
 

 

 

 

 
Nr.237/02.11.2017 

 

Către: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat 

Directia Instrumente si Programe Promovare 

In atentia: Domnului Stelian Samson, Director 

   Doamnei Aurelia Popa, Consilier superior  

 

 

Stimate Domnule Director, 

 

Referitor la participarea la targul Salone Internationale del Mobile, Milano cu finantare 

de la bugetul statului 

Pentru participarea la targul Salone Internationale del Mobile Milano, care se va desfasura in 

perioada 17-22.04.2018, este necesara organizarea licitatiei cu mai mult timp inainte, precum si 

semnarea contractului cu firma organizatoare cu cel putin 30 de zile inainte de deschiderea 

targului. Precizam ca la mobila este necesar un timp mai mare de pregatire, atat in tara, pentru 

pregatirea materialelor de constructie a standului, pentru colectarea unui volum mare de 

exponate din mai multe zone ale tarii si transportul acestora la Milano,.precum si la Milano pentru 

constructia si amenajarea standului. 

De asemenea, pentru a confirma rezervarea spatiului si a avea garantia participarii, 

organizatorii de la Milano ne solicita plata in avans, a unei sume de cca 30.000 de euro, pe care 

in ultimii doi ani, APMR a achitat-o din fonduri proprii, in cursul lunii decembrie. 

Va rugam sa aveti in vedere cele prezentate mai sus si sa fiti de acord cu informarea pe 

site-ul ministerului a operatorilor economici, ca este posibila inregistrarea cererilor de inscriere la 

la targul Salone Internationale del Mobile Milano, inainte de 6 luni si finalizarea perioadei de 

inscriere, la data de 30.11.2017, astfel ca toate formalitatile sa poata fi realizate in timp util. 

Speram ca avand sprijinul Dvs. sa putem realiza in conditii de normalitate participarea la 

acest eveniment.  

 

Va multumim pentru colaborare, 

 

Aurica Sereny 

Preşedinte al Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din România 
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