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Flamingo a lansat recent un nou model
de monitor Sony, intitulat HS73P. Cu un
display LCD, noul model de monitor
oferă un nou
standard de
calitate a imaginii,
care nu prezintă
nici un fel
de latenţe,
indiferent
că se rulează
programe complexe, jocuri sau se
navighează pe Internet. Timpul de
răspuns de doar 16 ms, completat de
o luminozitate excelentă şi de contrastul foarte înalt fac ca noul model
Sony să fie optim atât pentru mediul
business, cât şi pentru vizionarea de
DVD-uri şi chiar pentru jocuri, unde
lipsa de latenţă este cerinţa primordială. Diagonala noului monitor este
de 17“, rezoluţia maximă admisă este
de 1280x1024, iar preţul de 519 euro.

Preţuri de vară la TAROM. TAROM a
lansat la 20 iulie, cu ocazia Zilei Aviaţiei
Române, o ofertă specială de vară,
atât pentru zborurile interne, cât şi
pentru cele externe. Astfel, preţul unui
bilet dus-întors, pentru orice destinaţie
internă, va fi de 59 de euro. TAROM
operează în prezent zboruri spre
Timişoara, Cluj, Tg. Mureş, Bacău, Baia
Mare, Iaşi, Oradea, Satu Mare şi
Suceava. Destinaţiile externe incluse în
oferta specială sunt Bruxelles (199
euro), Roma (199 euro), Milano (199
euro), Istanbul (129 euro), Chişinău
(99 de euro), Viena (299 de euro), Tel
Aviv (250 euro) şi Budapesta (149 de
euro). Persoanele care vor călători
spre München vor putea cumpăra
bilete dus-întors la preţul de 149 euro,
la zborurile cu plecare din Cluj sau
Sibiu, respectiv 189 euro la cursele din
Bucureşti. Un bilet pe ruta Cluj–
Frankfurt va costa 149 de euro, în timp
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ce pentru aceeaşi destinaţie cu
plecare din Bucureşti preţul va fi de
189 euro. Oferta TAROM este limitată
şi supusă unor termene şi condiţii,
iar tarifele anunţate nu includ şi taxele.
Jumătate dintre români vor credite
pentru consum. Mai mult de jumătate
dintre orăşeni, mai exact 55,2%,
intenţionează ca în următorul an să
apeleze la un credit pentru bunuri de
folosinţă îndelungată, potrivit unui
studiu privind piaţa creditelor şi a
tendinţelor de consum realizat de D&D
Research. Referitor la apetitul pentru
împrumuturi al românilor, studiul arată
că 46,3% dintre cei chestionaţi nu au
apelat la un credit în ultimii cinci ani. În
plus, doar o treime dintre cei care s-au
împrumutat au utilizat un singur credit.
În mai, volumul total al creditului
neguvernamental se cifra la
340.100 de miliarde de lei, în creştere
cu 1,8% în termeni reali faţă de luna
precedentă. În ultimul an, creditul
neguvernamental a crescut, în termeni
reali, cu aproape 40%. (S.Z.)
Pirelli va construi o fabrică de
anvelope la Slatina. Pirelli va începe,
în acest an, construcţia unei fabrici de
anvelope în apropierea oraşului
Slatina, investiţia fiind în valoare de
mai multe zeci de milioane de dolari.
Firma a început deja operaţiunile de
cumpărare a terenului necesar
amplasării fabricii, suprafaţa totală
urmând să atingă circa 50 de hectare.
Producătorul italian este prezent în
acest moment în România doar cu
activităţi comerciale,
defăşurate prin mai mulţi
importatori. Compania
doreşte să înceapă şi
producţia de cord
metalic, intenţionând
să cumpere societatea
Cord Buzău de la firma
bulgară EP Commerce
Ood, şi să investească circa
zece milioane de euro. Dintre
marii producători de anvelope la nivel
mondial, în România deţin capacităţi
de producţie firmele Continental şi
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Michelin. Compania Goodyear are o
filială în România, iar Bridgestone este
reprezentată de mai mulţi importatori.
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Cumpărături de 5.000 de euro.
Posesorii de carduri emise de banca
UniCredit România îşi pot face
cumpărături în orice locaţie din lume
unde este afişată sigla Maestro, iar
linia de credit (în lei sau în euro) are o
limită de până la 5.000 de euro sau
echivalent în lei. Plafonul maxim de
creditare se stabileşte în funcţie de
capacitatea de rambursare a fiecăruia,
potrivit oficialilor UniCredit România.
Pentru tranzacţiile efectuate la
comercianţii din România şi din
străinătate, banca nu percepe
dobândă la creditul utilizat pe o
perioadă cuprinsă între ziua efectuării
plăţii prin intermediul cardului şi
sfârşitul lunii respective. (S.Z.)
Rhomba, cel mai nou MP3 player de la
Creative, este acum disponibil în
reţeaua Flamingo.
Rhomba are 4
funcţii: player MP3,
radio FM, reportofon şi dispozitiv
mobil de transport şi stocare a
fişierelor (256Mb). Cu ecran dublu LCD,
Rhomba este disponibil la preţul de
159 de euro (fără TVA).
Alimente mai sigure. Toate unităţile din
industria alimentară sunt obligate ca
până la 1 ianuarie 2006 să
implementeze sistemul HACCP (Analiza
şi Controlul Riscului în Punctele Critice).
Acest sistem este un ansamblu de
măsuri pentru analiza şi controlul
riscurilor potenţiale în industria alimentară. Potrivit reglementărilor Comisiei
Europene, unităţile din industria
alimentară, indiferent că sunt brutării,
fast-food-uri, abatoare sau fabrici,
trebuie să îndeplinească anumite
norme de igienă care vor fi controlate
prin sistemul HACCP. Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor va monitoriza şi
controla modul în care acest sistem va
fi utilizat. (S.Z.) "
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Sufrageria dumneavoastră
poate fi transformată într-un
cinematograf modern, folosind
un sistem Home Theater.
Un player DVD şi un televizor
de ultimă generaţie pot afişa
imagini de o calitate excelentă,
la rezoluţii înalte, şi cu detalii
fidele. Un sistem de boxe
cu sunet surround va reproduce
sunetul cu aceeaşi fidelitate
ca şi cel folosit în sălile de cinema.
Pentru toate acestea
sunt suficiente trei componente
de bază: un player DVD,
un televizor şi un sistem
performant de boxe.
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Folosiţi televizoare
cu ecran lat
Un film de pe DVD poate fi
urmqrit pe orice televizor, dar
este indicat sq folosi]i un televizor cu ecran lat, cu ra]ie de
afi[are (aspect ratio) de 16:9,
pentru cq aceasta este apropiatq
de forma ecranelor de cinema.
Televizoarele obi[nuite au
raportul de 4:3. Din aceasta
cauzq, imaginea unui DVD
poate apqrea mic[oratq pe un
televizor normal. Unele televizoare cu ecran lat utilizeazq o
tehnologie numitq „rear projection“ care creeazq imaginea \n
spectrul RGB (ro[u, verde,
albastru) pe spatele unui ecran
translucid. Aceste ecrane redau
imagini clare la diagonale mari,
dar dispozitivele sunt mult mai
scumpe. Într-un sistem Home

Theater, televizorul poate fi
\nlocuit [i de un proiector, care
oferq calitq]i bune ale imaginii,
dar are dezavantajul cq necesitq
un ecran alb pentru redare.
Dimensiunea [i tehnologia
nu sunt singurele criterii care
influen]eazq alegerea televizorului. La fel de important este tipul
de conectqri pe care le oferq
acesta, \ntrucât ele determinq
modul \n care televizorul recep]ioneazq semnalele de la
player-ul DVD sau alte dispozitive. Conectorii S-Video asigurq
imagini de calitate mai bunq,
fa]q de mufele RCA, [i utilizeazq
un singur cablu.

Pag. 4

Ghidul cumpqrqtorului inteligent

A[adar, un televizor care sq
se preteze la un sistem Home
Theater va trebui sq aibq
o dimensiunea corespunzqtoare, ecran plat [i un conector
S-Video deoarece majoritatea
playerelor DVD prezintq ie[iri de
acest tip.

DVD-ul, piesa de bază
în Home Theater
DVD-ul este esen]ial pentru
un sistem Home Theater. Acest
aparat produce 540 de linii orizontale de rezolu]ie, comparativ
cu cele 200 de care este capabil
un video player. Cu cât rezolu]ia
este mai mare, cu atât imaginea
este mai clarq. Variantele disponibile merg de la modele simple
pânq la cele deja integrate \n
sisteme. Totu[i, criteriul de bazq
rqmâne bugetul alocat, un DVD
player costând \ntre 5 [i 31 de
milioane de lei.
Una dintre cele mai importante „trqsqturi“ ale
unui DVD este
tipul scanqrii
(„scan type“),
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\ntrucât acesta determinq modul
\n care imaginea este generatq.
Existq douq tipuri de scanare:
„interlaced“ [i „progressive“, cea
de-a doua oferind o calitate
superioarq.
Toate playerele DVD
suportq sunet Dolby Digital
Surround sau includ ie[iri care
permit conectarea boxelor 5.1
(adicq: 5 sateli]i [i un subwoofer) sau chiar 7.1. O altq
caracteristicq importantq a unui
DVD player este reprezentatq
de formatele de disc suportate:
toate modelele func]ioneazq [i
ca CD-Playere, dar cele mai
avansate pot reda [i fi[iere de
sunet, de imagini (poze) sau
DVD-uri audio.
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ul). Puterea boxelor nu trebuie
sq depq[eascq puterea de
sus]inere a DVD-playerului, dar
trebuie adaptatq [i la mqrimea
spa]iului \n care va func]iona
Home Theater-ul.

PC-ul
e mai convenabil
Cu excep]ia ecranului, toate
componentele care intrq \n

structura unui sistem Home
Theater pot fi regqsite \ntr-un
PC. Configura]ia minimq a unui
sistem care sq vq asigure o
vizionare a filmelor se bazeazq
pe câteva componente: un procesor la o frecven]q de minim
1,4 GHz, unitate DVD-ROM [i o
placq de sunet performantq,
\nso]itq de un sistem adecvat de
boxe. Principalul dezavantaj \n

Sisteme de sunet
Un alt element important,
când vine vorba de muzicq, dar
[i de filme este sunetul. Pentru
o calitate superioarq, e nevoie
de mai mult decât boxele incorporate ale televizorului sau de
cele ale combinei audio. Un sistem de sunet surround complet
con]ine boxe de centru,
dreapta [i stanga, doi
sateli]i care se plaseazq
\n spatele privitorului/ascultqtorului [i un
subwoofer
pentru
bass. Aceste [ase
boxe formeazq sistemele
5.1, sau, \n alte cazuri,
4.1, 6.1 sau chiar 7.1 (.1 reprezintq de fiecare datq subwooferAugust 2004
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Sistem Home Theater
- Televizor cu ecran plat [i
diagonala de 72 cm:
12 milioane lei
- DVD-player [i sistem
de sunet 5.1:
19 milioane lei

Total: 31 milioane lei

cazul vizionqrii filmelor pe PC
este diagonala monitorului, care
nu depq[e[te 22 de inci. Însq,
pentru o camerq obi[nuitq
aceastq dimensiune este suficientq. Dacq ve]i folosi [i o tas-

taturq [i un mouse wireless, precum [i o telecomandq la sistemul de sunet, ve]i ob]ine un
PC care poate rivaliza cu orice
Home Theater, dar la un pre]
considerabil mai mic. "

Sistem PC Multimedia
- DVD player
- Monitor de 19“
- Boxe 5.1

Preţ aprox. 24 milioane lei

Evident, pre]urile
pot varia mult,
\n func]ie de
op]iunile alese
pentru fiecare
sistem \n parte,
pre]urile oferite
de noi fiind
pur orientative.
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Banking electronic

pentru popula]ie
ING România a lansat \n iulie
o gamq de servicii pentru popula]ie
prin oficii electronice, unde opera]iunile se deruleazq \n absen]a
func]ionarului bancar. Gama de
servicii include: depuneri [i
retrageri de numerar, plq]i, transferuri, schimb valutar, informa]ii
despre conturi, credite de consum.
ING a introdus, \n premierq pe
pia]a româneascq, conceptul Self’Bank, prin
care clien]ii persoane
fizice au acces la conturi exclusiv prin automate bancare, fqrq a
se adresa unui angajat
al bqncii. Loca]ia este
diferitq de o unitate
bancarq obi[nuitq, toate opera]iunile derulându-se electronic. Programul de func]ionare
al oficiilor electronice
este \ntre orele 7.00 [i
23.00. În intervalul lunisâmbqtq, clien]ii vor
avea posibilitatea de a
solicita informa]ii unor
consultan]i. În unitq]i
sunt amplasate bancomate speciale, automate bancare diferite
de cele tradi]ionale prin faptul cq \n
afara func]iei de retragere de
numerar permit clien]ilor [i sq depunq sume de bani. Noutatea absolutq pentru România o reprezintq multimatul, un terminal electronic care permite transferul de
sume \ntre conturile clientului [i
cqtre alte conturi, dar numai din
România, plata facturilor [i schimb
valutar operat \n conturile aceluia[i
client. „Multimatul nu este foarte
rqspândit nici \n sistemele bancare
din Europa. Cel mai des se gqse[te \n Benelux“, a declarat directorul general adjunct al ING, Mi[u
Negri]oiu. Întregul sistem este
accesabil prin intermediul unui
Pag. 7

card ING Visa Electron, pe baza
codului PIN. ING pune la dispozi]ia
persoanelor fizice un cont curent
denumit Cont’Rol. Pentru orice
sumq care depq[e[te [apte milioane de lei, banca plqte[te o
dobândq de 13% pe an, apropiatq
de rata cu care sunt recompensate
depozitele. Acest nivel de dobândq este calculat zilnic, pânq când

DISTRIBUÞIE, SERVICE, REPARAÞII MAºINI DE CUSUT
Cãutaþi...o maºinã de cusut
solidã ºi de încredere cu care sã realizaþi
micile ºi marile Dvs. fantezii creative?
Atunci! vã vor încânta
maºinile de cusut PFAFF.

PFAFF

Calitate superioarã
Marcã germanã

Linia CREATIVE
broderie computerizatã
peste 500 de programe ºi baze
de date cu broderii de vis etc.
Este Top Modelul nostru!
Linia EXPRESSION
47-114 programe,
sistem IDT, afiºaj electronic,
3 memorii,
cusãturi decorative etc.

soldul contului scade sub [apte
milioane lei. Mai jos de aceastq valoare se aplicq o dobândq de 0,5%
pe an. În cazul \n care veniturile
sunt virate direct \n Cont’Rol, clientul poate solicita un Extra’Rol, descoperit de cont \ntr-o sumq de cel
mult trei ori mai mare decât veniturile lunare. În prezent dobânda
plqtitq la credit se ridicq la 27% pe
an. ING va deschide pânq la sfâr[itul acestui an cel pu]in 50 de astfel de loca]ii. Anul viitor ar putea fi
inaugurate alte 100 de unitq]i. Oficialul ING a mai arqtat cq pentru
dotarea unui oficiu electronic banca plqte[te \ntre 30.000 [i 50.000
de euro, spa]iile fiind \nchiriate. "

Linia COVERLOCK
coase, taie surplusul
de material ºi surfileazã
marginile cu mai multe
fire – toate într-o singurã
fazã de lucru.
Linia SELECT
15-40 cusãturi,
sistem IDT,
cusãturi overlock,
cusãturi decorative.
ªos. Pantelimon nr. 10-12
Tel.: 021/252.97.50; 021/252.89.90
www.roccas.ro; roccas@roccas.ro

Magazin de prezentare:
B-dul Elisabeta nr. 29-31, tel.: 021/311.11.71
August 2004
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Tehnologie pentru siguran]q
Folosirea camerelor video \n
sistemele de supraveghere are
ca scop prevenirea unor pqtrunderi neautorizate, dar [i efectuarea unei \nregistrqri permanente, video [i audio, pentru spa]ii
deschise, coridoare, \ncqperi
sau intrqri \n clqdiri. Acest mijloc
de supraveghere a fost folosit,
pânq nu demult, exclusiv pentru
obiective deosebite ca importan]q. Dar, ca urmare a evolu]iei
tehnologice \n domeniul dispozitivelor electronice care compun un sistem de supraveghere
video s-au ob]inut subansamble
specifice, la pre]uri moderate [i
cu performan]e optime, care pot
fi folosite de oricine.
Un sistem minim de supraveghere video este alcqtuit din
urmqtoarele componente: o camerq de luat vederi alb/negru
sau color, instalatq convenabil,
alimentatorul ei, un cablu coaxial de legqturq [i un monitor plasat \n camera de supraveghere.
De cele mai multe ori \nsq,
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necesitq]ile de supraveghere
video solicitq aparaturi mai complexe, cu performan]e deosebite, în func]ie de importan]a
obiectivului protejat. Astfel, se
pot utiliza camere cu caracteristici speciale, cum ar fi: sensibilitatea la iluminqri extrem de scqzute, rezolu]ie ridicatq (fidelitatea imaginii). Se folosesc camere cu iluminator \n infraro[u încorporat, capabile sq realizeze
iluminarea ]intei pânq la maximum 10m. În cazuri speciale, se
utilizeazq intensificatoare de luminq cu iluminatoare tip laser
pentru distan]e de circa 1km, \n
condi]ii de \ntuneric total. În cazul în care spa]iul admisibil este
limitat, se pot folosi camere video miniaturale (10x10x10mm).
Pentru supravegherea unor perimetre largi se utilizeazq camere cu focalizare motorizatq,
fixate pe platforme orientabile
(Pan-Tilt), telecomandate prin
cablu sau prin radiofrecven]q.
Monitoarele pe care se urmq-

resc imaginile diferq prin: dimensiunea ecranului, tipul acestuia: alb/negru sau color [i fidelitatea imaginii. Pentru aplica]ii
mai pu]in preten]ioase, se pot
folosi [i televizoare obi[nuite cu
intrare A/V.

Înregistrarea imaginilor
– un element esenţial
Cei mai mul]i utilizatori solicitq un sistem de \nregistrare
continuq a imaginilor, ceea ce
presupune un videorecorder de
mare duratq (pânq la 960 de
ore) sau un recorder digital de
tip DVR. Acestea func]ioneazq
nonstop [i au facilitq]i ca: data [i
ora \nregistrqrilor, cqutarea
dupq orq [i datq etc.
Sistemele digitale de tip
DVR oferq o paletq largq de
op]iuni: duratq mare de \nregistrare (1-2 luni), posibilitatea supravegherii de la distan]q a imaginilor prin INTERNET, arhivarea [i cqutarea rapidq a \nregistrqrilor, \nregistrare cu senzor

de mi[care sau de zgomot, \nregistrare simultanq a unui mare
numqr de camere [i altele.
O aplica]ie deosebitq o reprezintq supravegherea video
pe spa]ii mari: porturi, conducte
petroliere, suprafe]e mari la care
pozi]iile necesare pentru supravegherea cu camere nu se preteazq la \ntinderea de cabluri.
Aceste situa]ii se rezolvq prin
transmiterea imaginilor \n microunde [i telecomandarea camerelor amplasate \n teren prin impulsuri codate \n radiofrecven]q.
Exploatarea unui astfel de sistem se face centralizat, de la un
dispecerat de supraveghere
prevqzut cu un pupitru de control, alimentare cu energie autonomq [i legqturi prin sta]ii radio
cu echipele de interven]ie. Camerele destinate unei supravegheri extinse se aflq montate pe
Pan-Tilt-uri telecomandate prin
radio de la mare distan]q, \mpreunq cu zoom-ul [i focalizarea
obiectivului. În aceste sisteme
se pot instala pânq la 40 de camere video, dispuse la distan]e
de circa 10km fa]q de centrul de
supraveghere. "
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Cuptorul cu microunde,
Ca multe dintre invenţiile care au revoluţionat
lumea, cuptoarele cu microunde au fost
descoperite din întâmplare. În timpul celui de-al
doilea război mondial, Dr. Percy Spencer a încercat să testeze noul tub magnetron, care pe bază
de microunde putea să repereze avioane inamice
înainte de a bombarda Marea Britanie. Lucrul
neobişnuit pe care l-a descoperit însă era că
acadeaua din buzunarul său s-a topit în timpul
testelor. Intrigat, profesorul a efectuat alte câteva experimente cu boabe de porumb şi cu ouă,
descoperind astfel puterea de încălzire a energiei
de joasă densitate produsă de microunde.
Experimentele au mers mai departe şi doctorul
Spencer a proiectat o cutie metalică închisă
ermetic şi prevăzută cu o nişă prin care era
alimentată cu puterea microundelor.

1. Cuptoare pe bazq de
microunde – sunt cele mai simple cuptoare, permi]ând doar opera]iuni de bazq
cum ar fi gqtire simplq, \ncqlzire [i dezghe]are.
Acestea sunt cele mai ieftine, dar pot fi folosite
numai la opera]iuni simple.
2. Cuptoare cu microunde cu gqtire grill – permit coacerea [i rumenirea alimentelor dupq
gqtirea normalq a acestora. În plus, au anumite
op]iuni suplimentare. Singurul tip care tolereazq
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Alegerea corectq a unui
astfel de cuptor trebuie sq ]inq
cont, conform unui studiu realizat de Asocia]ia pentru Protec]ia Consumatorului, de urmqtoarele caracteristici: spa]iul
folosit de cuptorul cu microunde, capacitate, putere sau
voltaj, modalitate de gqtire.
Nevoia de a face economie
de energie [i de timp este din
ce \n ce ai puternicq \n zilele
noastre. Cuptorul cu microunde
devine o alternativq demnq
de luat \n calcul, fiind cel mai
economic mod de pregqtire a
hranei.
De exemplu, pentru a gqti
patru cartofi ai nevoie de 15 mi-

gqtirea cu recipiente e metal. Au
\n dotare diferite accesorii: rotisor, tqvi de metal,
grqtare de sus]inere a alimentelor.
3. Cuptoarele cu microunde de fuziune – sunt
o categorie aparte, ele \ncorporeazq [i un alt
aparat electrocasnic mic, cum ar fi: prqjitorul de
pâine, filtrul de cafea, fierbqtorul de ouq. Sunt mai
pu]in cunoscute din cauza lansqrii lor recente. Au
fost concepute pentru economisirea de spa]iu [i a
timpului de gqtire \n special a micului dejun. "

nute dacq folose[ti un cuptor
cu microunde, fa]q de aproape
o jumqtate de orq, cât ar dura
dacq folose[ti o ma[inq de gqtit
cu gaz sau electricq. Mai mult,
gqtirea cartofilor \ntr-un dispozitiv cu microunde folose[te
doar 10–25% din energia folositq de un cuptor conven]ional,
iar pierderile de cqldurq sunt incomparabile (zero \n cazul
aparatelor cu microunde). În
plus, cuptorul cu microunde nu
necesitq o pre\ncqlzire.
Nu toate alimentele se preteazq la gqtirea cu microunde,
dar majoritatea, da. De multe
ori producqtorii alimentelor preambalate lasq clientul sq decidq cum va gqti
produsul.
Pentru gqtirea
unui
aliment
\nghe]at,
cuptorul cu microunde economise[te aproape 1kWh electricitate \n compara]ie cu alte
cuptoare care
func]ioneazq pe
bazq de energie
electricq.
Din punct de vedere al costului
energiei, compara]ia
cu o ma[inq de gqtit pe
gaz poate fi \n[elqtoare.
Chiar dacq pre]ul gazului este
mai mic decât cel al curentului
electric, dispozitivul cu microunde gqte[te mai rapid [i mai
eficient. O orq \n cuptorul cu
gaz costq aproape la fel cu jumqtate de orq \n aparatul cu
microunde. Aproape toatq puterea cuptorului cu microunde
este produsq de magnetron,
Pag. 10
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electrocasnice

rapid [i economic
GALANZ WD800EL23
Putere microunde: 800W
Capacitate: 23l
Funcţie grill
Preţ: 5.199.000 lei
Disponibil
în magazinele
Flanco

LG MS197H
Putere microunde: 700W
Capacitate: 19l
Preţ: 2.799.000 lei
Disponibil în magazinele Altex

tubul electronic care produce
microundele. Eficien]a aparatului cu microunde este dependentq de eficien]a magnetronului, iar aceasta este foarte ridicatq, de obicei peste 70%.

Pentru gqtirea preparatelor
u[oare sau pentru \ncqlzire,
cuptoarele cu microunde reprezintq cea mai bunq solu]ie.
De asemenea, un dispozitiv cu
microunde nu degajq mirosuri

\n bucqtqrie datoritq \nchiderii
ermetice a u[ii. Pu]ini consumatori vor alege cuptorul cu
microunde pentru prepararea
pâinii, a produselor de patiserie
sau a curcanului. "

Întreţinere şi păstrare
Nu trebuie sq face]i nimic
special pentru pqstrarea
aparatelor, ci \n principiu doar
câteva opera]ii de curq]are [i
verificare periodicq:
# curq]area cavitq]ii interioare cu o bucatq de material
textil umedq [i cu detergent
dacq este cazul;
# curq]area exteriorului fqrq
a folosi spray-uri de curq]are
sau solven]i puternici care pot
pqtrunde \n gqurile de ventilare, panoul de comandq sau
mânerul u[ii;
# verificarea periodicq a
eventualelor depuneri de mizerie sau praf pe sau \n jurul
gqurilor de ventila]ie.

Sighiºoara, Str. Târnavei 17, tel./fax: 0265/771.713, 771.204
www.consig.ro, pflorin95@yahoo.com

!

Lucrãri de construcþii
civile, industriale, social-culturale,
administrative, edilitare

!

Lucrãri de drumuri

platforme, terasamente

Construcþii metalice
! Lucrãri de consolidare
!

restaurare de monumente istorice
ºi de culturã
!

Închirieri utilaje
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Sejururi speciale la

MARYLAND
Turi[tii care vor sq \[i
petreacq un sejur de neuitat la
mare [i aleg sta]iunea Eforie
Nord, trebuie sq vadq neapqrat
Vila „Maryland“. Clasificatq la
trei stele, cu 25 de camere [i
cinci apartamente, ar trebui mai
curând sq vorbim despre un
hotel \n adevqratul sens al
cuvântului. Vila „Maryland“ este
a so]ilor {tefqnescu, Costicq [i
Mary. Nu e nici o potrivire de
nume, fiind vorba de Costicq
{tefqnescu, fostul cqpitan al
Craiovei Maxima [i al echipei
na]ionale a României. Vila, o
construc]ie elegantq cu trei
nivele plus mansardq, vopsitq \n
alb [i albastru culorile oficiale
ale „Universitq]ii Craiova“, marea iubire a lui Costicq {tefqnescu, beneficiazq de o pozi]ie excelentq. Ea dominq plaja de pe
\nql]imea falezei, \n zona numitq
„Debarcader“, iar constructorii
au avut grijq ca absolut toate
camerele sq aibq vedere la
mare. Restaurantul hotelului
August 2004

este deschis nonstop, punând la
dispozi]ia turi[tilor preparate din
bucqtqria interna]ionalq, un bar
de zi [i douq terase cu amplasare exact pe falezq. Toate
camerele au pat matrimonial,
baie proprie, televizor cu cablu,
iar, op]ional, aer condi]ionat [i
frigider; clien]ii beneficiazq [i de
room-service. Tarifele sunt \ntre
25 [i 30 de euro pe noapte, \n
func]ie de op]iunile clientului, \n
pre] incluzându-se micul dejun.
Barul de zi, unde se aflq [i recep]ia vilei, e un loc rqcoros [i
cochet, cu multe flori [i canapele din piele, unde turi[tii pot
servi ceva din meniu [i pot juca
biliard.
So]ia fotbalistului, acum
antrenor, recunoa[te cq imaginea so]ului i-a ajutat [i \n afaceri. Acest lucru reprezintq o
atrac]ie \n plus pentru turi[tii
care vin la mare, cqci se \ntâmplq ca oamenii sq \l recunoascq
pe {tefqnescu, sq \i cearq autografe [i sq doreascq sq schimbe

o vorbq cu el, \n recep]ia hotelului sau pe terasq. Cel mai mult
i-a ajutat \nsq pe cei doi seriozitatea \n oferta turisticq [i raportul echitabil pre]-calitate. Un
argument \n plus pentru succesul acestei afaceri a fost experien]a de 30 de ani \n turism a
so]iei lui {tefqnescu, Mary, cea
care conduce afacerea. Ea a
reu[it sq plece \n Germania,

mult \nainte de 1989, unde a
\nceput prin a lucra ca ghid turistic la marii tour-operatori, iar
apoi a ajuns sq aibq acolo propriul hotel. Cu toate cq so]ii
{tefqnescu au cetq]enie germanq, iar pe timpul iernii locuiesc \n Florida, au dorit sq
investeascq \n turismul românesc. „Avem \ncredere cq turismul românesc \[i va reveni, mai
ales cq \n ultimii ani au apqrut
semnale pozitive. Turi[tii strqini
au redescoperit Litoralul românesc [i se simt foarte bine aici“,
ne-a spus Mary {tefqnescu. Vila
„Maryland“ e un exemplu \n
acest sens cqci, alqturi de
români, mul]i strqini vin sq \[i
petreacq concediile aici. Italieni,
norvegieni, englezi, vin chiar de
mai multe ori pe an la „Maryland“, pentru cq au fost o datq,
s-au sim]it bine [i au dorit de
fiecare datq sq revinq. So]ii
{tefqnescu nu lucreazq cu o
agen]ie de turism anume, vila
„Maryland“ recomandându-se
singurq prin frumuse]ea locului
[i serviciile oferite. Fostul fotbalist [i so]ia lui sunt \ncrezqtori \n
dezvoltarea turismului \n Eforie
Nord, o sta]iune lini[titq, \n care
nu lipsesc \nsq posibilitq]ile de
distrac]ie. Cei care \[i doresc
sq petreacq o vacan]q
deosebitq, pot lua legqturq
cu gazdele la numerele de telefon
0241/742.339
sau
0722.215.842. "
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Vacan]q de 4**** \n Deltq

Delta Dunqrii, cea mai mare
rezerva]ie de ]inuturi umede din
Europa, a devenit, \n ultimii ani, o
zonq preferatq pentru petrecerea
concediilor de varq. Cei care
aleg Delta au motive temeinice
pentru aceasta: peste 1200 de
specii de copaci [i plante, mai
mult de 300 de specii de pqsqri
(cea mai bogatq faunq ornitologicq de pe continent, printre care
colonii unice de pelicani) [i peste
100 de specii de pe[ti. În 1990,
UNESCO a inclus Delta Dunqrii,
cea mai nouq formq de relief
din România, feritq de „progresul
industrializqrii“, printre rezerva]iile biosferei.
Oferta de cazare \n zonq s-a
\mbogq]it considerabil, hotelurile

[i pensiunile \nfiin]ate pe bra]ele
Dunqrii oferind servicii turistice la
cele mai \nalte standarde.
Un exemplu \n acest sens
este Complexul Cormoran, din
satul Uzlina (pe bra]ul Sf.
Gheorghe). Alcqtuit dintr-o pensiune de 3 margarete, 9 vile (5 de
categoria A [i 4 de categoria B,
toate de 3 stele), un hotel [i un
hotel plutitor, ambele de 3 stele,
Cormoran reprezintq un loc ideal
pentru petrecut vacan]a, \n mijlocul unui grup de prieteni.
Camerele complexului sunt
dotate cu aer condi]ionat, televizor, frigider [i minibar. Cormoran
oferq o paletq largq de posibilitq]i
pentru petrecerea timpului liber
\ntr-un mod cât mai plqcut: dis-

pune de terenuri de tenis, volei [i
baschet, loc de joacq pentru
copii, biliard, tenis de masq,
ambarca]iuni care pot fi \nchiriate, un centru de echita]ie [i unul
pentru \nchiriere de biciclete.
La Cormoran existq \nsq [i
un restaurant cu 120 de locuri,
un restaurant cu specific vânqtoresc, bar interior [i exterior,
terase, punct de prim-ajutor [i bazine piscicole pentru pescuit sportiv.

Mai mult, oaspe]ii de la
Cormoran au la dispozi]ie un program vast de excursii locale, cu
prilejul cqrora pot vizita cele mai
interesante locuri din Deltq.
"
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Plată prin Internet
GeCAD a lansat tehnologia
„ePayment“, care permite efectuarea de plq]i online din contul
cardului bancar, pentru achizi-

August 2004

]ionarea de bunuri [i servicii.
„ePayment“ faciliteazq
transferul securizat al banilor [i
asigurq totodatq [i alte servicii
pentru comerciantul online,
cum ar fi managementul [i
monitorizarea vânzqrilor prin
Internet. Tehnologia
„ePayment“ va furniza un
mediu tranzac]ional protejat
prin programele „MasterCard
SecureCode“ [i „Verified by
VISA“, tehnologii avansate de
securizare a opera]iunilor
eCommerce cu carduri
bancare. Tehnologia
„ePayment“ a fost dezvoltatq pe
parcursul ultimelor 12 luni,
valoarea investi]iei ini]iale fiind

de 100.000 de dolari. Inten]ia
companiei este de a ie[i cu
„ePayment“ pe pia]a
interna]ionalq, \n aproximativ
un an, obiectiv pentru care a
prevqzut o investi]ie
suplimentarq de 150.000 de
dolari. Pentru dezvoltarea
acestei noi linii de business, \n
cadrul grupului a fost \nfiin]atq
compania GeCAD ePayment
International. În aceea[i
perspectivq, GeCAD a \ncheiat
un contract cu Banca
Comercialq Ion }iriac (BCIT)
pentru utilizarea serviciului de
comer] electronic securizat
aliniat la standardele Visa 3-D
Secure [i MasterCard

SecureCode, precum [i
parteneriate cu Tornado
Sistems, Ename.ro [i GeCAD
NET, pentru folosirea
tehnologiei ePayment.
„Prin utilizarea sistemelor
3D Secure, la autentificarea
plq]ilor \n mediul virtual,
se men]ine acela[i nivel de
securitate ca [i \n mediul fizic,
unde existq confruntarea
directq \ntre comerciant [i
posesorul de card“, a completat
Flavia Branga, [ef Departament
Carduri al BCIT.
Noua solu]ie GeCAD se
adreseazq atât magazinelor
online, cât [i utilizatorilor
finali. "
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Sistemele ERP
Sistemele de calcul trebuie să facă faţă
unor cerinţe din ce în ce mai
pretenţioase care ţin de viteză,
capacitate de stocare, compatibilitatea
cu celelalte componente cu care se
integrează, disponibilitate şi fiabilitate.
Componentelor de comunicaţii,
la rândul lor, li se cer acurateţe şi viteze
din ce în ce mai mari pentru transferul
de date şi voce. În condiţiile
abundenţei de informaţii, accesibile la
nivel global, precum şi din cauza
necesităţii de a acţiona în timp real la
nivel de organizaţie (chestiune vitală
pentru companiile care au puncte de
lucru răspândite în diferite locaţii),
componentele de reţea trebuie
să facă faţă distanţelor, precum şi
elementelor de fidelitate şi viteză
de transfer a datelor.
Un element foarte important este
liantul dintre ele – componenta
software. Toate datele şi informaţiile
trebuie interpretate, prelucrate,
analizate şi folosite în procesele de
decizie, iar acest lucru nu ar fi posibil
fără un soft performant, personalizat
conform cerinţelor şi, nu în ultimul
rând, uşor de utilizat.
Din punct de vedere software, pentru
o companie de dimensiuni medii sau
mari răspunsul îl constituie un Sistem
Informatic Integrat de tip ERP
(Enterprise Resource Planning), care
are ca finalitate fundamentarea
deciziilor şi realizarea analizelor
economice. Un asemenea sistem
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soluţia software
pentru companii

trebuie să fie flexibil, să asigure
monitorizarea şi corelarea tuturor
nivelelor activităţii companiei,
permiţând o prelucrare analitică
şi sintetică a datelor în timp real.
Consecinţa: o reacţie rapidă şi eficientă
în luarea deciziilor, deoarece acestea
sunt bazate pe informaţii de sinteză,
coerente, consistente, primite în timp
real. Folosind şi o tehnologie de
procesare analitică în timp real,
acesta devine un instrument
performant în domeniul prelucrării
informaţiei, răspunzând cerinţelor
moderne de analiză economică
şi de suport de decizie necesar
companiilor care activează
într-un mediu concurenţial.
Prin instrumentele de analiză pe care
le oferă, sistemele ERP facilitează
managerilor identificarea tendinţelor
importante ale pieţei, în vederea
planificării propriei politici, sprijină
procesul decizional în activităţile
de planificare, urmărire, control,
previziune şi prognoză, oferă suport
informaţional pentru adoptarea de
strategii privind controlul costurilor şi

identificarea de surse de sporire a
profitului. Un mare avantaj pe care
îl oferă aceste tehnologii este acela că
permite efectuarea de analize având
ca suport date ce pot proveni din orice
tip de sisteme informatice; cu alte
cuvinte, informaţia acumulată în timp,
prelucrările anterioare, vor fi păstrate
şi valorificate, indiferent de natura
şi de tehnologia folosite în stocarea
acestora. "
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