai rapid si mai ieftin solutii de 

automatizare personalizate. In experimentele de aplicare L4MS 

acest lucru este posibil, gratie arhitecturii software cu sursa 

deschisa a OPIL. Aceasta aduce flexibilitatea necesara pentru 

nevoile specifice producatorilor din sectoare variate ale economiei, 

deoarece permite dezvoltarea in continuare de module de 

programe de catre fiecare companie interesata pentru a-si rezolva 

o problema proprie (lucru pe care aplicatiile aflate in proprietatea 

unor companii recunoscute nu il permit prin interventia 

utilizatorului, ci doar ca serviciu suplimentar acordat de compania 

proprietara a aplicatiei). 

 

Promovand utilizarea unor platforme software cu sursa deschisa – 

a caror creare o finanteaza actualmente, mai ales, prin programele 

de cercetare de tipul Programului cadru pentru Cercetare si 

Inovare Orizont 2020 – Comisia Europeana incearca realizarea 

unor comunitati (eco-sisteme) care sa aduca impreuna mediul 

stiintific si pe cel de productie si sa le faciliteze colaborarea pentru 

integrarea mai rapida a cercetarii in economia reala. Aceasta 
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strategie ar trebui sa scoata cercetarea din turnul ei de fildes si sa 

sprijine mediul de afaceri in a se implica nemijlocit in avansul 

tehnologic, capabil sa asigure intaietatea economiei europene in 

lume si mentinerea nivelului de trai – si, implicit, al unui stil de viata 

propriu – in UE. Mai mult, crearea unor comunitati formate atat din 

teoreticieni (cercetatori), cat si din practicieni (firme producatoare de 

bunuri in general sau de tehnologie) in jurul unor platforme deschise 

specializate pe tehnologii digitale inseamna de fapt dezvoltarea 

mult mai rapida a acestor platforme si pe directii multiple, mergand 

pana la solutii individualizate, precum si accesul la cunoastere, pe 

masura dezvoltarii competentelor proprii, al tuturor resurselor 

umane implicate in proces. Succesul unei astfel de abordari ar 

putea conduce la o crestere fara precedent a eficientei folosirii 

resurselor umane in intreaga economie si la perfectionarea 

competentelor (transversale) individuale care tin de cooperare. 

 

Toate experimentele de aplicare L4MS selectate pe parcursul celor 

doua apeluri deschise de depunere de sub-proiecte primesc 

finantare de la L4MS pentru a utiliza platforma OPIL ca resursa de 

baza si pentru a contribui – ori de cate ori este posibil – la 

dezvoltarea in continuare a functionalitatilor sale in automatizarea 

logisticii. In plus, fiecare echipa va primi si mentorat tehnic si de 

afaceri de la expertii L4MS. Super-proiectul L4MS, finantat de 

Programul cadru pentru Cercetare si Inovare Orizont 2020 (Acord 

de grant nr. 767642) este parte a initiativei I4MS si este inca in plina 

derulare.  

 

Pentru mai multe informatii accesati: www.revistamobila.ro 

 

Eticheta de excelenta pentru 
managementul organizatiei de 
cluster GOLD pentru PRO WOOD 
 

In urma unui audit de 2 zile, desfasurat in perioada 18-19 iunie 

2020, Clusterul Regional al Lemnului PRO WOOD a obtinut 

„eticheta de excelenta pentru managementul organizatiei de 

cluster GOLD”.  

 

Expertii ESCA – European Secretariat for Cluster Analysis 

impreuna cu echipa de management a clusterului au analizat 31 de 

indicatori de calitate, evaluarea acestora finalizandu-se cu obtinerea 

celei mai inalte distinctii calitative acordata clusterelor: „eticheta de 

excelenta pentru managementul organizatiei de cluster GOLD”. 

Momentan la nivel mondial sunt 118 clustere de aur, dintre care, 4 

in Romania, PRO WOOD find primul cluster medaliat cu GOLD in 

regiunea Centru. ”Aceasta recunoastere este importanta pentru noi, 

pe de o parte, prin recunoasterea activitatii noastre, inceputa in anul 

2010, pe de alta parte, prin faptul ca am ajuns la acest nivel, PRO 

WOOD reprezentand o industrie traditionala, cu dezvoltare mai 

lenta, decat industriile intens promovate, de exemplu IT, medicina si 

sanatate, automotive, creative” – a declarat managerul clusterului, 

dl. KÁDÁR Rezső. 

  

Pentru mai multe informatii accesati: www.prowood.ro  

 

Productia de mobila a scazut cu 7% 

in 2019. Consumul intern s-a redus 

cu 13% 
 

La finalul anului 2019, in industria mobilei lucrau 56.200 de 

angajati, cu 1.300 mai putini decat in 2018.  Volumul productiei 

de mobila s-a diminuat cu 7% anul trecut si a ajuns la 2,32 mld. 

euro, fata de 2,49 mld. euro in 2018, iar consumul s-a redus cu 

circa 13% in aceeasi perioada, arata datele oferite de Asociatia 

Producatorilor de Mobila din Romania (APMR) la solicitarea ZF. 

 

Aurica Sereny, presedinte al Asociatiei Producatorilor de Mobila din 

Romania spune ca printre factorii care au condus la o scadere in 

aceasta industrie se regasesc:▪ lipsa fortei de munca, ▪cresterea 

nejustificata a preturilor lemnului autohton - lemn masiv, stejar, fag - 

si ▪cresterea costurilor cu utilitatile: „Productia de mobila a crescut 

in intervalul 2011-2016, apoi, in 2017, a avut o crestere mica, de 

doar 0,9%, urmata de scaderea inregistrata intre 2018 - 2019, din 

cauza pretului exagerat al lemnului autohton – cu peste 20-30% mai 

mare decat pretul lemnului de pe piata internationala, cresterea 

preturilor la utilitati si plecarii oamenilor la lucru in strainatate - 

datorita salariilor mici din aceasta industrie, fata de castigurile 

salariale ce pot fi obtinute in afara in acelasi sector sau in alte 

sectoare economice” 

 

Pentru mai multe informatii accesati: www.zf.ro  

 

Cele mai populare trenduri de 
design interior in 2021 
 

1. Elemente inspirate din natura 

Materialele naturale au fost intotdeauna elemente preferate de catre 

oameni in amenajarea locuintei si vor continua sa ramana o alegere 

populara si in anul 2021. Lemnul, sticla, piatra sau metalul sunt 

materiale des intalnite in decorul interior, insa texturile de piatra, 

lemnul cu aspect natural si elementele ceramice sunt preferate. De 

asemenea, elementele decorative sau imprimeurile care graviteaza 

in jurul naturii precum cele florale sau cu animale vor fi in tendinta. 

 

2. Culori dominante 

Una dintre tendintele principale in materie de culori se axeaza 

preponderent pe culori bogate si palete de culori deschise, mai ales 

in cazul pieselor de mobilier si ale elementelor decorative. Culorile 

pastelate inspirate din stilul de design scandinav vor fi eclipsate de 

culori mult mai vibrante si mai puternice. Din acest motiv, Pantone a 

desemnat culoarea aqua ca fiind culoarea anului 2021, o nuanta 

maritima de albastru, calma, dar indrazneata, pe care o poti 

incorpora in locuinta ta. Daca, totusi, preferi tonuri mai rezervate, 

poti opta pentru roz pudra, galben miere sau verde masliniu. 

 

3. Fatete din metal 

Metalul, in designul interior, nu este doar practic, dar ofera si stil. 

Daca in trecut era folosit preponderent in baie sau in bucatarie, 

acum poate fi folosit in orice incapere. Metale precum bronzul sau 

cuprul sunt o alegere populara printre designerii de interior. O 

lampa metalica se combina perfect cu marmura, sticla si cimentul, 

in timp ce mesele de dining sau masutele de cafea vor arata extrem 

de bine combinate cu piese de mobilier din catifea si lemn maro 

inchis. 

 

4. Individualizarea 

Unul dintre cele mai importante trenduri pe care le vei regasi in 

2021 este individualizarea locuintei in conformitate cu propria 

personalitate si idei. In aceasta abordare, atentia este concentrata 

asupra intereselor, gusturilor si experientelor tale. Nu mai este 

limitat doar la un sablon sau la un stil, ci urmareste, in principiu, 

nevoile si preferintele pe care le ai. In lumina acestui curs catre 

individualizare, magazinele de mobila pun foarte tare accentul pe 

posibilitatea de a-ti personaliza mobila pentru a nu face niciodata 

compromisuri legate de aspectul casei tale, ci sa gasesti produsul 

potrivit tie. De asemenea, foloseste fotografii, picturi sau orice 

element decorativ care crezi ca iti scoate in evidenta preferintele. 

 

Pentru mai multe informatii accesati: https://mobelhaus.com/  

http://www.revistamobila.ro
http://www.prowood.ro
http://www.zf.ro
https://mobelhaus.com/



