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In perioada 14 – 17 aprilie s-a desfăşurat la Brescia – Montichiari, unul dintre cele mai cunoscute târguri 
metalurgice, Metef - Fondeq 2010. Târgul  este structurat pe două componente principale: aluminiu (turnat, 
ambutisat, extrudat, sudat, etc.) şi turnătorie. Conform organizatorilor, târgul s-a bucurat de prezenţa a 505 
companii expozante, dintre care 37% din străinătate; totodată, spaţiul expoziţional a fost vizitat de 15.770 de 
specialişti, iar numărul delegaţiilor din afara graniţelor Italiei a fost de 30. Datele oferite de organizatori deşi sunt 
bune, reflectă criza prin care trece economia mondială; numărul halelor destinate expozanţilor a fost mai mic, iar 
numărul expozanţilor, mai ales în halele destinate industriei de turnătorie a fost mai redus faţă de cel atins cu doi 
ani în urmă. A fost vizibilă şi remarcată absenţa din expoziţie a unora dintre cei mai mari producători de materiale 
pentru turnătorie (Vesuvius-Foseco, Satef-Hüttenes-Albertus, Cavenaghi sau Ashland).  

De altfel, tema restrângerii producţiei de piese turnate a fost un leitmotiv prezent la toate evenimentele 
organizate cu ocazia târgului. Astfel, domnul Enrico Frigerio, preşedintele Assofond, a menţionat faptul că 
producţia de piese turnate a Italiei a scăzut cu 37% faţă de 2008; această scădere a determinat reducerea cifrei 
de afaceri cu 46%, iar pe ce a numărului de angajaţi cu 9%. A fost subliniat faptul că cele aproximativ 1.100 de 
turnătorii din Italia, cu circa 30.000 de angajaţi, reprezintă un element de bază pentru revitalizarea producţiei 
„Made in Italy”, de la care trebuie pornită restructurarea întregului sistem industrial. „Pentru a mări eficienţa acestui 
sector industrial ar trebui pornit un proiect de reducere a fragmentării producţiei; acest fapt ar potenţa eliberarea 
unor noi resurse de competitivitate.”  Punctul de vedere citat este în perfectă concordanţă  cel pe care l-am 
exprimat în numărul precedent al Revistei de Turnătorie, când reliefam fragmentarea producţiei de piese turnate 
din România, respectiv 704 t / unitate productivă în 2008.În pofida situaţiei financiare precare, ATTR a reuşit să fie 
prezent la Metef-Fondeque 2010 cu un stand propriu; acest fapt s-a datorat unui barter realizat între organizatorii 
târgului şi revista noastră. Prin acelaşi mecanism, în perioada 11-14 noiembrie 2010, ATTR va beneficia, la cea 
de-a 10-a ediţie a târgului Ankiros de la Istanbul, de un stand pe care îl punem la dispoziţia companiilor 
producătoare de piese turnate din ţara noastră. 
 


