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utile, nout`]i
Revista ANPC în
hypermarcketuri. Asociaţia
pentru Protecţia
Consumatorilor din
România distribuie revista
Ghidul Consumatorilor prin
hypermarketuri.
Revista este
prezentată într-o
nouă formulă,
în 10.000 de
exemplare şi
color. Potrivit
realizatorilor
este vorba
despre o
revistă care se
adresează
oamenilor
inteligenţi şi informaţi,
oamenilor deştepţi, care nu
se lasă păcăliţi. „Este o
revistă pentru protecţia
consumatorului. Un
domeniu vechi de când
lumea. Că doar... dăm bani,
da’ ştim pe ce? Tu, ca şi
consumator, ai dreptul la a
deschide gura atunci când
trebuie“, se arată în
prezentarea revistei. Ghidul
Consumatorului oferă
informaţii privind paşii care
trebuie urmaţi în cazul în
care un consumator are o
problemă. Revista se poate
găsi în Carrefour, Cora şi
Unirea Shopping Center.
Aspirator câştigător.
Samsung, producător de
electronice şi
electrocasnice la nivel
mondial, primeşte pentru al
doilea an consecutiv
distincţia internaţională „iF
Design Award“, în acest an
premiul fiind acordat gamei
de aspiratoare Samsung SC
7800. Samsung urmăreşte
constant obţinerea unor
performanţe de aspirare
deosebite în condiţii de
igienă maximă prin sistemul
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de filtrare a aerului degajat
de aspirator în timpul
funcţionării. Pentru
aspiratoarele din gama SC
7800, sistemul de filtrare
este conceput în trei
trepte, conţinând un
filtru de tip Cyclone,
precum şi un filtru
exterior sub
formă de
recipient de
praf care se
poziţionează
între furtunul
de absorbţie şi
ţeava metalică.
Acest recipient
reţine încă din prima
etapă de aspirare până la
98% din impurităţile
absorbite, praful rezultat
ajungând în recipientul
casetă din interiorul
aspiratorului, şi mai apoi
în micro-filtrul de carbon.
Conica în sălile de sport
româneşti. Compania
elveţiană Degussa,
deţinătoare a mărcii de
pardoseli pentru terenuri
de sport Conica, lider
mondial în domeniu, a
anunţat că îşi va întări
poziţia pe piaţa
românească. Printr-un
parteneriat cu Protectim
Construcţii, companie cu
care a colaborat la mai
multe proiecte şi în trecut,
Conica urmăreşte să
dezvolte piaţa locală
pentru produsele sale, a
declarat Karl Meyer (foto,
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stânga), Director al „Conica
sports surfaces“. Această
marcă este sponsorul
oficial al Golden League şi
urmăreşte realizarea unor
parteneriate cu Federaţiile
de atletism, gimnastică şi
handbal din România. (C.I.)
BCR a cumpărat 10 Kg de
aur. Banca Comercială
Română (BCR) a cumpărat
circa 10 Kg de aur fin de 24
de karate de la
deschiderea, pe decembrie
2004, a primului punct de
lucru pentru cumpărarea
de aur de la populaţie şi de
la agenţii economici. În

aceste condiţii, BCR a
deschis recent al doilea
punct de lucru pentru
cumpărarea de aur de la
populaţie şi de la agenţii
economici, la BCR Sucursala
Sector 5, din B-dul Tudor
Vladimirescu nr. 57.
Persoanele fizice sau
juridice se pot prezenta la
una dintre cele două unităţi
BCR cu obiectele din aur pe
care doresc să le vândă, iar
angajatul băncii efectuează
analiza pentru stabilirea
obiectelor care pot fi
achiziţionate. Obiectele din
aur se achiziţionează pe loc
cu plata cash în lei. Aurul
poate fi sub formă de
monede din aur, emise în
România şi în alte ţări, sau
fragmente din astfel de
monede, medalii
comemorative româneşti şi

Sector 1, Bucure[ti Manager de proiect
Cezar Ioan
Publica]ie a
Tel.: (021)315.91.11
(cezar@ziua.ro)
Grupului de Presq ZIUA
(021)310.31.74
Str. Ion Câmpineanu nr. 4, Fax: (021)315.91.60
Martie 2005

din alte ţări, specificate în
cataloage, lingouri şi bare
din aur, bijuterii şi obiecte
din aur minim 14 K,
benzi din aur dentar.
BCR va afişa zilnic, pe lângă
cursul valutar de la casele
de schimb, şi cursul de
cumpărare pentru aurul
de 24 karate.
Bursă de diamante la
Dubai. Dubaiul a organizat
recent prima licitaţie de
diamante neşlefuite la noua
sa bursă dedicată acestor
tranzacţii, sperând că
această piaţă va deveni cel
puţin la fel de cunoscută
precum cele din Anvers,
New York şi Mumbai. La
Bursa Diamantelor din
Dubai (DDE) vor avea loc
licitaţii lunar, întrucât
interesul pe care această
primă acţiune l-a trezit
investitorilor locali şi
internaţionali a depăşit
aşteptările, a declarat
Noora Jamshkeer,
directorul general al DDE.
Valoarea totală a
tranzacţiilor din cadrul
licitaţiei, la care au
participat 30 de companii,

a atins 15 milioane de
dolari. Crearea bursei se
înscrie într-un program mai
amplu al guvernului local
de a transforma emiratul
într-un centru mondial de
tranzacţionare a
diamantelor, aurului şi a
energiei, în dorinţa de a
diversifica economia
pentru a compensa
scăderea veniturilor
din petrol. "
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editorial

Cine pierde
[i cine
câ[tigq?
Cascada de mqsuri fiscale
care a nqvqlit peste români la \nceputul acestui an a \ncins spiritele opiniei publice, alimentate
de opozi]ia politicq. Pe de altq
parte, inclusiv guvernan]ii au renun]at la formula electoralq de
„relaxare“ fiscalq, optând pentru
o exprimare mai realistq, [i anume „reformq“ fiscalq. Formula de
exprimare este mai pu]in importantq. Întrebarea este: cine pierde [i cine câ[tigq?
Prima mqsurq fiscalq, care a
constituit [i piesa de rezisten]q \n
campania electoralq a actualilor
guvernan]i, constq \n impozitarea veniturilor cu o cotq unicq
de 16% [i a intrat \n vigoare \ncq
de la \nceputul acestui an.
Aceastq mqsurq nu dezavantajeazq pe nimeni, numai cq aceia
cu venituri mici nu sunt avantaja]i
semnificativ. În schimb, cei cu
venituri ridicate, care \n vechiul
sistem ajungeau sq plqteascq un
impozit pe venit de 40%, sunt
avantaja]i de aceastq decizie.
Ulterior, Guvernul a venit,
\nsq [i cu ve[tile mai pu]in bune,
[i anume impozitarea câ[tigurilor ob]inute pe pia]a de capital
cu 10% fa]q de 1% pânq acum,
impozitarea dobânzilor bancare,
de asemenea, cu 10%, fa]q de
1% \n prezent, [i chiar impozitarea tranzac]iilor imobiliare realizate de persoanele fizice cu
10%, \n cazul \n care tranzac]ia
are un scop speculativ (imobilul
este cumpqrat [i revândut \ntr-o
perioadq scurtq de timp). Dacq
bancherii au recunoscut cq, \n
alte ]qri, impozitele pe dobânzi
sunt suficient de mari, \n ceea ce
Pag. 3

prive[te modalitatea de impozitare a câ[tigurilor ob]inute pe pia]a
de capital persistq \ncq nemul]umirea investitorilor. Într-adevqr,
[i \n alte ]qri se impoziteazq
semnificativ aceste câ[tiguri,
\nsq la sfâr[itul anului, când investitorul \[i calculeazq câ[tigul
net (diferen]a dintre câ[tig [i
pierdere). Or, \n cazul nostru, se
impoziteazq câ[tigul, iar pierderea rqmâne „bafta“ investitorului.
În aceste condi]ii, autoritq]ile
[i-au asigurat, \ntr-o oarecare
mqsurq, revenirea la buget a
banilor lqsa]i la dispozi]ia contribuabililor prin reducerea impozitului pe venit. Numai cq de data
asta românul va trebui sq gqseascq singur solu]ia corectq
pentru a-[i investi economiile. {i
sq-[i asume [i riscuri. Într-o economie \n care dobânzile la depozitele bancare \n lei se \ndreaptq
vertiginos spre valori exprimate
\ntr-o singurq cifrq, posesorul
unei sume de bani va trebui sq
se gândeascq mai mult ce face
cu ei. Despre investi]iile \n valutq
nici nu mai poate fi vorba pentru
persoanele neavizate, având \n
vedere cq fluctua]iile semnificative de curs care dominq pia]a
valutarq \n aceastq perioadq pot
surprinde [i un profesionist. Teoretic, leul ar trebui sq se aprecieze \n urmqtoarea perioadq,
având \n vedere cq \n curând
nereziden]ii vor avea posibilitatea sq-[i constituie depozite \n
lei la bqncile din România. Pe termen lung,
\nsq, totul va depinde
de o serie de factori
pe care omul de rând
nu-i poate nici mqcar
anticipa, cu atât mai pu]in
controla! "

Contractele Raiffeisen
Banca pentru Locuinţe
se vând şi prin Poştă
Po[ta Românq va vinde prin sucursalele din Bucure[ti
contractele de economisire [i creditare \n sistem colectiv ale
Raiffeisen Banca pentru Locuin]ei (RBL). Parteneriatul dintre cele
douq institu]ii se deruleazq ca un proiect-pilot pe termen de [ase
luni, urmând ca, dupq aceastq perioadq, sq se decidq forma sub
care se va continua colaborarea. În perioada de testare,
contractele Raiffeisen vor fi vândute prin 12 sucursale ale Po[tei
Române din cele [ase sectoare ale Capitalei. Opera]iunile de
vânzare a contractelor RBL vor fi efectuate de ofician]i superiori
ai Po[tei, dar nu vor include servicii de consultan]q. Toate
contractele perfectate sunt trimise \n aceea[i zi cqtre sediile
bqncii pentru a fi \nregistrate. RBL este o bancq de economisirecreditare pentru domeniul locativ, \nfiin]atq la mijlocul anului
trecut. Produsul oferit este \n lei [i presupune
existen]a unei perioade minime de economisire, dobânda la sumele depuse fiind
de 3% pe an, urmatq de acordarea unui
credit cu dobândq fixq de 6% pe an
pentru activitq]i \n domeniul locativ – cumpqrarea unei locuin]e, teren, renovarea locuin]ei existente, conectarea la utilitq]i etc. Pe parcursul perioadei de
economisire statul plqte[te o primq
\n valoare de 30% din depunerile
anuale, primq care nu poate depq[i
cuantumul unui salariu lunar mediu brut
pe economie comunicat de Institutul
Na]ional de Statisticq la finele anului. "
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casa ta

Căldură pentru familia ta
Nu mai este un secret pentru nimeni cq sistemul centralizat de \ncqlzire din România
este neperformant – pe lângq

faptul cq este din ce \n ce mai
scump (pentru cq \n facturq intrq
[i pierderile din re]eaua veche
de zeci de ani), \n cele mai

multe cazuri temperatura din
apartamente nu diferq prea mult
de cea de afarq. Nici iarna [i nici
vara – pentru cq \n sezonul estival principala problemq o reprezintq, de data asta, cqldura prea
mare. Cum ne putem „asigura
aceste riscuri“? Pe pia]a româneascq au apqrut, \n ultimii ani,
tot mai multe solu]ii pentru rezolvarea acestor probleme –
centralele de apartament, aparatele de aer condi]ionat, izola]iile termice, sisteme de \ncqlzire prin pardosealq etc. {i asta
pentru cq sistemele individuale
de \ncqlzire, rqcire, izolare termicq sunt din ce \n ce mai atractive pentru români, având \n
vedere cq, pe lângq costul mai
scqzut pe termen lung, sistemul
individual oferq fiecqruia \n
parte confortul dorit, independent de vecinul de alqturi. Însq,
cum oferta s-a diversificat mult
\n ultima perioadq, cine poate
spune care este cea mai avantajoasq variantq pentru fiecare
caz \n parte? Ideal ar fi ca \n
momentul \n care cqutqm un

astfel de produs sq putem compara mai multe oferte pentru a
putea alege.
În acest scop, complexul
expozi]ional Romexpo gqzduie[te, \n perioada 1–5 martie,
producqtorii [i importatorii de
instala]ii [i tehnologii destinate
asigurqrii confortului termic.
Expozi]ia interna]ionalq specializatq \n materiale izolatoare,
echipamente de \ncqlzire, rqcire
[i condi]ionare a aerului,
ROMTHERM 2005, a ajuns la
cea de-a 11-a edi]ie [i reune[te
cele mai apreciate [i cunoscute
firme de profil din ]ara noastrq [i
din strqinqtate, producqtori, importatori, comercian]i cu activitate \n domeniu. Pânq la jumqtatea lui februarie \[i anun]aserq
participarea la aceastq expozi]ie
\n jur de 230 de firme din peste
10 ]qri.
Tematica expozi]iei cuprinde echipamente [i tehnologii
pentru \ncqlzire, ventila]ie, echipamente [i tehnologii pentru rqcire, aer condi]ionat, exploatarea surselor energetice neconven]ionale, sisteme de mqsurare [i control, automatizqri [i sisteme de conducte, izola]ii termice, baterii, obiecte sanitare [i
pompe.

Legislaţia
blochează piaţa
De[i românii sunt din ce \n
ce mai interesa]i \n achizi]ionarea de produse termice, pia]a
rqmâne limitatq de anumite reglementqri \n domeniu. Potrivit
producqtorilor [i importatorilor
de minicentrale de apartament,
pia]a româneascq de centrale
murale – de perete – s-a \njumqtq]it anul tecut dupq ce autoritq]ile au \ngreunat ob]inerea
avizelor pentru debran[area de
la re]eaua centralizatq. De asemenea, [i costurile unei astfel
Martie 2005
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de opera]iuni au crescut. Reprezentan]ii firmelor de
profil sunt de pqrere cq, din
aceastq cauzq, oamenii sunt
foarte nesiguri \n ceea ce prive[te alegerea celei mai bune
tehnologii pentru \ncqlzire [i nu
[tiu dacq sq opteze pentru sistemul centralizat sau pentru o
centrala muralq, \n condi]iile \n
care autoritq]ile ar putea sq-i
oblige sq se rebran[eze la re]eaua centralizatq. „Vânzqrile de
centrele termice \n 2004 au fost
cauzate de Strategia na]ionalq

privind alimentarea cu energie a
localitq]ilor prin sisteme de
producere [i distribu]ie
centralizate din iulie
2004, de campania
sus]inutq de influen]are
a popula]iei din partea
guvernului prin massmedia, de zvonurile
apqrute ca urmare
a acestei campanii [i de legisla]ia foarte ambiguq care
obligq producqtorii,
distribuitorii,
firmele
de
montaj, cumpqrqtorii sq respecte norme de
protec]ie/\ntre]inere
nu foarte clare \n func]ie de zone
[i autoritq]ile locale. Astfel autoritq]ile locale au stabilit propriile
reguli, acte necesare [i tarife
pentru debran[are.
Toate aceste eforturi au fost
fqcute pentru a „reabilita“ un
sistem vechi, depq[it din
punt de vedere moral [i fizic,
cu costuri imense, suportate
\n ultima fazq tot de simplul
cetq]ean, pe parcursul mai
multor ani. Indiferent de
condi]iile lui 2004, recentele
reglementqri ale guvernului

privind cre[terea costurilor de
\ntre]inere \ncurajeazq debran[qrile popula]iei de la sistemul
centralizat“, apreciazq reprezentan]ii companiei Kober.
În 2004, pia]a centralelor
termice a fost estimatq la aproximativ 150.000 de unitq]i. Pentru acest an, firmele din domeniu a[teaptq modificarea legisla]iei. Actualul executiv a inclus
Legea energiei termice, prin
care fosta guvernare a reluat
ideea montqrii co[urilor de evacuare a gazelor centralei termice de apartament pânq la
\nql]imea acoperi[ului unui imobil, pe lista proiectelor de legi
restituite de Senat care urmeazq sq fie modificate.

Încrengătura debranşării
La sfâr[itul anului trecut,
vechea guvernare a elaborat un
proiect de lege potrivit cqruia
debran[area apartamentelor de
la re]eaua centralizatq de \ncqlzire \n scopul instalqrii unui sist e m

individual va fi permisq
numai cu acordul scris
al asocia]iei de locatari
[i cu condi]ia ca gazele
arse sq fie evacuate
printr-un co[ care sq depq[eascq acoperi[ul
blocului. Proiectul legii
energiei termice a fost
elaborat de Ministerul
Martie 2005

Economiei [i Comer]ului (MEC)
[i a reluat prevederile men]ionate, dupq ce acestea fuseserq
eliminate, \n urmq cu doi ani, de
comisia economicq a Senatului,
din textul unei ordonan]e aprobate de Guvern. La acea vreme,
premierul Adrian Nqstase afirma
cq singura problemq legatq de
centralele termice de apartament o reprezintq evacuarea
gazelor arse, precizând cq a[teaptq formule mai bune pentru
evacuarea acestora.
În noua formulq, MEC propunea ca modificarea sistemului
de \ncqlzire al locuin]elor sq fie
aprobatq numai prin hotqrâre a
asocia]iei de proprietari (fqrq
unanimitatea locatarilor). Proiectul de act normativ reglementeazq modul de desfq[urare
a activitq]ilor specifice serviciilor
publice de alimentare cu
energie termicq [i apq caldq
menajerq, respectiv producerea, transportul, distribu]ia [i
furnizarea energiei termice \n
sistem centralizat. Debran[qrile
individuale se vor putea realiza
dupq ob]inerea \n prealabil a
avizelor prevqzute de legisla]ia
\n vigoare, dar nu \n timpul
sezonului de \ncqlzire. În
situa]ia \n care debran[area se
face cu inten]ia \nlocuirii sistemului de \ncqlzire centralizat
cu unul individual, pe bazq de
gaze naturale sau lichefiate, vor
trebui \ndeplinite suplimentar [i
alte condi]ii. Una dintre acestea
este ca evacuarea gazelor arse
sq se facq printr-un co[ care va
depq[i nivelul imobilului. Proprietarul apartamentului este,
totodatq, obligat sq aibq un contract de service permanent pe
toatq durata func]ionqrii instala]iei cu o firmq autorizatq [i
rqspunde, \mpreunq cu aceasta,
civil [i/sau penal pentru eventuale pagube sau pierderi de
vie]i omene[ti \n caz de explozie
provocatq de proasta func]ionare a instala]iei individuale de
\ncqlzire. "
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Al dumneavoastrq cu cqldurq!
Liderul instalaţiilor de climatizare explică reţeta succesului

Înfiinţată în iulie 2002, SC RADOX SRL este specializată în domeniul ventilaţiei, aerului condiţionat şi al
încălzirii. Societatea bucureşteană produce şi distribuie radiatoare din oţel, circa 90% din producţia
de radiatoare fiind destinată exportului. În 2004, RADOX a obţinut certificarea internaţională
ISO 9001/2000 a calităţii serviciilor şi produselor realizate local şi distribuite în ţară şi peste hotare
şi a înegistrat o cifră de afaceri de 430 miliarde de lei. În 2003 şi 2004, compania RADOX a ocupat locul I
la nivel naţional în clasamentul pe domenii – producţia de radiatoare şi centrale termice pentru încălzire
centrală – în Topul Naţional al firmelor private realizat de Consiliul Naţional al IMM-urilor din România.
„Deviza noastră este «Lucrează ca pentru tine însuţi!»“, spune Cornel Roşu, Administratorul RADOX,
pe a cărui carte de vizită este scris „Al dumneavoastră, cu căldură!“.
Reporter: RADOX s-aa impus, atât
pe pia]a internq, cât [i
pe pia]a interna]ionalq,
\ntr-uun timp relativ scurt.
Cum a]i reu[it aceastq
performan]q?
Cornel Ro[u: Datoritq calitq]ii produselor, a unui raport optim calitate/pre] [i, mai ales, datoritq unei
echipe de speciali[ti care dq valoare produselor oferite.
Rep.: Prin ce se deosebe[te RADOX de al]i importatori de
echipamente [i instala]ii de
\ncqlzire [i climatizare?
C.R.: Prin comercializarea unor
produse de cea mai \naltq calitate,
atent selec]ionate de pe pia]a interna]ionalq de la cei mai buni furnizori (ROCA, GIACOMINI, TONON, BIASI, ECOFLAM, TECNOCLIMA, MAN, ZILMET, MADEL
[.a.). Eficiente, durabile [i func]ionale, produsele noastre \mbinq
\nalta tehnologie cu designul [i, \n
acela[i timp, gama produselor comercializate de RADOX acoperq \n
\ntregime domeniul \ncqlzirii [i climatizqrii domestice [i industriale.
Rep.: Spunea]i cq unul dintre atuuri \l constituie echipa de
speciali[ti.
C.R.: Într-adevqr, RADOX (care \n
domeniul instala]iilor de \ncqlzire
centralq are autoriza]ie ISCIR
pentru centrale [i cazane pânq la
300Kw) dispune de personal calificat \n strqinqtate la cei mai mari
producqtori de instala]ii [i echipamente de \ncqlzire [i climatizare.
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Produsele au termene de garan]ie
de la 5 la 10 ani, garan]ii foarte
avantajoase pentru utilizatori [i pe
care RADOX le respectq cu
stricte]e.
Rep.: RADOX este [i producqtor
de radiatoare de baie [i de
camerq, ornamentale.
C.R.: A[a este, RADOX produce o
gamq diversificatq de radiatoare
din o]el [i inox, de baie sau de
camerq, \ncepând cu cele 46 de
modele \n produc]ia de serie,
ajungând pânq la 1.500 de modele prototip, fiecare model având
pânq la 28 de dimensiuni – adaptabile oricqrui spa]iu.
Rep.: Care sunt obiectivele
RADOX?
C.R.: Obiectivele noastre sunt
extinderea capacitq]ilor de produc]ie [i \ntqrirea pozi]iei de lider

pe plan intern \n produc]ia de radiatoare de o]el prin cre[terea livrqrilor pe pia]a internq [i extinderea
\n continuare a pie]elor externe.
Rep.: Cum vede]i rezolvarea disputei „\ncqlzire centralizatq
vs centrale de apartament“?
C.R.: Este foarte greu de spus ce
se va \ntâmpla. Cert este cq studiile [i experien]a altor ]qri precum
Anglia sau Olanda (]arq care, \n
1995-1996, a ini]iat chiar un program de subven]ionare cu 15%
pentru achizi]ionarea [i instalarea
de echipamente de \ncqlzire [i
centrale de apartament) aratq cq
renun]area la sistemul centralizat
de \ncqlzire duce la o reducere a
costurilor cu pânq la 70% \n unele
situa]ii.
Personal, nu \n]eleg de ce \n
Bucure[ti (dar situa]ia este vala-

bilq [i \n alte ora[e din ]arq) se insistq pe men]inerea unui sistem
care produce atâtea pierderi. În
opinia mea, România ar trebui sq
adopte aceea[i politicq, nu sq se
cramponeze de un sistem centralizat care nu are viitor.
Politica energeticq a României \n
acest domeniu trebuie sq vizeze
adoptarea acelui sistem de \ncqlzire care se dovede[te cel mai
eficient din punct de vedere economic [i care asigurq cel mai bine
confortul de care fiecare are nevoie. Investi]ii ar trebui direc]ionate
cqtre utilizator, [i nu cqtre men]inerea \n func]iune a unui sistem
care \[i dovede[te ineficien]a. Ca
sq nu mai spunem cq un sistem
centralizat \ngrqde[te, practic, libertatea individului de a alege cum
[i când sq se \ncqlzeascq. (P.R.)

Cornel Ro[u, administrator RADOX
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Dacia Logan se vinde în Slovenia
Alian]a Renault Nissan a
lansat modelul Dacia Logan pe
pia]a slovenq, compania estimând vânzarea a peste 600 de
unitq]i \n aceastq ]arq pânq la
sfâr[itul lui 2005. Prezentarea
modelelor a inclus [i testarea
versiunilor Ambiance cu motor
de 1,4 litri, respectiv a celei de
top, Laureate, cu propulsoare de
1,4 litri [i 1,6 litri. Logan, lansat \n
premierq pe pia]a româneascq \n
septembrie anul trecut, va fi,
\ncepând din aprilie, singurul
model de autoturism produs de
Automobile Dacia. Produc]ia modelului Solenza, lansat \n aprilie
2003, va fi sistatq la sfâr[itul lui
martie, dupq ce modelele Berlina
[i Break au fost scoase din fabrica]ie de la sfâr[itul anului trecut.
Liniile de produc]ie pentru aceste
modele urmeazq sq fie adaptate
pentru modelul Logan \n vederea

cre[terii produc]iei pentru pie]ele
externe. Capacitatea de produc]ie a fabricii de la Pite[ti
va fi extinsq de la 300 de unitq]i
pe zi la 600 de unitq]i pe zi \n
aprilie. Reprezentan]ii Dacia au
afirmat, recent, cq \n acest an
va \ncepe comercializarea variantei Logan de 5.000 de euro,
iar \n septembrie gama de
motorizqri va fi completatq cu
douq noi propulsoare, dintre care
unul pe motorinq. În acest an,
Logan va fi comercializat, \n total,
\n 36 de ]qri. În iunie, modelul va

fi vândut [i \n Europa Occidentalq, \n Spania, Germania,
Italia [i Fran]a. Produc]ia totalq
a societq]ii Automobile Dacia
a atins, recent, pragul de 2,5
milioane de unitq]i, dupq aproape 37 de ani de la \nfiin]area
uzinei.
Dacia a retras, \n ianuarie,
15.000 de autoturisme Logan de
pe pia]q pentru remedierea unor
defec]iuni. Costul acestei opera]iuni se va ridica, potrivit reprezentan]ilor companiei, la circa
300.000 de euro. "

Cielo, mai ieftin cu
până la 600 de euro
Daewoo Automobile România
a redus pre]urile de vânzare
ale modelului Cielo cu 400 de
euro pânq la 600 de euro \n
perioada 1 februarie-31 martie. Reducerea este de 600 de
euro la varianta Executive
fqrq instala]ie de alimentare
cu gaz petrolier lichefiat
(GPL), 500 euro la variantele
Standard, cu sau fqrq aer
condi]ionat, [i de 400 euro
la variantele cu GPL, atât
Standard, cât [i Executive.
Astfel, cel mai ieftin model va
fi Standard fqrq aer
condi]ionat, la un pre]
de 6.999 euro, iar cea mai
scumpq variantq va fi Executive
cu alimentare dualq (benzinq
[i GPL), care va costa 8.899
euro pe perioada promo]iei.
Producqtorul de la Craiova
a introdus, \n acest an,
pe modelele Cielo sistemul
de imobilizare a motorului
printr-un cip de identificare
inclus \n cheie.
Astfel, propulsorul nu porne[te
decât dacq este utilizatq una
dintre cheile originale. "

Noul Toledo pe piaţa românească
Porsche România, importatorul general al mqrcii Seat \n
România, a lansat, la jumqtatea
lui februarie, noua versiune a
modelului Seat Toledo, la pre]uri
cuprinse \ntre 16.025 euro [i
23.845 euro cu toate taxele incluse. Potrivit reprezentan]ilor
companiei, vânzqrile acestui
model, care se adreseazq familiilor tinere (sub 35 de ani) [i neconven]ionale, din mediul urban, s-ar putea situa \n jurul a
200 de unitq]i \n acest an. Noul
Toledo este, ca [i genera]iile anterioare, o ma[inq \n trei volume, având \n schimb un portbagaj mai mare, cu o capacitate de
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500 de litri. O altq caracteristicq
a lui Toledo este postul de conducere mai \nalt comparativ cu
modelele anterioare [i cu alte
autoturisme din clasa sa. Modelul poate fi echipat cu patru variante de motorizare – douq pe
benzinq [i douq diesel, comune
mqrcilor care fac parte din
grupul Volkswagen.
Transmisia
poate fi asiguratq

de douq cutii de viteze manuale
cu cinci sau [ase trepte, fiind
disponibilq [i o variantq automatq cu [ase rapoarte. Noul
Toledo atinge o vitezq maximq
de 206 km/h [i

poate accelera de la 0 la 100
km/h \n 9,7 secunde, \n varianta
echipatq cu propulsorul de doi
litri pe benzinq. Consumul \n
regim mixt este cuprins \ntre 5,4
litri [i 8,9 litri \n func]ie
de motorizare. "
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Românii preferq ma[inile gri
mite culori, op]iunea pentru un
anumit ton cromatic este asociatq cu o serie de variabile, cele
mai importante fiind clasa din
care face parte autoturismul,
particularitq]ile modelului ales,
respectiv vârsta [i sexul clientului. „Doamnele \[i manifestq
preferin]a pentru culori aprinse,
cum este ro[ul, \n timp ce
bqrba]ii, din considerente prac-

Românii preferq ma[inile
gri, fapt eviden]iat [i de ponderea de aproape 30% a autoturismele cu aceastq culoare \n
vânzqrile totale de autoturisme
(145.120 de unitq]i) noi consemnate anul trecut pe pia]a româneascq, reiese din datele Asocia]iei Producqtorilor [i Importatorilor de Automobile (APIA).
În schimb, doar 5,4% dintre

cumpqrqtori \[i doresc
o ma[inq verde, iar
3,5% se orienteazq
cqtre culoarea neagrq.
Celelalte op]iuni sunt
albastru – 16,2%, ro[u – 14,1%,
alb – 13,4% [i galben – 11,3%,
\n timp ce restul culorilor reprezintq doar 7,2% din totalul
vânzqrilor. Dincolo de caracterul
subiectiv al alegerii unei anu-

tice, preferq culorile deschise pe
care praful [i zgârieturile nu sunt
atât de vizibile. De aceea, culorile cu cea mai mare prizq la
clien]i sunt griul, argintiul, bejul“,
a declarat Matache Rusea,

directorul general al firmei
Serus, unul dintre cei mai mari
dealeri Renault pe pia]a
româneascq. Paul Badea, directorul general al Badsi Nissan
(dealer Nissan), apreciazq cq
pentru ma[inile mici, citadine,
clien]ii companiei preferq culorile deschise, \n special argintiul
[i auriul. Pentru ma[inile mari,
cu trac]iune integralq, se cautq
culori mai \nchise, astfel \ncât
acestea sq dea o notq mai impozantq, \n acest caz fiind apreciate culorile gri \nchis, bleumarin [i negru.
Femeile preferq ma[inile
mici, viu colorate, \n timp ce bqrba]ii, care opteazq de obicei
pentru ma[ini din segmentele
medii [i superioare, nu vor sq
iasq \n eviden]q prin culoarea
aleasq. Tinerii preferq \n general
automobilele din clasa compactq, iar pe mqsurq ce cre[te
vârsta clientului se avanseazq
spre clasele de lux. "

Atenţie la activitatea service-urilor auto
Posesorii de automobile se
confruntq tot mai des cu indolen]a
[i indiferen]a angaja]ilor de la service-urile auto, când pentru probleme minore ace[tia sunt nevoi]i
sq-[i lase ma[inile zile \ntregi \n
aceste ateliere, fqrq prea mare
rezultat. Costurile repara]iilor
ajung uneori la sume exorbitante,
iar cetq]enii constatq, dupq luarea
ma[inilor, cq piesele care trebuiau
sq fie schimbate nu au fost \nlocuite cu altele noi. Mai mult, existq
cazuri \n care ma[ina pleacq din
service cu mai pu]ine piese decât
la intrare. Pre[edintele Asocia]iei
pentru Protec]ia Cetq]eanului
(APC), Cristian Popescu, sus]ine,
având \n vedere numqrul mare de
reclama]ii primite, cq [oferii sunt
\n[ela]i [i devin adevqrate victime,
el recomandând tuturor sq cearq
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atelierelor \n cauzq orice detaliu
privind opera]iunea care urmeazq
sq fie fqcutq ma[inii (pre] al pieselor, cost manoperq). Popescu
solicitq autoritq]ilor sq fie mai exi-

gente cu aceste firme, controalele
efectuate la service-urile auto sq
fie mai amqnun]ite, iar sanc]iunile
sq fie \n conformitate cu legisla]ia
româneascq. „De[i pentru a[a-

zisele repara]ii oamenii scot bani
frumo[i din buzunare, de cele mai
multe ori nu le este eliberatq nici o
chitan]q sau facturq. Dupq cum reiese din sesizqrile primite la sediul
nostru, cei viza]i pentru aceste \n[elqtorii sunt posesorii ma[inilor
strqine. Este greu de identificat
rqu-voitorii, pentru cq fqrq o chitan]q sau un act doveditor nu pot fi
prin[i [i tra[i la rqspundere pentru
faptele lor. De aceea, \i sfqtuim pe
to]i cei care sunt nevoi]i sq apeleze la serviciile unui astfel de atelier
auto sq solicite la efectuarea plq]ii
eliberarea unei facturi. Mai mult,
pentru a fi siguri cq nu vor fi pqcqli]i, cel mai bine este sq consulte
\nainte de toate o listq de pre]uri
pentru piesele ce urmeazq sq fie
\nlocuite“, a subliniat Cristian Popescu. "
Martie 2005
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De la 1 martie avem
preţuri în lei noi
Începând cu 1 martie
2005 pânq la 30 iunie 2006,
pre]urile [i tarifele bunurilor [i
serviciilor vor fi afi[ate atât \n
moneda veche, cât [i \n cea
nouq denominatq. Aceasta
este prima etapq concretq \n
procesul de denominare a
monedei na]ionale (tqierea a
patru zerouri din coada leului)
[i are drept scop familiarizarea popula]iei cu pre]urile
\n moneda nouq, \nainte de
apari]ia noilor bani pe pia]q.
Astfel, to]i comercian]ii,
prestatorii de servicii etc., vor
fi obliga]i sq afi[eze toate
pre]urile \n ambele monede.
În caz contrar, societq]ile care
nu respectq legea vor fi
sanc]ionate cu amenzi cuprinse \ntre 10 [i 300 de milioane de lei (bani vachi).
La data de 1 iulie 2005,
moneda na]ionalq a României, leul, va fi denominatq
astfel \ncât

10.000 lei
vechi vor deveni 1 leu greu. Leii vechi vor
avea putere circulatorie pânq
la data de 31 decembrie
2006. Pânq la aceastq datq,
moneda veche va fi \nlocuitq
Martie 2005

treptat cu noile bancnote [i
monede. Dupq aceastq datq,
preschimbarea va mai fi posibilq numai la sucursalele
BNR care desfq[oarq activitq]i de casierie [i la unita]ile
institu]iilor de credit autorizate
special de cqtre BNR. Ac]iunea de preschimbare va dura
maximum trei ani, respectiv
pânq la data de 31 decembrie
2009.
Structura cupiurilor va fi
formatq din [ase bancnote, 1
leu [i cinci multipli, precum [i
din patru monede. Bancnotele \n lei noi vor exprima valori de un leu (10.000 lei
vechi) 5 lei (50.000 lei vechi),
10 lei (100.000 lei vechi), 50
lei (500.000 lei vechi), 100 lei
(1.000.000 lei vechi) [i 500
de lei (echivalentul a cinci milioane de lei vechi). Divizorii
leului greu vor

fi un ban
nou (100 lei vechi),
cinci bani (500 lei vechi), 10
bani (1.000 de lei vechi) [i 50
de bani (5.000 lei vechi), sub
formq de monede. "

Cum se
impoziteazq
veniturile?

Reforma
fiscalq anun]atq de autoritq]i la \nceputul acestui an produce schimbqri semnificative \n veniturile popula]iei. Impozitarea veniturilor
persoanelor
fizice
cu
16%, comparativ cu
grila progresivq practicatq \n anii
trecu]i, care
putea duce
impozitul
pânq la 40%
din venit, va
lqsa oamenii cu
ceva mai mul]i
bani \n buzunar. În
schimb, impozitele pe
alte venituri importante
vor fi majorate. Astfel, dobânzile ob]inute de persoanele
fizice pentru depozitele bancare
vor fi impozitate cu 10% fa]q de
1% \n prezent. Aceastq mqsurq va
duce la scqderea economisirii \n
sistemul bancar, mai ales cq dobânzile \n lei sunt \n continuq scqdere. În prezent, dobânzile medii

ob]inute pentru un depozit pe un
an sunt de 10%-12%, \nsq anali[tii considerq cq acestea ar putea ajunge la sfâr[itul acestui an
la 6%-7%. {i câ[tigurile ob]inute
pe pia]a de capital (ex.: tranzac]ii pe bursq) dupq 1 aprilie vor fi
impozitate cu o cotq de 1%, aplicatq diferen]ei dintre valoarea
ac]iunilor la 31 martie [i pre]ul de
cumpqrare, la care se va adquga o
cotq de 10%, perceputq asupra
diferen]ei dintre pre]ul de vânzare
[i ultima cota]ie din martie. În cazul
\n care ac]iunile vor fi de]inute pe o
perioadq de minimum un an, calculatq dupq 1 aprilie 2005, indiferent de data achizi]ionqrii, profiturile ob]inute din vânzarea acestora vor fi impozitate cu 1%, ca [i
pânq \n prezent. Pentru tranzac]iile
efectuate exclusiv dupq 1 aprilie,
profitul ob]inut din cumpqrareavânzarea de ac]iuni va fi impozitat
cu o cotq de 10%. Cheltuielile cu
comisioanele brokerilor vor fi deductibile integral la calculul sumei
impozabile.
{i tranzac]iile imobiliare ar
putea fi impozitate. Astfel, o parte
dintre românii care \[i vând casele
dupq 1 aprilie 2005 va plqti un impozit de 10% aplicat asupra câ[tigului ob]inut din vânzarea imobilului. Potrivit unor surse din Ministerul Finan]elor, impozitul va fi plqtit
numai de cei care cumpqrq [i vând
un imobil \ntr-o perioadq scurtq de
timp, spre exemplu un an sau doi.
Prin aceastq mqsurq, Finan]ele inten]ioneazq descurajarea speculei
pe pia]a imobiliarq. "
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Microsoft a lansat
propriul motor de
căutare pe Internet
Portalul internet MSN al Microsoft a lansat recent propriul
motor de cqutare pe Internet, \n
varianta finalq, urmqrind sq
concureze cu Google [i Yahoo.
Dupq 18 luni de \mbunqtq]iri,
proiectul este unul dintre cele
mai importante ale gigantului IT.
De la lansarea variantei preliminare din noiembrie anul trecut, au avut loc o serie de

ajustqri. Numqrul unu mondial
\n domeniul programelor informatice a anun]at cq noua sa
aplica]ie, ce va oferi posibilitatea consultqrii a peste cinci miliarde de pagini web, este acum
accesibilq \n 10 limbi [i \n aproximativ 25 de ]qri. Datele de bazq pentru cqutqri sunt de la Encarta, enciclopedie proprie Microsoft, urmând a furniza rqspunsuri pentru 1,5 milioane de
subiecte. Este disponibilq de
asemenea [i o op]iune „near
me“, op]iune care permite utilizatorilor sq-[i limiteze rezultatele cqutqrilor la chestiunile relevante loca]iilor fiecqrui utilizator. Pentru a oferi internau]ilor
rezultate pertinente, Microsoft
afirmq cq va baleia „peste cinci
miliarde“ de pagini web, respectiv cu un miliard mai mult
decât Google. Noul instrument
propune cqutqri pe teme, orientând „internau]ii“ pe site-uri cu
informa]ii, cqtre paginile unui
dic]ionar, ale unei enciclopedii,
sau cqtre comercian]ii on-line
dacq [i cuvântul corespunde
unei categorii de achizi]ie. "
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www.infopromo]ii.ro

Site-uul www.infopromo]ii.ro oferq vizitatorilor
[ansa de a câ[tiga o ma[inq, o casq, excursii sau
bani, cumpqrând un produs care participq la o
promo]ie. Pe pagina men]ionatq sunt prezentate
promo]ii \n curs de desfq[urare, astfel \ncât vizitatorul sq poatq alege la care participq. Regulamentul este prezentat pe pagina de Internet [i, dupq
fiecare promo]ie, vor fi afi[ate listele câ[tigqtorilor,
astfel \ncât sq se poatq verifica u[or dacq [i ce a
câ[tigat fiecare participant. „La \nceputul fiecqrei
pagini de promo]ie, prezentqm un sumar al
mecanismului cât mai scurt [i mai clar, lipsit de
«broderiile» publicitare“, declarq reprezentan]ii
firmei Ingenius Impex SRL, administratorul siteului. De asemenea, se primesc reclama]ii de la
participan]i [i, ulterior, acestea sunt comunicate
organizatorului pentru a le analiza. Firma Ingenius
Impex SRL se ocupq \n principal cu administrarea
site-ului [i, ocazional, oferq consultan]q \n domeniul strategiei [i crea]iei publicitare. „Noi cei care

lucrqm la infopromo]ii.ro avem o experien]q
bogatq \n domeniul publicitq]ii [i organizqrii
promo]iilor. A[a cq po]i conta pe noi cq [tim sq ne
dqm seama care este o promo]ie adevqratq [i
care nu. În plus, avem – ca [i tine, probabil – mica
noastrq experien]q de participan]i la promo]ii“, se
aratq \n mesajul administratorilor cqtre viitorii vizitatori. "

74% dintre români
nu utilizează calculatorul
Aproximativ 74% dintre români nu utilizeazq calculatorul,
fa]q de aproximativ 51,67% \n
]qrile central [i vest europene,
potrivit unui studiu realizat de
ECDL România. Categoriile profesionale presupuse a fi \n avangarda promovqrii educa]iei pentru societatea informa]ionalq –
cum ar profesorii – ating un grad
de neutilizare a computerului

peste media na]ionalq (aproximativ 80%) de[i \n ultimii trei ani
liceele din România au beneficiat de investi]ii de peste 80 milioane de dolari prin intermediul
cqrora de]in acum laboratoare
de informaticq de ultimq genera]ie. În viziunea ECDL, prioritatea
sistemului educa]ional din România este formarea for]ei de
muncq adaptatq la mediul de lu-

cru actual, unde computerul are
un rol esen]ial. Potrivit ECDL, în
acest domeniu se \nregistreazq
\n prezent cel pu]in trei deficien]e majore care, dacq nu vor
fi remediate, vor duce la crearea
unei for]e de muncq neadaptate
la un loc de muncq modern: programa [colarq pentru informaticq este neadecvatq cerin]elor
de utilizare a calculatorului la
locul de muncq, iar profesorii de
informaticq sunt total nemotiva]i
\ntr-un context \n care pia]a
for]ei de muncq din România
oferq salarii peste medie pentru
speciali[tii \n informaticq. În
plus, dotarea cu computere a
[colilor nu s-a fqcut [i nu se face
pe baza unui proces competitiv
\ntre [coli \n cadrul cqruia cât
mai mul]i profesori sq demonstreze cq au certificarea europeanq de utilizator al calculatorului. "
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Românii prind gustul
alimentelor ecologice
Principalele produse ecologice cerute de consumatorii români anul trecut au fost zahqrul
brun ecologic, importat din Brazilia, pâinea de secarq, budinca
[i laptele vegetal, importate, alqturi de alte produse ecologice,
din state ca Germania, Polonia
[i, \ncepând cu acesta an, din
Italia [i Olanda. „Cererea de astfel de produse este destul de
mare, dar primul pas \n dezvoltarea unei industrii autohtone
a produselor ecologice este
importul, pentru a familiariza
consumatorii cu acest tip de alimente. Românii, cu preponderen]q tinerii [i femeile, utilizeazq
alimente ecologice“, potrivit directorului firmei Natura Land,
Radu Panait.
Începând cu anul trecut,
guvernul a hotqrât subven]ionarea agriculturii ecologice, iar
pentru 2005 ajutorul acordat
acestui sector a fost extins [i
pentru alte produse decât cele
ini]iale. Agricultura ecologicq
presupune limitarea, minimalizarea sau excluderea \ngrq[q-

mintelor chimice, reciclarea de[eurilor, interven]ii minime asupra
solului [i doar cu \ngrq[qminte naturale, iar
produsele ecologice
sunt cele care \n propor]ie de
95% con]in numai ingrediente
naturale.
În România, produsele ecologice sunt comercializate prin
re]elele de magazine Angst,
Carrefour, Gima, La Fourmi,
Mega Image, Metro, Nic [i Selgros. „În prezent purtqm discu]ii
[i cu reprezentan]ii Billa [i Cora
pentru comercializarea acestor
alimente“, a mai spus directorul
Natura Land.

„Valoarea pie]ei române[ti
de produse alimentare ecologice este destul de micq \ncq, dar
estimqm cq va cre[te de trei ori
\n 2005, [i de pânq la [ase ori \n
2006. Pe de altq parte, importurile au \nsemnat aproximativ
30% din pia]q“, a
spus Panait. El a
apreciat cq principala problemq cu
care se confruntq
pia]a internq a
produselor ecologice este lipsa
de procesatori
autohtoni [i lipsa
de informare a producqtorilor [i
consumatorilor. România exportq \n principal materie primq,
care este prelucratq \n ]qri ca
Germania, Elve]ia sau Olanda [i
importatq apoi sub formq de produse finite. „Din aceastq cauzq,
pre]urile produselor ecologice
din import este de trei ori mai
mare decât ale produselor obi[nuite, \n timp ce alimentele
autohtone sunt doar cu 30% mai
scumpe“, a arqtat Panait. "

Carnea de pasqre
se scumpe[te
\n limita infla]iei

Pre]ul cqrnii de pasqre va suferi modificqri, \n
2005, doar \n limita infla]iei, \ntre 5% [i 7%, \n
condi]iile \n care anul trecut pre]urile au \nregistrat
o cre[tere de maximum 5%, potrivit pre[edintelui
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Apicultorii vor
sq omologheze
„bio-mierea“
Apicultorii covqsneni,
constitui]i \ntr-o asocia]ie cu
200 de membri care de]in
6.000 de familii de albine, vor
sq \[i omologheze produsele
sub eticheta „bio-miere“,
sus]inând cq aceasta este
singura [ansq de a câ[tiga
o cotq din pia]a europeanq.
Pre[edintele Asocia]iei
Apicultorilor din Covasna,
Kovacs Jozsef, a declarat cq
\n acest an pre]ul de achizi]ie
a mierii a scqzut la jumqtate
fa]q de 2004,
de la 70.000 de lei la
35.000-40.000 de lei pe
kilogram. Scqderea a fost
determinatq \n primul rând de
faptul cq pia]a româneascq
este invadatq de produse
apicole ieftine aduse din
Argentina [i Brazilia, iar
aceea[i situa]ie se regqse[te
[i pe pia]a europeanq. Potrivit
lui Kovacs, \n urmq cu un an,
doar 35 de ]qri exportau miere
\n Uniunea Europeanq, iar \n
prezent existq 135 de state
exportatoare. "

Uniunii Crescqtorilor de Pqsqri din România
(UCPR), Ilie Van. |n prezent, la poarta fermei pre]ul
cqrnii de pasqre este de de 51.200 lei (puiul grill) [i
de 44.100 lei (puiul Odol – cu cap [i picioare) fqrq
TVA. Potrivit pre[edintelui CNPR, crescqtorii
autohtoni sunt \n continuare defavoriza]i de importurile avicole (pulpe [i sferturi de pui) efectuate la
pre]uri de dumping sau la pre]uri subevaluate \n
vamq, peste 38% din totalul consumului fiind reprezentat de importuri. "
Martie 2005

La 8 martie a.c.

La Oradea se deschide cel de-al 8-lea
magazin din reţeaua SELGROS

Noul complex Selgros este cel mai modern magazin de tip cash & carry din România

Lansată pe piaţa românească în 2001 o dată cu deschiderea primului magazin în Braşov, unde se află şi
sediul administraţiei centrale, SELGROS – firmă ce deţine 38 de magazine de tip CASH & CARRY în
Germania şi alte nouă în Polonia şi care are ca asociaţi concernele germane Rewe Gruppe Koeln şi OttoVersand Hamburg – s-a dezvoltat extrem de rapid. Astfel, în 2002, au fost construite încă trei magazine –
două în Bucureşti (în zonele Pantelimon şi Băneasa) şi unul la Târgu Mureş. În vara lui 2003, SELGROS
a deschis cel de-al cincilea magazin în Bucureşti, în zona Berceni, iar în 2004 şi-au deschis porţile
magazinele din Constanţa şi din Timişoara, SELGROS ajungând să se constituie într-o reţea de magazine ce
se extinde la nivelul întregii ţări. O dovadă este şi faptul că la începul lui martie 2005,
la Oradea se va deschide cel de-al optulea magazin din reţeaua SELGROS.
Inaugurarea noului magazin
SELGROS din re]ea va avea loc
la 8 martie a.c. când, la ora 6.00,
primul client va trece pragul noului
complex Selgros Oradea. Cu începere de la aceastq datq, orqdenii vor face cuno[tin]q cu cel mai
modern magazin de tip cash &
carry din România, cu avantajele
unui comer] cu adevqrat civilizat [i
cu o echipq de profesioni[ti care le
va sta la dispozi]ie cu mqrfuri [i
servicii de calitate. „Magazinele
noastre lucreazq cu cele mai moderne tehnologii, iar succesul
muncii în echipq ne garanteazq
succesul în domeniul cash &
carry“, spun reprezentan]ii SELGROS.

afirmq Adrian Dragomir, [eful Departamentului Rela]ii cu Clien]ii.

SELGROS Oradea
are o parcare
de peste 500 de locuri
Întotdeauna, acolo unde construie[te un magazin, Selgros nu
se mqrgine[te la amenajarea
spa]iului propriu, ci investe[te [i în
amenajarea spa]iilor publice [i a
cqilor de acces spre magazin.
Acest lucru s-a \ntâmplat [i la Oradea, unde a fost optimizat accesul
spre parcarea cu peste 500 de
locuri, din care aproape jumqtate
acoperite, pentru protec]ie [i
u[urin]q în manipularea mqrfurilor.

Comerţul bihorean va avea
un nou punct de atracţie

Selgros Oradea va sta
la dispoziţia clienţilor
7 zile din 7

Construit [i amenajat în timp
record, într-o loca]ie foarte convenabilq pentru viitorii clien]i (la ie[irea din Oradea spre Bqile Felix),
magazinul Selgros-Oradea este
gata sq-[i întâmpine viitorii clien]i
cu obi[nuitele oferte speciale, cu
un sortiment extrem de bogat [i
variat, cu produse [i servicii de calitate. „Suntem partenerul ideal al
profesioni[tilor din domeniile: gastronomiei, comer]ului cu amqnuntul, turismului, al micilor întreprinzqtori [i al marilor consumatori“,

Ca [i celelalte magazine din
]arq, Selgros Oradea va sta la dispozi]ia clien]ilor 7 zile din 7, dupq
un program prelungit, de luni pânq
sâmbqtq de la 6.00 la 22.00, iar
duminicq de la 8.00 la 22.00, pentru a fi accesibil [i celor mai ocupa]i dintre clien]i.
Cele circa 35.000 de articole
alimentare [i nealimentare dintr-un
sortiment croit pe nevoile consumatorilor sub deviza „Calitate [i
Prosppe]]ime“, dau cumpqrqtorului
o posibilitate vastq de alegere.

SELGROS oferă o gamă
de produse de carmangerie
unice în România

Principalul punct de atrac]ie
este raionul de carne ce dispune
de o sec]ie de produc]ie proprie,
dotatq cu utilaje de ultimq genera]ie. Prin colaborarea cu partenerii
din Germania [i având grijq sq
respecte cu stricte]e re]etele proprii, SELGROS a introdus pe pia]a
româneascq o gamq de produse

de carmangerie, unice în România. „Cu un gust aparte datorat calitq]ii, prospe]imii [i procesului de
produc]ie atent supravegheat [i
controlat, aceste preparate, care
pot fi gqsite numai în re]eaua Selgros, satisfac cele mai exigente
gusturi“, ne-au declarat reprezentan]ii companiei.

SELGROS – firmă orientată
către clienţi
{i asta nu e tot. Departamentele de Marketing [i de Rela]ii cu
Clien]ii din cadrul SELGROS lucreazq împreunq la dezvoltarea
de noi instrumente [i concepte
menite sq vinq în întâmpinarea
nevoilor clien]ilor. „Ofertele speciale [i serviciile noi pe care le oferim
clien]ilor no[tri sunt menite sq confirme [i sq accentueze [i mai mult
imaginea Selgros de firmq cu adevqrat orientatq cqtre clien]i“, afirmq
Adrian Dragomir.

Expansiunea SELGROS
continuă
Aventura SELGROS nu se
opre[te \nsq aici – deschiderea
complexului de la Oradea nefiind
decât o etapq \n strategia de dez-

voltare a unei re]ele de magazine
la nivel na]ional care sq ofere servicii de cea mai bunq calitate.
„Obiectivul nostru este ca în urmqtorii ani sq deschidem în România
cel pu]in 15 magazine de tip
CASH & CARRY“, ne-au dezvqluit
reprezentan]ii conducerii SELGROS. (AL.B.) "

Ghidul cumpqrqtorului inteligent

Stihl se extinde \n România
Compania Stihl România, filialq a companiei germane Andreas Stihl, este importator al produselor grupului Stihl sub mqrcile
Stihl [i Viking. |n plus, firma depoziteazq [i
distribuie produsele, prin firme locale, oferq
suport tehnic distribuitorilor, respectiv pregqtire [i consultan]q \n vederea vânzqrii. De
asemenea, Stihl România stabile[te [i implementeazq strategia mqrcilor \n scopul
\ndeplinirii obiectivelor pe pia]a româneascq
[i evalueazq serviciile primite de clien]ii Stihl
\n re]eaua de distribu]ie. Compania s-a
impus pe pia]a româneascq prin comercializarea motoferqstraielor, [inelor, lan]urilor [i a altor utilaje. Distribuitorii [i centrele
de service sunt evaluate periodic pentru ca
serviciile oferite consumatorilor sq fie la un
nivel calitativ competitiv. Comercializarea
produselor Stihl/Viking se face numai prin
distribuitori autoriza]i prin contract, iar aceastq autorizare se face \n urma unei evaluqri.
Standardele cerute distribuitorilor se referq
la capacitatea acestora de a oferi consultan]q de specialitate. În plus, un poten]ial
distribuitor trebuie sq de]inq metode moderne de expunere [i prezentare a produselor,

Produse Stihl

Motoferqstraie ! Motocoase
! Foarfeci de grqdinq ! Freze pentru
garduri vii ! Emondoare de \nql]ime
! Suflante ! Pulverizatoare ! Tocqtoare
! Curq]qtoare, aspiratoare
! Motodebitatoare ! Motoburghie
!

Produse Viking
! Ma[ini

de tuns iarba ! Ventilatoare
de gazon ! Trimere de gazon
! Foarfece pentru garduri vii
! Suflante ! Tocqtoare de grqdinq
! Miniplug cu motor pe benzinq

sq ofere asisten]q tehnicq la cumpqrare, service \n garan]ie [i post garan]ie, sq coopereye cu Stihl \n promovarea produselor, sq
implementeze procedurile interne Stihl [i sq
de]inq posibilitatea unor servicii suplimentare. În acest moment, produsele sunt vândute
prin intermediul a peste 120 de distribuitori
autoriza]i \n România, care de]in peste 200
de puncte de vânzare [i peste 150 de puncte
de service.
Produsele Stihl sunt destinate exploatqrii
forestiere [i silviculturii, construc]iilor [i \ngrijirii parcurilor [i grqdinilor. Produsele Viking
oferq o solu]ie de \ngrijire superioarq a grqdinii [i pot fi folosite atât de profesioni[ti \n
domeniu, cât [i de amatori. Compania Stihl
România inten]ioneazq sq-[i deschidq un
nou centru de distribu]ie \n 2005, sq-[i
extindq numqrul de distribuitori [i centrele de
service, ca [i cre[terea calitq]ii acestora, [i
sq-[i dezvolte toate grupele de produse cu
poten]ial ridicat.
Andreas Stihl este lider al pie]ei mondiale de motoferqstraie \ncepând din 1971,
fiind singurul producqtor de motoferqstraie
care \[i fabricq toate componentele necesare asamblqrii acestora. "

