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utile, nout`]i
Motorină Euro-4. Lukoil
este prima companie din
Rusia care a început să
producă pe scară largă
motorină cu conţinut scăzut
de sulf, pentru protejarea
mediului (Lukoil Euro-4),
acest produs fiind lansat
recent pe piaţă. Carburantul
respectă cerinţele europene
privind protecţia mediului
conform standardelor
europene. Noua motorină
conţine doar 0,005% sulf,
ceea ce înseamnă de 40 de
ori mai puţin decât valoarea
specificată în standardul
rusesc. În afara îmbunătăţirii
performanţelor care
prelungesc viaţa motorului,
această motorină reduce
cu mai mult de 50% volumul
emisiilor de evacuare.
Fii Verde. În septembrie
acest an va fi lansată la nivel
naţional campania „Fii
Verde“, care promovează
alternativa ecologică şi
proiectul de lege „Codul
Verde“. Acesta din urmă
urmăreşte recunoaşterea
intereselor consumatorilor
de produse, servicii şi

tehnologie ecologică din
România (consumatori de
atitudine ecologică) şi
respectarea dreptului lor de
a trăi ecologic. „Codul
Verde“ însumează normele
legale ecologice în vigoare,
modificările lor, normele
hotărâte prin aquis-ul
comunitar al Uniunii
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Europene şi reglementările
organizaţiilor mondiale de
ecologie. Pentru mai multe
informaţii şi pentru
exprimarea acordului cu
această campanie accesaţi
www.FiiVerde.ro.
Componente Bosch
produse la Blaj. Compania
germană Bosch

Rexroth va
investi 10 milioane de euro
pentru deschiderea unei
fabrici de componente pentru maşini unelte la Blaj, producţia urmând să fie lansată
în 2007. „Bosch va continua
investiţiile în România
printr-o fabrică de tehnică
liniară la Blaj, reprezentând
un proiect de 10 milioane
de euro. Pe o suprafaţă de
40.000 de metri pătraţi vor
fi produse, din 2007,
ghidaje profilate, iar fabrica
va avea 300 de angajaţi“,
a declarat Wolfgang Chur,
membru în Consiliul de
Administraţie al grupului
Bosch. Firma Robert Bosch
SRL vinde o gamă largă de
produse, de la scule
electrice portabile la
centrale termice de
apartament sau piese şi
accesorii auto. Concernul
produce componente
pentru industria auto,
bunuri de consum şi
echipamente de securitate
pentru clădiri.

Shell se retrage din
România. Grupul
anglo-olandez Shell ar putea
vinde până la sfârşitul
acestui an divizia de
distribuţie a gazelor
petroliere lichefiate (GPL),
în portofoliul căreia intră şi
pachetul majoritar de
acţiuni deţinut la Shell Gas
România, operaţiune care ar
marca retragerea companiei
de pe piaţa locală.
Reprezentanţii
Departamentului
Comunicare al grupului
anglo-olandez pentru
Europa au amintit că Shell
a anunţat, în septembrie
2004, că îşi va revizui
opţiunile strategice legate
de divizia globală de
distribuţie de GPL, în urma
unei oferte nesolicitate din
partea unui investitor. În
această analiză este inclusă
şi Shell GPL România. Shell
Gas România este deţinută
în proporţie de 55% de
către grupul Shell, în timp ce
Petrom controlează 45% din
capitalul social.
Tuborg investeşte în
sucuri. Firma Carlsrom
Beverages, membră a
grupului United Romanian
Breweries Bereprod (URBB),
a investit 12 milioane dolari
într-o linie de îmbuteliere a
băuturilor răcoritoare.
„Sperăm ca într-un interval
de trei ani să producem la
capacitatea maximă. În
funcţie de evoluţia pieţei,
vom decide dacă investiţia
va continua“, a declarat
preşedintele companiei
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URBB, Shackar Shaine. El a
precizat că extinderea activităţii spre sectorul băuturilor
răcoritoare a fost luată după
o cercetare atentă a pieţei
de circa doi ani, iar
rezultatele au fost pozitive.
„Analizăm oportunităţile de
afaceri oferite de România.
Este posibil să intrăm şi pe
alte segmente“, a precizat
Shackar, fără să ofere
detalii.
Autovehicule
de ocazie la Bucureşti.
AAA Auto România va
deschide, în Bucureşti, în
această lună, un centru de
vânzări de maşini de ocazie
cu o suprafaţă de 8.000 de
metri pătraţi, care va
necesita o investiţie
de şase milioane de euro
până la sfârşitul anului.
Centrul de vânzări include
spaţii expoziţionale şi
birouri, întregul complex
fiind închiriat. Firma asigură
facilităţi financiare precum
vânzarea în leasing sau prin
credit bancar. Stocul iniţial
este format din 400 de
autovehicule, vânzările
estimate până la sfârşitul
anului fiind de 100 de
unităţi. Valoarea medie a
unui autovehicul este de
circa 6.000 de euro. Planul
de dezvoltare a companiei
presupune, începând cu
anul viitor, deschiderea a
încă două noi showroom-uri
în Capitală, reţeaua urmând
să se extindă şi în Timişoara,
Arad, Cluj-Napoca, Braşov,
Sibiu, Iaşi, Constanţa şi
Craiova. 
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„Proiectele imobiliare nu sunt de calitate“
Pia]a imobilarq este atractivq mai ales
prin randamentele ridicate pe care investitorii
le pot ob]ine, dar se confruntq \n continuare
cu o lipsq acutq de proiecte de calitate, a declarat Alexandru Ni]escu, coordonatorul Departamentului de
Proiecte [i Investi]ii al companiei
imobiliare Regatta. „Randamentele investi]iilor imobiliare din
România sunt cu mult peste media
europeanq, iar \n urmqtorii ani,
pentru a ob]ine acelea[i rezultate,
investitorii trebuie sq se gândeascq
sq dezvolte proiecte mari, de anvergurq“, a precizat Ni]escu. Potrivit estimqrilor companiei Regatta, primul loc
\n topul randamentelor pe pia]a imobiliarq este ocupat de segmentul reziden]ial, unde se pot ob]ine niveluri de
peste 70% pe proiect. „Având \n vedere
cq cele mai multe proiecte din acest segment se desfq[oarq pe doi-trei ani, randamentele anuale ajung la 25%-30%“, a mai

spus Ni]escu. Pe locul al doilea se plaseazq
segmentul dezvoltatorilor de retail, cu
17%-20% pe proiect,

procent
mai
scqzut decât anii trecu]i, dar, \n
opinia speciali[tilor, satisfqcqtor. În ceea ce
prive[te proiectele de anvergurq, el a arqtat

cq foarte mul]i investitori au preferat sq-[i
imobilizeze fondurile pentru a achizi]iona
terenuri, [i nu sq dezvolte proiecte. Pentru
urmqtorii ani, oficialul Regatta a apreciat
cq investitorii vor fi din ce \n ce mai atra[i
de segmentul reziden]ial, care prezintq o
lipsq acutq de proiecte de calitate, \n
principal \n segmentul mediu [i mediu
superior. „În urmqtorii trei ani vor fi finalizate proiecte care vor aduce circa
5.000 de locuin]e unifamiliale [i 3.000
de apartamente de lux. Dacq se vor
finaliza aceste proiecte, va avea loc o
cre[tere a pre]urilor pentru acest
gen de locuin]e [i o reducere abruptq a pre]urilor la locuin]ele vechi“, a
precizat Ni]escu. Speciali[tii imobiliari estimeazq o stagnare a
tranzac]iilor cu terenuri agricole, sub influen]a cre[terii spectaculoase a pre]urilor.
Pe acest segment, pre]urile au crescut \n
ultimii doi ani de la 250-400 euro/ha, la 7001.200 euro/ha. 

Cre[te presiunea
pe chirii la case
Pre si u n e a a su pra chiriilor pe pia]a
imobiliarq este \n
cre[tere, fiind alimentatq de accesul
\ncq limitat la credite \n cazul persoanelor cu venituri
medii [i de men]inerea unui dezechilibru \ntre cererea [i
oferta la tranzac]ionare. „Creditul imobiliar este o solu]ie numai pentru cei cu venituri substan]iale. Familiile
cu venituri cuprinse \ntre 200 [i 500 de euro nu pot contracta un \mprumut mai mare de aproximativ 35.000 de euro, sumq insuficientq pentru cumpqrarea unei locuin]e“, potrivit purtqtorului de cuvânt al Asocia]iei Române a Agen]iilor Imobiliare (ARAI), Radu Zili[teanu. În plus,
oferta de vânzare pe segmentul imobiliar, de[i \n cre[tere, nu reu[e[te
sq acopere decât \n micq mqsurq cererea totalq, astfel cq persoanele
cu venituri insuficiente sunt obligate sq se \ndrepte spre pia]a chiriilor,
a mai spus oficialul ARAI. 
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imobiliare
O nouq publica]ie \n pia]a
media din România va \ncerca
sq determine bqncile comerciale
sq scadq dobânzile la creditele
pentru locuin]e. „Prin «Bani pentru Case» lansqm o competi]ie
\n rândul bqncilor, care vqzând
analizele publicate de noi \[i vor
pune \ntrebqri de ce se aflq \n
coada
clasamentelelor

„Bani pentru case“
privind nivelul dobânzilor pe
care le practicq“, a declarat, cu
ocazia lansqrii revistei, editorul
coordonator Alin Iacob. Suplimentul, care se distribuie gratuit cu revista „Pia]a Financiarq“, se adreseazq persoanelor fizice, \n special, pentru a
le orienta \n
alegerea celui mai
avantajos credit

de locuin]e din multitudinea
ofertelor aduse de bqncile comerciale, care au finan]at pânq
\n prezent un volum de credite
pentru locuin]e de peste 1,2 miliarde de euro. Alin Iacob a precizat cq dobânzile la creditele \n
euro pentru locuin]e au scqzut
puternic \n 2005, ajungând pânq
la 9% - 8%, fa]q de 10% - 12%
\n 2004. {i la creditarea \n lei
s-au \nregistrat modificqri spectaculoase, fa]q de octombrie

3.000
Proiectul
imobiliar Bqneasa, estimat la o
valoare de circa 1,2
miliarde de euro, va
aduce companiilor implicate, pânq

Consiliul Con curen]ei a amendat mai multe filiale ale
Uniunii Na]ionale a Agen]iilor Imobiliare (UNIM) pentru cq au fixat nivelurile comisioanelor practicate de agen]iile membre. Filialele UNIM amendate
cu sume reprezentând 5% din veniturile \nregistrate \n 2004 sunt cele din
Bucure[ti, Cluj, Bacqu, Bra[ov,
Constan]a, Gala]i, Maramure[. În total,
amenzile se ridicq la aproape 90 de milioane de lei. Consiliul Concuren]ei a
stabilit cq cele [apte filiale au decis, \n
iulie 2004, \n cadrul Consiliului Central
al UNIM, consolidarea unui comision
de referin]q de 3% plus TVA [i a unui
comision minim de 2% plus TVA pentru
Iulie 2005

de locuin]e noi
\n Bqneasa

\n 2015, o cifrq de afaceri de 20 de miliarde de
euro, cu o medie anualq de douq miliarde
euro, potrivit companiei Bqneasa Investments, dezvoltatorul proiectului. Proiectul va fi
realizat etapizat, pânq \n 2015, \n partea de
nord a Bucure[tiului, pe un teren cu o suprafa]q de 224 de hectare, [i va include birouri
(cu o suprafa]q de 120.000 de metri pqtra]i),
centre comerciale (mall, hypermarket, magazin de mobilq, bricolaj, articole sport, galerii de

Amenzi pentru fixarea
comisioanelor
firmele care presteazq servicii imobiliare la standarde profesionale certificate. Atât agentul care reprezintq vânzqtorul, cât [i cel al cumpqrqtorului urmau sq \ncaseze un comision de 3%.
Decizia din iulie 2004 nu a fost adoptatq de Adunqrile Generale ale filialelor [i nu a fost pusq \n aplicare.
Hotqrârea Consiliului Concuren]ei
poate fi atacatq la Curtea de Apel Bucure[ti \n termen de 30 de zile. UNIM
[i-a \nceput activitatea \n iunie 2004
ca persoanq juridicq românq, patronalq, cu caracter profesional, reprezentativq la nivel na]ional. Cele [apte
filiale sanc]ionate au aproape 200 de
membri. 

2004, când o singurq bancq din
sistem practica dobânzi sub
20%. Suplimentul recomandq
creditele \n valutq celor \n lei,
avertizând cq diferen]ialul de
dobândq face ca un credit \n lei
sq „coste“ cu 10.000 - 15.000 de
euro mai mult, la termene care
merg pânq la 20 de ani, fa]q de
un credit \n valutq. Publica]ia
abordeazq [i evolu]ia pre]urilor
la apartamente \n Bucure[ti, \n
func]ie de zone. Pia]a terenurilor
este, de asemenea, prezentq \n
supliment, prin parteneriat cu
firma de consultan]q CB Richard
Ellis. 

mobilq etc., pe o arie de 170.000 de metri
pqtra]i) [i 3.000 de case individuale, colective
sau apartamente \n vile. Primarul general al
Capitalei, Adriean Videanu, a declarat cq dezvoltarea unor asemenea proiecte imobiliare
„va schimba Bucure[tiul“ \n urmqtorii 7-10 ani.
Terenurile aferente drumurilor principale ale
ansamblului, \nsumând 30 de hectare, au fost
preluate, printr-un act de dona]ie, de Primqria
Sectorului 1. 

Consilierul
afacerilor tale
O nouq revistq de
afaceri vine sq completeze pia]a de profil.
Business Adviser propune cititorilor sqi, pe
lângq o vastq selec]ie
de oportunitq]i imobiliare, un con]inut editorial bogat \n analize,
comentarii [i informa]ii relevante pentru
investitori, precum [i
idei de petrecere a timpului liber. Noua apari]ie editorialq se diferen]iazq de celelalte publica]ii deprofil prin
serviciul de consultan]q gratuitq oferit cititorilor pe
www.business-adviser.ro. 
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Complex reziden]ial \n Buzqu

Grupul de firme Constam a intrat pe
pia]a imobiliarq cu douq proiecte \n valoare
totalq de 5,8 milioane de euro, constând \n
construc]ia unui complex reziden]ial [i a unei
clqdiri de birouri \n ora[ul Buzqu, iar pla-

nurile de dezvoltare vizeazq realizarea de locuin]e \n Bucure[ti.
Proiectul denumit „Constam Residential Park“, cu o valoare de 5 milioane de euro, este primul de acest
tip derulat \n Buzqu. „|n cartierul
reziden]ial se vor construi 54 de
unitq]i locative – case [i 4 blocuri cu
câte 4 apartamente \n fiecare bloc.
Pentru casele P+1M cu suprafa]q
totalq utilq de 134 metri pqtra]i s-a estimat un
pre] de 90.000 de euro, iar pentru casele
P+1M cu suprafa]a totalq utilq de 210 metri
pqtra]i pre]ul este estimat la 120.000 de
euro“, a declarat, pentru Mediafax, Florentin

Octavian Mqnescu, directorul general al
companiei Constam Buzqu, membrq a
grupului cu acela[i nume. El a precizat cq
apartamentele vor fi achizi]ionate la un pre]
evaluat la sume cuprinse \ntre 45.000 de
euro [i 60.000 de euro, \n func]ie de
suprafa]q.
Pre]urile prezentate nu includ TVA.
Complexul va fi situat \n vecinqtatea Parcului
[i a Complexului istoric Marghiloman, pe un
teren cu o suprafa]q de 20.255 de metri
pqtra]i aflat \n proprietatea Constam. Proiectul se aflq \n stadiul de ob]inere a autoriza]iei
de construire [i va fi finan]at din surse proprii
ale Constam. Constam va realiza, totodatq,
[i o clqdire de birouri, amplasatq \n zona
Episcopiei Buzqului [i denumitq Constam
Business Center.
Imobilul va avea un regim de \nql]ime
subsol – parter – [ase etaje, suprafa]a construitq desfq[uratq fiind de circa 3.000 de
metri pqtra]i. Imobilul se aflq \n stadiu de
proiectare [i va fi destinat \n totalitate \nchirierii. Valoarea totalq a investi]iei este de
circa 800.000 de euro.
Proiectul va fi finan]at din surse proprii [i
credit bancar. Ambele proiecte vor fi finalizate pânq la sfâr[itul anului viitor. Compania
Constam este specializatq \n comercializarea de materiale pentru construc]ii, finisaje [i
instala]ii. 

Leasing versus credit imobiliar
În exuberan]a generatq de
creditul ipotecar, pare cq s-a uitat complet cq pe lângq acest
mecanism care probabil cât de
curând \[i va arqta reversul
existq [i alte maniere de finan]are – creditul imobiliar [i leasingul imobiliar, a declarat Artur
Silvestri, profesor de gestiune
imobiliarq UFI Bruxelles.
„Acestea par a fi, \n acest
moment, ni[te simple formule cu
existen]q pe hârtie, ce intereseazq foarte pu]in, de fapt nesemnificativ. În primul trimestru
al anului 2005, din aproape 170
de milioane de euro care ar fi
fost afectate contractelor de
Pag. 5

leasing, abia 3%, adicq aproximativ cinci milioane de euro,
s-ar fi \ndreptat cqtre investi]ie
imobiliarq.
Din aceastq sumq, mai mult
decât modestq, numai 10%,
adicq 500.000 euro, ar fi fost
destinatq unor achizi]ii reziden]iale, iar restul – 4,5 milioane de
euro – unor construc]ii cu \ntrebuin]are industrialq. Valorile
sunt fenomenal de scqzute“,
spune Artur Silvestri. Explica]ia
acestei situa]ii constq \n faptul
cq România nu are o tradi]ie \n
materie de „leasing imobiliar“, [i
este practic necunoscutq pentru
cumpqrqtorul cu venit mediu. 
Iulie 2005
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Centru de afaceri HP la Bucureşti
Hewllet Packard (HP) a deschis \n Bucure[ti Centrul Interna]ional de Afaceri care va deservi activitatea companiei americane din Africa, Europa Centralq [i de Est, Orientul Mijlociu
[i o parte din Europa de Vest, a
anun]at Eric Vulliez, directorul
centrului. „Centrul de afaceri reprezintq un motor multilingv
care oferq servicii financiare [i
administrative pentru HP la nivel
interna]ional“, a spus Vulliez.
Principalele motive pentru care
compania americanq a ales

Bucure[tiul pentru deschiderea
acestui centru au fost buna pregqtire a personalului [i cunoa[terea mai multor limbi europene,
flexibilitatea \n adaptarea la diferite culturi, precum [i costurile
reduse, pentru care, \nsq, sunt
prevqzute cre[teri. În prezent,
printre obiectele de activitate ale
acestui centru se numqrq administrarea pieselor de schimb [i a
diferitelor componente livrate re]elei de distribu]ie cqtre parteneri din Rusia, Europa Centralq,
Elve]ia, Austria, Orientul Mijlociu

[i Africa precum [i
administrarea contractelor \ncheiate din Orientul
Mijlociu, Africa [i ]qrile \n plinq
dezvoltare, dar de dimensiuni
mai mici. 

GEANT2 – cea mai mare reţea
de Internet de mare viteză
Peste trei milioane de studen]i [i cercetqtori din
domeniul [tiin]ific au la dispozi]ie, din aceastq sqptqmânq, prima re]ea paneuropeanq de mare vitezq
pentru transmisia de date, care permite trimiterea
unui volum foarte ridicat de informa]ii, cu o vitezq
de 320 gigabi]i pe secundq. Re]eaua are „capacitq]i nelimitate“, [i, de aceea, pe termen lung, ar putea fi „un motor al economiei“, \n opinia lui Dai Davies, reprezentantul companiei Dante, \nsqrcinatq
cu gestionarea re]elei. Una dintre principalele sale

particularitq]i este aceea cq utilizeazq fotoni \n loc
de electroni pentru transportul informa]iei \n re]eaua europeanq, a cqrei infrastructurq este integratq de peste 3.500 de institu]ii universitare, din
34 de ]qri de pe continent, printre care [i Rusia.
Aceastq nouq infrastructurq de transmisie de date
combinq utilizarea fibrei optice cu tehnologia de bandq largq pentru a trimite, spre exemplu, date destinate
aplica]iilor [tiin]ifice avansate sau pentru conectarea
\n timp real cu radiotelescoapele din toatq lumea. 

Telefon 2 \n 1 „BT Fusion“
Grupul BT a prezentat recent, la Londra, un
telefon ieftin care poate func]iona atât \n re]eaua
de telefonie mobilq, cât [i \n cea fixq. Compania

Iulie 2005

britanicq a anun]at cq, ini]ial, 400 de clien]i vor utiliza noul aparat „BT Fusion“, produs de compania
americanq Motorola, care poate fi folosit \n re]eaua
fixq atunci când proprietarul este la birou sau
acasq, [i care se conecteazq automat la re]eaua
mobilq când acesta este \n mi[care. „Clien]ii care
folosesc acest telefon, care permite servicii video [i
foto, vor plqti 5,5 pence pentru pânq la o orq de
convorbiri \n re]eaua fixq [i 3 pence pe minut pentru utilizarea re]elei mobile pentru apelarea numerelor din re]eaua fixq. BT, care utilizeazq
re]eaua de telefonie mobilq a Vodafone, [i comercializeazq douq tipuri de abonamente lunare pentru
9,99 de lire sterline (18 dolari) [i 14,99 lire sterline,
a anun]at cq un apel de 10 minute \n re]eaua de
telefonie fixq va costa, folosind acest telefon, cu
95% mai pu]in decât un apel de pe un telefon mobil
obi[nuit. 

Centru
Telecom
Grupul de firme Dasimpex a
lansat un nou concept pe pia]a
româneascq – Centrul Telecom, menit sq satisfacq cerin]ele tot mai mari ale
cumpqrqtorilor. Centrul
Telecom
reprezintq
un spa]iu
dedicat
vânzqrii de
produse [i servicii care apar]in tuturor operatorilor [i producqtorilor de pe pia]a româneascq, respectând \nsq rigorile impuse de ace[tia pentru reprezentarea imaginii
proprii. În Centrul Telecom gqse[ti \n acela[i loc toate ofertele \n materie de servicii [i
produse GSM, beneficiind,
\nsq, [i de un service autorizat. Astfel de Centre Telecom
au fost deschise pentru \nceput la Pite[ti, Râmnicu Vâlcea
[i Brqila [i pânq la sfâr[itul
anului se vor deschide astfel
de centre \n toate jude]ele importante ale ]qrii. 
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Renault lansează noua generaţie Clio
ga gamq de autoturisme din clasele mini [i micq. La mijlocul
anului trecut, Renault a lansat
modelul Modus [i va lansa, la
sfâr[itul anului viitor, un nou
model pentru a \nlocui actualul
autoturism mini, Twingo. Lansarea modelului Clio III,
care va fi comercializat din
sepRenault \[i va men]ine, \n
acest an, cota de 11% pe segmentul autoturismelor de clasq
micq vândute pe pia]a europeanq, \n principal \n urma \nnoirii gamei prin lansarea, \n

septembrie, a celei de-a treia
genera]ii a modelului Clio, potrivit unui comunicat al constructorului francez. Compania inten]ioneazq sq re\nnoiascq,
\ntr-o perioadq de doi ani, \ntrea-

Mercedes cu consum
redus de carburant
Mercedes Benz, divizia de
lux a DaimlerChrysler, va prezenta \n acest an la Innovatium
Symposium din Washington un
nou autoturism echipat cu un
motor diesel cu emisii poluante
reduse, capabil sq acopere o
distan]q de 100 de kilometri cu
4,3 litri de carburant. Potrivit
site-ului Datamonitor, autonomia mare a prototipului este
asiguratq, pe lângq tehnologia avansatq a propulsorului, de coeficientul ridicat de aerodinamicitate,
design-ul modelului fiind inspirat de aspectul unui
pe[te tropical ale cqrui forme sunt considerate
ideale din acest punct de vedere. Pe lângq forma
aerodinamicq a caroseriei, performan]ele ridicate
sunt asigurate de masa redusq [i de motorul diesel
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tembrie, are o importan]q deosebitq pentru Renault, având \n
vedere cq segmentul autoturismelor din clasele mici s-a extins
\n ultimii ani pe pia]a europeanq,
de la 30,8% \n 1998, pânq la
34,5% anul trecut. 

de 140 de cai putere care \ncorporeazq tehnologia
SCR (Selective Catalytic Reduction), cu rol \n economisirea carburantului [i \n reducerea emisiilor
poluante, \n special \n ceea ce prive[te oxizii de nitrogen, emisiile fiind cu 80% mai mici \n acest caz.
Autoturismul, care face parte din clasa compactq,
are o lungime de 4,24 metri [i suficient spa]iu pentru patru persoane [i bagajele
acestora. Design-ul neconven]ional a avut \n vedere reducerea cu
circa o treime a greutq]ii autoturismului fqrq ca rezisten]a caroseriei
\n cazul unui impact sq fie diminuatq, rigiditatea pe unele segmente,
precum u[ile, fiind superioarq cu
40% fa]q de cea oferitq de autoturismele construite dupq proiecte
tradi]ionale. 

Showroom Citroën,
la Piteşti
Dealerul Citroën Cartec
Trade a deschis recent un showroom la Pite[ti cu o suprafa]q de
1.700 de metri pqtra]i, pentru
care a investit 950.000 de euro,
potrivit unui comunicat al Automotive Trading Services (ATS),
importatorul general al mqrcii
franceze. În noul spa]iu sunt
expuse atât modelele de autoturisme cât [i autoutilitare Citroën.
Complexul cuprinde un depozit
de piese de schimb [i o unitate
service. Potrivit datelor Asocia]iei
Producqtorilor [i Importatorilor de
Automobile (APIA), vânzqrile Citroën pe pia]a româneascq au
ajuns, \n primele cinci luni ale
acestui an, la 825 de autoturisme, la care se adaugq 190 de autovehicule comerciale. 
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RAR: Piesele produse de firmele
omologate sunt de calitate
D i re c t o ru l g e n e ra l a l R e g i s t ru l u i A u t o
Român (RAR), Radian Tufq, considerq cq
piesele auto produse de firmele independente autorizate de RAR au acela[i nivel calitativ cu cele fabricate de societatea Automobile Dacia [i partenerii sqi. „Sugestia cq singurele piese de schimb pentru automobile Dacia comercializate legal sunt cele care poartq
sigla societq]ii de la Pite[ti, dupq cum reiese
din campania publicitarq derulatq de Automobile Dacia, este dubioasq din punct de vedere tehnic“, a declarat Tufq. Reprezentantul
RAR a precizat cq nu existq nici o diferen]q
din punct de vedere calitativ \ntre subansamblele Dacia [i cele realizate de \ntreprinderile care [i-au omologat la RAR produsele.
„Din punct de vedere calitativ, ceea ce produce Renault este acela[i lucru cu ceea ce
realizeazq \ntreprinderile autorizate de RAR
sq fabrice piese de schimb. De multe ori,
compania francezq cumpqrq componente

pentru Dacia de pe
pia]a internq, de la
anumi]i producqtori
cqrora le contracteazq \ntreaga produc]ie“, a adqugat Tufq.
Pe de altq parte, Tufq
considerq cq Automobile Dacia deruleazq o campanie comercialq a[a \ncât nu
se pune problema
agresivitq]ii acesteia,
societq]ile concurente fiind libere, la rândul lor, sq ini]ieze astfel de campanii promo]ionale. „RAR nu are nici o competen]q sq se
pronun]e \n privin]a acestei campanii promo]ionale, institu]iile abilitate sq se pronun]e \n
acest caz fiind Consiliul Concuren]ei [i
Agen]ia Na]ionalq pentru Protec]ia Consu-

matorilor“, a mai precizat Tufq. Patronatul
Comercian]ilor [i Producqtorilor de Piese
Auto din România (PCPAR) a criticat tendin]a Dacia de monopolizare a pie]ei de piese auto pentru autovehiculele producqtorului
din Pite[ti. 

Leasingul auto creşte mai încet decât creditul

Au to ve h i cu l e l e n o i a ch i zi ]i o nate \n leasing pe pia]a româneascq au totalizat, \n primele
cinci luni, 26.673 de unitq]i, \n
cre[tere cu circa 43% fa]q de
perioada similarq a anului trecut, reiese din datele Asocia]iei
Producqtorilor [i Importatorilor
de Automobile (APIA). Avansul
\nregistrat pe acest segment intervine pe fondul cre[terii, cu
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58,6%, pânq 101.974 unitq]i, a
vânzqrilor de autovehicule noi
pe pia]a autohtonq. Datele privind ponderea leasingului \n totalul pie]ei auto sunt estimative,
deoarece situa]ia vânzqrilor \n
func]ie de modul de achizi]ie nu
este disponibilq \n cazul vehiculelor comerciale grele comercializate anul trecut, iar, \n cazul
autoturismelor autohtone, cifrele

reflectq doar finan]qrile derulate
prin societq]ile de leasing partenere ale furnizorilor. Cu toate cq
vânzqrile \n leasing au continuat
sq creascq, acest sistem de finan]are a avut o evolu]ie inferioarq plq]ii prin credit bancar
sau cash, \n cazul autoturismelor de import. Din cele 33.691 de
unitq]i importate anul trecut,
18.086 de autoturisme (54%) au
fost comercializate \n leasing,
cu 53% mai mult fa]q de acela[i
interval al anului trecut. Vânzqrile prin credit bancar [i cash au
ajuns la 15.605 unitq]i (46%), cu
90% mai mult fa]q de 2004. Între
cele mai bine comercializate
mqrci de import se remarcq Renault, autoturismele producqtorului francez fiind achizi]ionate
\n leasing \n propor]ie de 37%
(2.633 unitq]i), urmat de Skoda
– 58% (2.921 unitq]i), Volkswagen – 53% (2.039 unitq]i) [i

Peugeot – 27% (927 unitq]i). În
toate aceste cazuri, ponderea
leasingului este inferioarq celei
\nregistrate \n intervalul ianuarie-mai 2004. 
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Hotelul „Evelyne“, noua investiţie a fotbalistului Costică Ştefănescu

Eforie Nord prinde viaţă
Fostul mare fotbalist al echipei Craiovei Costică Ştefănescu
a reuşit să obţină succese nu numai pe terenul de fotbal, ci şi în
domeniul investiţiilor turistice  Hotelurile „Maryland“ şi „Evelyne“
sunt două produse cu beneficii financiare semnificative ale soţilor
Ştefănescu  Proprietarii se bucură de un trafic intens al turiştilor atât
din ţară, cât şi din străinătate, pe tot parcursul anului.
Succesul investi]iilor \n domeniul turistic al fo[tilor no[tri
mari fotbali[ti nu mai este un
lucru de trecut cu vederea, dacq
ne uitqm la dezvoltarea pe care
a avut-o \n ultimii ani turismul pe
litoral. Un exemplu \n acest sens
este dat de fostul fotbalist de
succes al României Costicq
{tefqnescu. Actual antrenor al
echipei siriene „Al Jaish“, acesta
este câ[tigqtorul locului I \n cadrul „Cupei Asiei“ din 2004,
echivalentul „Cupei UEFA“ din
Europa. De[i contractul cu Siria
ar dura pânq \n septembrie, patronii echipei \[i doresc prelungirea acestuia pentru cel pu]in
un an. Acest lucru \nseamnq
mult efort pentru Costicq {tefqnescu, mai ales cq activitatea \n
afaceri din ]arq \l solicitq pe mai
multe „fronturi“. El de]ine \mpreunq cu so]ia sa, Maria {tefqnescu, douq hoteluri \n sta]iunea
Eforie Nord. Primul hotel \n care
au investit se nume[te „Maryland“ (construit \n 1997) [i constituie dovada unui real succes
pe care cei doi l-au realizat \n
domeniul afacerilor turistice. Loca]ia deosebitq pe care o are
acest hotel este unul dintre motivele pentru care, \ncq din primele zile ale sezonului estival
din acest an, toate camerele
sunt deja ocupate de turi[ti. Hotelul are deschidere direct spre
plajq, cele 25 de camere având
ferestrele orientate cqtre mare.
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Proprietarii au dorit sq ofere
toate condi]iile necesare petrecerii unei vacan]e reu[ite turi[tilor lor, de la serviciile deosebite
pe care le oferq, pânq la pre]urile accesibile tuturor. Fiind plecat mai tot timpul anului pentru a
antrena echipa Siriei, Costicq
{tefqnescu lasq \n grija so]iei
sale \ntreaga activitate a hotelului. Experien]a pe care o are
\nsq \n domeniul turistic Maria
{tefqnescu \[i spune cuvântul,
mai ales \n ceea ce \nseamnq
crearea unei imagini de succes
a hotelului, arhitectura [i interiorul hotelului fiind concepute
de aceasta. Camerele colorate
\n pasteluri deosebite sunt binecunoscute deja clien]ilor fideli,
care au grijq sq facq rezervqri
din timp, \n func]ie de culoarea
preferatq. „Ne bucurqm de un

trafic intens al turi[tilor atât din
]arq, cât [i din strqinqtate. Practic, nu existq perioade \n care
hotelul sq nu fie ocupat, acesta
fiind deschis [i iarna“, ne-a
declarat Maria {tefqnescu.

Cerinţele numeroase
au determinat o ofertă
pe măsură
„Maryland“ oferq toate condi]iile, pre]uri accesibile, camere
dotate cu aer condi]ionat, baie,
televizor, iar absolut toate servi-

ciile pot fi apelate din camerq.
Pre]urile variazq \ntre 15 [i 40
de euro, iar turi[tii nu sunt obliga]i sq ia masa la restaurantul
hotelului. Pentru faptul cq hotelul „Maryland“ este mai tot timpul
ocupat [i cq deja cererile de camere depq[esc oferta, so]ii {tefqnescu au decis sq investeascq
\ntr-un alt hotel, „Evelyne“ fiind
rezultatul acestei noi \ncercqri.
Acesta se aflq tot \n Eforie Nord,
fiind construit pe o suprafa]q
mult mai mare (1.500 mp). De[i
construc]ia doar ce a fost finalizatq, turi[tii au ocupat deja
primul etaj al hotelului. Amprenta imagina]iei [i a determinqrii
Mariei {tefqnescu de a crea
ceva frumos se recunoa[te [i \n
cazul acestui nou hotel. Cele 29
de camerele sunt spa]ioase [i
luminoase [i beneficiazq de
acelea[i culori calde [i relaxante. De[i hotelul „Evelyne“ nu
are restaurant, turi[tii se pot
folosi de bucqtqria pusq la dispozi]ia lor pentru pregqtirea gustqrilor. Turi[tii caza]i aici pot lua
\nsq masa la restaurantul hotelului „Maryland“. 
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Cormoran,
paradisul
Deltei
P e n t ru o v a c a n ] q rq c o ro a s q ,
alege]i complexul Cormoran din
Delta Dunqrii. Situat \n satul
Uzlina (pe bra]ul Sf. Gheorghe),
complexul este alcqtuit dintr-o
pensiune clasificatq cu trei margarete, 15 vile (10 de categoria
A [i 5 de categoria B, toate de
trei stele), un hotel [i un hotel
plutitor, ambele de trei stele.
Complexul oferq op]iuni multiple pentru petrecerea timpului
\ntr-un mod cât mai variat. Astfel
la Cormoran existq terenuri de
tenis, volei, handbal [i baschet,
biciclete de teren, mese de pingpong [i de biliard, saunq, piscinq, posibilitq]i de echita]ie [i de
schi nautic, ambarca]íuni de \nchiriat. De asemenea, se organizeazq trasee turistice de patru
sau de opt ore cu bqrci
cu motor sau [alupe
rapide. |n cadrul complexului existq un restaurant cu 120 de locuri, un restaurant vânqtoresc, bar interior
[i exterior, terase,
punct de prim-ajutor [i
bazine piscicole pentru pescuit
sportiv.
Delta Dunqrii reprezintq o
alternativq excelentq pentru un
concediu de vis. Pentru cei care
doresc sq \nlocuiascq freamqtul
[i aglomera]ia Litoralului cu lini[-

te, aer curat [i odihnq, Delta
este cea mai bunq alegere – ]inut exotic, cu 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, dintre care amintim heringul de Dunqre [i sturionii, de la care se
ob]ine caviarul. Delta Dunqrii este
cea mai mare rezerva]ie de ]inuturi umede din Europa, acoperind o suprafa]q de 2.681 kmp.
|n 1990, UNESCO a inclus Delta
Dunqrii, cea mai nouq formq de
relief din România, feritq de „progresul industrializqrii“, printre
rezerva]iile biosferei. Amploarea
pe care a luat-o turismul \n Del-

Ştiucă umplută „á la Cormoran“
 o [tiucq de mqrime

potrivitq, \ntreagq;
 se taie capul [i se

\ndepqrteazq cu grijq
pielea;
 se scoate carnea de
pe oase [i se toacq;
 se adaugq
condimente, ceapq [i verdea]q;
 cu aceastq umpluturq se reformeazq corpul [tiucii
folosind pielea ini]ial \ndepqrtatq;
 se adaugq capul u[or prins de trunchi;
 se pune \ntr-o tavq ornatq cu felii de ro[ii, unsq cu ulei
– la cuptor ½ h;
 când este aproape gata se strope[te cu vin alb;
 se poate servi ca atare sau cu sos picant
(ro[ii, ardei iute, busuioc)

Toate ingredientele sunt ecologice
şi provin din grădinile Complexului Cormoran.

Poftă bună!

tq, \n ultimii ani, a dus implicit [i
la dezoltarea facilitq]ilor hoteliere din zonq. Astfel, \n ultimii
zece ani, pe lângq posibilitq]ile
clasice de cazare \n case pescqre[ti, au apqrut [i hoteluri elegante cu dotqri ultramoderne. 

Complex Cormoran
tel./fax: 021/311.28.69  tel.: 0744.656.372  fax: 0744.736.372
e-mail: office@cormoran.ro  www.cormoran.ro
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Vreţi să vă schimbaţi vechiul
frigider sau să vă dotaţi
bucătăria cu noutăţi în domeniul
electrocasnic? Puteţi alege dintre
cele câteva produse pe care
vi le prezentăm alături de
specificaţiile tehnice şi locaţiile
din care pot fi procurate.

Electrocasnice la îndemână
Maşină de spălat Arctic

Combină frigorifică Electrolux

8.999.000 lei (8899,90 lei noi)

17.999.000 lei (11799,90 lei noi)

Vitezq maximq de centrifugare (rpm): 600
Vitezq variabilq de centrifugare (rpm): da
Capacitate (kg): 5
Dimensiuni (IxLxA) cm: 85x60x54
Volum tambur (l): 43
Clasq performantq spqlare: C
Clasq eficien]q energeticq: B
Consum energie (kW/h): 1,14
Consum apq (l): 55
Nr. programe: 13
Sistem de distribuire uniformq a \ncqrcqturii: da

Capacitate totalq: 400 l
Volum frigider: 291 l
Volum congelator: 109 l
Clasa de energie: A+
Numqr compresoare: 2
P r o g r a ma t o r e l e c t r o n i c c u d i s p l a y
Dimensiuni (IxLxA): 201x59,5x60 cm

Aspirator LG + Cuptor cu microunde
3.999.000 lei (3399,90 lei noi)

Aparat de aer condiţionat Panasonic
11.999.000 lei (11199,90 lei noi)
Capacitate/suprafa]q acoperitq: 12000BTU/37mp
Rqcire/\ncqlzire: da/da
Func]ionare automatq: da
Func]ionare \n regim de noapte: da
Telecomandq: da
Timer pentru programare timp de func]ionare: da
Filtru de aer: da
Uscare/ventilator/deumidificare: da

Culoare: argintiu
Putere maximq (W): 1400
Putere de aspirare (W): 300
Nivel zgomot (dB): 74
Reglaj electronic: da
Derulator cablu: da
Lungime cablu (m): 5
Indicator de umplere a sacului: da
Sac textil: da
Tub metalic
Capacitate sac/rezervor: 3 litri

Friteuză Tefal
Storcător de fructe Magister
1.649.000 lei (1164,90 lei noi)
Putere: 1900 W
Capacitate: 1 kg
Capacitate ulei 1,9-2,1 litri
Cuvq fixq
Ca p a c d e ta [a b i l cu si ste m d e b l o ca re
Filtru permanent metalic
Te r mo s t a t c u t r e a p t q p e n t r u a l i me n t e c o n g e l a t e

Iulie 2005

999.000 lei (999,90 lei noi)
Putere: 400W
Recipient suc deta[abil
Re ci p i e n t d e co l e ct a re a p u l p e i
Întrerupqtor de siguran]q
Filtru [i lame din o]el inoxidabil
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Doriţi să faceţi o investiţie în aparatură electronică sau de comunicaţii?
Iată câteva noutăţi în domeniu cuprinse în ofertele marilor lanţuri de magazine.

Sugestii electronice
Sistem home cinema Philips

Unitate centrală Discovery

8.999.000 lei (8899,90 lei noi)

10.999.000 lei (11099,90 lei noi)

Redare:
CD/CD-RW/DVD/DVD-RW+/-/CD-MP3
Sistem TV:
FM/MW
Putere (RMS):
300W
Decodor: ProLogicII
Sunet: DTS
Boxe incluse: 5+1
Telecomandq: da

Procesor: AMD Sempron 2500+
Memorie: RAM 256MB DDR
Hard-disk: 40GB
Placq video:
GeForce MX4000 64MB
Sistem de operare:
Linux
Unitate:
CD-RW
Tastaturq, mouse

Televizor LG
99.999.000 lei (99999,90 lei noi)
TV LCD
Diagonala: 81 cm
Color Active Matrix
TFT LCD
WXGA 1.366 × 768 pixeli
Format: 16:9,
Tehnologie dispaly:
Super IPS
Contrast: 500:1
Audio: 2 x 10 W.

Cameră video Samsung
12.999.000 lei (11.299,90 lei noi)
Camerq video Hi8
LCD 2,5“, CCD 320.000 pixeli
Zoom optic: 22 x
Zoom digital: 880 x
Efecte digitale speciale
Focus automat [i manual
Microfon extern
Telecomandq
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Metro se extinde
prin hypermarketurile Real
Grupul german Metro inten]ioneazq sq-[i extindq activitq]ile
pe pia]a din România, prin intermediul diviziei sale de hypermarketuri Real, se aratq \ntr-un
comunicat al companiei. Metro
va continua astfel strategia de
extindere selectivq a diviziei
Real pe pia]a est-europeanq,
care prevede [i deschiderea
unui hypermarket la Moscova,
\n iulie acest an.
Grupul a \nceput \n februarie o campanie de \ntqrire a diviziei de vânzqri din Germania,
prin remanierea conducerii
Real. Cu vânzqri \n valoare de
56,4 miliarde de euro, realizate

\n 2004, Metro este al treilea
mare grup de retail din lume, cu
activitq]i \n 2.400 de loca]ii din
30 de ]qri. Afacerile opera]ionale
sunt derulate de divizii de vân-

zqri care desfq[oarq activitq]i independente pe pie]ele respective. Acestea includ Metro/Makro Cash & Carry, lider mondial
al vânzqrilor en-gros cash &
carry, hypermarketurile Real,
supermarketurile Extra, Media
Markt [i Saturn, numqrul unu \n
Europa \n rândul centrelor de
comercializare a produselor
electronice de consum, Praktiker, cu produse destinate \mbunqtq]irii locuin]elor, [i magazinele Galeria Kaufhof.
În ceea ce prive[te divizia
Praktiker, grupul Metro va analiza toate op]iunile de strategie,
inclusiv vânzarea sau listarea

publicq. Prezentq \n România
din toamna lui 2002, re]eaua
Praktiker cuprinde \n prezent
opt magazine \n Bucure[ti (douq
unitq]i), Ploie[ti, Bra[ov, Timi[oara, Cluj-Napoca, Bacqu [i
Oradea, cel din urmq inaugurat
\n mai. Compania inten]ioneazq
sq mai deschidq \n acest an alte
trei noi magazine \n România –
la Constan]a, Craiova, precum
[i \ntr-o loca]ie care nu a fost
\ncq stabilitq. Divizia Metro
Cash & Carry gestioneazq \n
România 28 de magazine. În
2004, numqrul angaja]ilor Metro
din România a ajuns la 5.228 de
persoane. 

Primele magazine Penny Market
\n Rom`nia
Concernul german Rewe va deschide,
sqptqmâna viitoare, primele trei magazine
marca Penny Market din România, la Constan]a, Medgidia [i Ploie[ti, planurile pentru
acest an prevqzând crearea unei re]ele de
17 unitq]i [i o investi]ie de circa 20 milioane
de euro. Pânq la sfâr[itul acestei luni, compania va deschide alte douq magazine la
Câmpina [i Craiova, urmate de Foc[ani,
Ro[iorii de Vede, Caracal [i Alexandria.
Urmqtoarele ora[e unde vor exista magazine Penny Market pânq la finele lui 2005
sunt Tecuci, Bârlad, One[ti, Râmnicu Sqrat,
Cqlqra[i, Giurgiu [i Tulcea. „Valoarea investi]iei pentru un magazin este de aproximativ
1,2 milioane de euro, sumq care acoperq terenul, clqdirea [i utilitq]ile. Planurile pe termen lung ale companiei vizeazq deschiderea a 15-20 de magazine pe an“, se aratq
\ntr-un comunicat al companiei. Noile magazine vor avea o suprafa]q de 750 metri
pqtra]i [i vor fi situate \n special \n ora[ele
mici [i mijlocii, neacoperite \ncq de lan]urile
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de retail strqine. Oferta include 1.200 de produse, alimente, bquturi, detergen]i, legume,
fructe [i nealimentare, majoritatea de provenien]q internq. În fiecare lunq, pe lângq sortimentul de bazq vor exista [i oferte promo]ionale, iar plata se va putea efectua [i cu

tichete de masq [i card. Grupul Rewe este
deja prezent pe pia]a de retail din România
prin intermediul re]elelor Billa, Selgros-Fegros [i XXL Megadiscount!, lan] care se va
extinde \n acest an cu un nou magazin la
Brqila. 
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