
Cererea pentru apartamente de lux 
în România a crescut cu peste 15% faþã de 
anul trecut, iar oricât de hilarã ar pãrea o 
comparaþie a þãrii noastre cu Emiratele 
Unite, cert este cã existã proiecte imo
bi liare ºi dezvoltatori rezidenþiali care 
în cearcã sã demonstreze cã ºi la noi se 
poate!

Mamaia Nord, facilitãþi de top, locul 
în care rezidenþialul se îmbinã perfect cu 
industria hotelierã de 5*. Pe scurt: AXXIS 
Nova Resort&SPA.

Un concept integrat care cuprinde 6 
blocuri cu locuinþe de lux ºi un hotel de 5* 
se construieºte la malul Mãrii Negre pentru 
a ridica ºtacheta, pentru a arãta cã ºi în 
România existã luxul cunoscut de români 
în sejururile din Dubai ºi nu numai.

Discutãm aici de un amplu proiect 
rezidenþial care se ridicã în prima linie a 
litoralului românesc, de o locaþie care va 
cuprinde toate facilitãþile necesare unui 
turist sau unui proprietar atât în perioada 
estivalã, cât ºi în restul anului. Pentru cã 
de fapt aici este diferenþa! Aportul AXXIS 
Nova Resort&SPA va fi pentru a creºte 
calitatea turismului românesc ºi gradul 
de interes al strãinilor faþã de România, 
pentru a deservi ºi în restul anotimpurilor 
având servicii integrate 365 de zile.

FACILITÃÞI LA CEL MAI ÎNALT NIVEL

Facilitãþile sunt gândite în aºa fel încât 
sã gãseºti întrun singur loc tot ceea ce îþi 
doreºti. Vrei sã te relaxezi? Cei 15.000 mp 
de spaþii verzi sunt împãrþiþi întro zonã 
de relaxare cu baldachine, candelabre 
din cristal ºi ºezlonguri, o zonã cu grãdini 
franceze în stilul “Versailles”, o oglindã 
de apã cu efect vizual fãrã delimitãri, 
asemenea unui infinity pool, aleea 
cireºilor japonezi special creatã pentru a 
susþine evenimente încã din primãvarã, 
fântâni arteziene ºi instalaþii artistice, 
precum oglinzi la infinit.

În plus, Axxis Nova beneficiazã 
de 20.000 mp de plajã privatã, piscinã 
în cãlzitã de aproximativ 1.000 mp, te
renuri de tenis ºi fotbal, centru SPA cu 
piscinã interioarã/exterioarã încãlzitã 
ce beneficiazã de servicii de masaj, sa
unã, jacuzzi, cosmeticã ºi terapii, spaþii 
comerciale de lux, hotel de animale, ca
sino, sãli de conferinþã ºi o zonã Arcade 
pentru copii.

INVESTEªTE ÎNTR-UN APARTAMENT DE 
LUX LA MALUL MÃRII NEGRE!

“Preþul este ceea ce ai plãti. Valoarea 
este ceea ce veþi obþine.” – Warren Buffett

În AXXIS Nova Resort&SPA opor tu
nitatea de investiþie este excepþionalã! 
La un simplu calcul, pentru o perioadã 

de 60 de zile, vorbind strict de sezonul 
estival, randamentul minim pentru 
garsoniere este de 7%; 6,8% 7% pentru 
apartamentele cu 2 camere ºi 6,5 – 7% 
pentru apartamentele cu 3 camere.

O investiþie întrun apartament de 
lux al AXXIS Nova va da unul dintre cele 
mai mari randamente atât în sezonul 
estival, cât ºi în afara acestuia, segmentul 
highend fiind unicul care nu îºi pierde 
din valoare peste ani, având garanþia 

calitãþii atât a materialelor folosite, cât ºi 
a facilitãþilor oferite la cel mai înalt nivel.

AXXIS Nova este o oportunitate 
ex traordinarã de investiþie în aparta
men te de lux pe litoralul românesc ºi de 
asigurare a unui venit pasiv pe termen 
lung, cu o profitabilitate maximã. Pozi þio
narea idealã ºi facilitãþile fãrã de cusur vor 
fi polul de atracþie principal pen tru turiºtii 
care vor dori sã îºi petreacã vacanþele 
pe malul Mãrii Negre, la un standard 
nemaiîntâlnit pânã acum în România.

Fãrã griji, numai relaxare! AXXIS 
Nova se ocupã de tot pentru tine! Dis
punem de servicii de Property Mana
gement integrat: de la întreþinerea spa
þii lor verzi, a piscinelor, la curãþenie 
ge neralã ºi pânã la toate diligenþele pen
tru a subînchiria apartamentele.

Accesul în resortul de lux se face din 
Bulevardul Mamaia Nord, unde turiºtii 
sunt întâmpinaþi de o fântânã cu jocuri 
de apã dezvoltatã pe o formã liniarã 

completatã de douã compoziþii din plante 
frumos colorate.

AXXIS Nova Resort & SPA se întinde 
pe o suprafaþã de teren de aproximativ 
50.000 mp, pe locul campingului “GPM 
Holiday” din Mamaia Nord, la câþiva paºi 
distanþã de zona cluburilor faimoase ºi 
de lux: Nuba, Loft, Breeze, Ego, Fratelli 
etc.

Accesul pietonal se va face pe tro tua
rele aferente Bulevardului Mamaia Nord, 
iar accesul auto se face pe la intrarea 

principalã din complexul AXXIS Nova 
Resort & SPA.

Complexul de lux AXXIS Nova cuprin
de 1.600 de  locuri de parcare la sol, dar ºi 
la nivelul subsolului.

SEGMENTUL REZIDENŢIAL

Construcþia primului concept inte
grat din Mamaia Nord – AXXIS Nova 
Resort & SPA  a demarat cu primul bloc de 

apartamente de lux: Madrid în toamna lui 
2021 ºi se va finaliza în a doua jumãtate 
a lui 2023.

Madrid este poziþionat în prima 
linie, lângã promenadã, va avea o vedere 
spectaculoasã cãtre litoral ºi acces direct 
la plaja privatã AXXIS Nova Beach cu o 
suprafaþã totalã de 20.000 mp. 

Madrid va cuprinde 3 scãri, 254 
apartamente – garsoniere, aparta mente 
cu 2 ºi 3 camere cu vedere spre mare ºi 
suprafeþe între 53 ºi 224 mp. Terasele 

unitãþilor locative ating suprafeþe de pânã 
la 106 mp. 

Fiecare tip de unitate locativã dispune 
de 3 stiluri de prezentare ºi decor care pot fi 
alese ºi puse în practicã: Luna, Solis ºi AXXIS.

Niºa cumpãrãtorilor de lux câºtigã 
cotã în piaþa româneascã, cumpãrãtorii 
având întrebãri ºi cerinþe pertinente, 
fiind documentaþi în privinþa arhitecturii 
ºi a materialelor folosite. Aceºtia au una 
sau mai multe achiziþii de acest fel sau îºi 

doresc sã investeascã în minim 5 unitãþi 
locative în prima linie în Mamaia Nord 
dacã existã facilitãþi pe mãsurã.

Vrem sã dãm o faþã nouã turismului 
românesc, sã ajungem sã avem cele mai 
relaxante vacanþe ºi cele mai frumoase 
experienþe la noi în România. Pare un vis, 
dar este bine de ºtiut cã VIS e AXXIS, iar 
noi facem ca visurile sa devinã realitate! 
Aºadar descoperã universul AXXIS 
Nova Resort&SPA ºi fã parte din aceastã 
schimbare alãturi de noi.
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Ultimul an a transformat în vedetã a 
comunicatelor ºi analizelor economice Or
ganizaþia Mondialã a Sãnãtãþii (OMS ) care a 
monopolizat atenþia unui mapamond înspãi
mântat de evoluþia pandemiei covid 19.

Recent, atenþia mapamondului a fost 
brusc atrasã ºi de activitatea unei alte orga
nizaþii internaþionale: Organizaþia Naþiunilor 
Unite pentru Alimentaþie ºi Agriculturã (FAO).

La data de 8.04.2021, FAO publicã do
cumentul „AO Food Price Index” prin care 
anunþã cã acest index înregistreazã a 10a 
creºtere lunarã consecutivã.

  Se aratã cã indicele preþurilor alimen
telor  a înregistrat o medie de 118,5 puncte în martie 2021, în creºtere cu 
2,4puncte, sau 2,1% faþã de februarie. Aceasta este a zecea creºtere lunarã 
consecutivã a valorii indicelui, care a atins cel mai ridicat nivel din iunie 
2014. Indicele preþurilor cerealelor a înregistrat o medie de 123,6 puncte 
în martie , încheind opt luni de tendinþã ascendentã.

Datele sunt îngrijorãtoare dar reflectã o situaþie conjuncturalã sau 
sunt semnalul de alarmã al posibilitãþii declanºãrii unei crize alimentare 
globale cu efecte atât de dramatice asupra sãrii generale a populaþiei glo
bului  încât ar putea fi asimilatã unei pandemii , o pandemie alimentarã.?

    Nu putem omite faptul cã odatã cu destabilizarea lanþurilor de apro
vizionare, închiderea frontierelor ºi prãbuºirea comerþului mondial ca ur
mare a crizei covid securitatea alimentarã la nivel global  este ameninþatã. 
Situaþia este atât de criticã încât miniºtrii agriculturii din G20 au promis în 
octombrie 2020 sã “coopereze îndeaproape ºi sã ia mãsuri concrete pentru 
a proteja securitatea alimentarã ºi nutriþia în întreaga lume”, luând notã 
de Raportul comun al  Organizaþiei Naþiunilor Unite pentru Alimentaþie 
ºi Agriculturã (FAO) ºi al Programului Alimentar Mondial (PAM) care a 
avertizat cã aproximativ 135 de milioane de persoane din întreaga lume 
se aflã deja în pragul foametei ,fiind cel mai ridicat nivel  din ultimii patru 
ani. ”Este probabil ca acest numãr sã explodeze în 20202021 ca urmare a 
pandemiei. Numãrul persoanelor grav înfometate sar putea dubla, ajun
gând la peste 250 de milioane pânã la sfârºitul anului 2020”, a avertizat 
raportul. 

 În timp ce foamea afecteazã deja milioane de oameni în fiecare an, 
coronavirusul a acþionat ca un amplificator. Pandemia a lovit puternic po
pulaþiile deja vulnerabile ºi a acþionat pe lângã crizele existente, vulnerabi
lizând multe þãri nesigure din punct de vedere alimentar ºi lovind puternic 
micii producãtori agricoli.

Peste 600 de milioane de persoane sunt expuse riscului de a cãdea în 
sãrãcie. Lipsiþi de venituri, mulþi nu îºi mai pot permite sã cumpere sufi
cientã hranã. În 2020, Programul Alimentar Mondial (PAM) a estimat cã 
încã 121 de milioane de persoane au suferit de foame la un nivel critic ca 
urmare a impactului socioeconomic al pandemiei.

  Evident, pandemia COVID19 are influenþa sa dramaticã asupra situ
aþiei actuale a ofertei de alimente ºi asupra dinamicii crescãtoare a preþu
rilor dar, COVID19 nu a fãcut decât sã accentueze ºi sã scoatã brutal în evi
denþã o situaþie deja existentã de mult mai mult timp ºi care, fãrã îndoialã, 
are toate caracteristicile unei adevãrate crize alimentare la nivel global.

  Problema se pune însã diferit din punctul de vedere al nivelului de 
dezvoltare economicã a unor zone sau þãri. Criza alimentarã a þãrilor dez
voltate nu genereazã foametea cronicã ci doar mari inegalitãþi între diferite 
categorii ale populaþiei în accesul la resursele alimentare de diferite calitãþi 
nutriþionale prin dinamica preþurilor ºi a distribuirii veniturilor. 

  Þãrile aflate întrun real pericol de cronicizare a foametei au alte 
probleme, extrem de complicate .Deºi creºterea veniturilor este necesarã, 
structura creºterii conteazã: o creºtere mai echitabilã, în principiu, gene
reazã o mai bunã securitate alimentarã pentru cei mai sãraci. 

  Indiferent de problemele actuale extrem de preocupante ale pande
miei COVID19 decidenþii politici la nivel naþional sau zonal trebuie sã acor
de din ce în ce mai multã atenþie provocãrilor la adresa securitãþii alimen
tare globale ºi modului de abordare al acestora prin politici mai coerente 
ºi mai coordonate.

 Cum se situeazã România în acest context al unei inevitabile crize ali
mentare ?

 România este în pericol de a pierde cel mai mare avantaj competitiv 
pe care îl are acela a imensului potenþial agricol. Ce înseamnã asta în cu
vinte simple ? Înseamnã cã degeaba avem unul dintre mai fertile terenuri 
agricole din Europa, cã degeaba avem una dintre cele mai echilibrate struc
turi de relief, cã degeaba am putea hrãni de patru ori mai multã populaþie 
decât actuala populaþie a þãrii dacã nu reuºim nici mãcar sã producem cât 
mâncãm. Acum, în secolul XXI, membri ai UE ºi NATO, noi românii suntem 
la mâna strãinãtãþii, importând în jur de 70% din mâncarea noastrã zilnicã, 
de la pâine pânã la cartofi.

  Avem o agriculturã care suferã de decapitalizare ºi de politica discrimi
natorie a subvenþiilor europene, de barierele puse în cale intrãrii pe piaþã 
a producãtorilor autohtoni, de dezinteresul politicilor guvernamentale, de 
concurenþa neloialã a marilor reþele comerciale, de lipsa unor programe 
naþionale menite stopãrii efectelor secetei ºi deºertificãrii prin construcþia 
unor reþele moderne de irigaþii, de lipsa unor legi de interes naþional în 
ceea ce priveºte posibilitatea vânzãrii pãmântului cãtre cetãþeni strãini.

  Creºtem de zece ori mai puþini porci decât am avea nevoie pentru aco
perirea consumului actual de carne de porc. Sau redus dramatic numãrul 
ºi capacitatea combinatelor ceea ce ne obligã sã importãm masiv purcei ºi 
scroafe gestante în schimbul cãrora exportãm  mari cantitãþi de porumb 
boabe, ceea ce înseamnã o pierdere netã pentru economie ºi o presiune în 
plus pe deficitul comercial. Mai avem doar cca. 1% din ceea ce era suprafaþa 
de sere industriale ( a nu se confunda cu solariile artizanale) care furniza 
legume pentru perioadele reci, reducând considerabil dependenþa de im
port. Nu mai existã reþea de cercetare ºi dezvoltare a potenþialului naþional 
de seminþe ºi material genetic autohton ceea ce a condus la importul de 
soiuri strãine de legume ºi fructe, neadaptate condiþiilor locale ºi vulne
rabile la atacul dãunãtorilor. Se importã între zece ºi cincisprezece ori mai 
multe ouã decât putem produce pentru acoperirea consumului intern. Nu 
mai satisfacem nici consumul intern de cartofi, fasole boabe, varzã , toma
te, ardei. Mai mult de 60% din consumul de unt ºi brânzeturi este acoperit 
din import ºi 80% din zahãr în stare finitã sau parþial prelucratã este, de 
asemenea importat.

  Deºi avem o producþie importantã de floarea soarelui la nivel euro
pean, nu o prelucrãm în þarã, peste 50% fiind exportatã în Ungaria ºi  Bul
garia de unde importãm uleiul.

  Decidenþii noºtri politici nu ar trebui sã se lase înºelaþi de bogãþia 
de produse ºi de sortimente pe care o pot vedea în supermarketuri. Este o 
imagine falsã a realitãþii de parcã ar fi o hologramã. Peste 70% din bogãþia 
de produse de pe rafturi este de import. Nu o produce agricultura noastrã 

ci a altora . Dacã, Doamne fereºte, nu am mai importa, rafturile ar fi la fel 
de goale ca pe timpul comunismului. Neam întoarce la penuria ceauºistã. 
Pericolul este mare. Este de ajuns sã mai vinã o pandemie cu închiderea 
graniþelor sau sã nu mai putem sã ne împrumutãm pentru a plãti importul 
ºi vom suferi de foame ºi de lipsa alimentelor de bazã. Iatã de ce trebuie 
înþeles cã problema agriculturii este o problemã de siguranþã naþionalã , 
mai importantã chiar decât cumpãrarea de F16 sau rachete Patriot. 

  Atenþie ! Nu condiþiile meteo sunt cauza acestei situaþii grave. Acestea 
nu au fãcut decât sã accentueze dificultãþile existente în agriculturã  cãci 
probleme acesteia sunt de naturã sistemicã ºi structuralã .Sunt de naturã 
sistemicã deoarece de mai bine de treizeci de ani rolul agriculturii în siste
mul economic românesc este neglijat ºi subestimat, sunt de naturã struc
turalã deoarece înafara marii culturii nici unei alte ramuri nu i sa acordat 
atenþia necesarã, în primul rând creºterii animalelor. 

  Mai mult, rolul ºi poziþia micului producãtor agricol , a þãranului sau 
a fermierului român, nu a fãcut obiectul nici unui program de guvernare, 
indiferent de culoarea lor politicã.

  Este acum þãranul român în pericol încât trebuie sã fie salvat ?
  Categoric DA. Este în mare pericol ca el sãºi  piardã locul ºi impor

tanþa în economia româneascã iar împreuna cu el, întreaga agriculturã 
româneascã.

   Þãranu român a devenit ” paria” economiei de piaþã europene. Victima 
unor negocieri deloc demne ºi profund incorecte la aderarea în UE, mica agri
culturã  a fost supusã unei concurenþe neloiale din partea importurilor masive 
de produse agroalimentare prin reþeaua de supermarketuri. Nu a mai dispus 
de posibilitatea accesului la piaþa tradiþionalã prin falimentarea micilor maga
zine ºi prin exploatarea la care sunt supuºi de reþeaua de intermediari susþi
nutã de cãtre mafia pieþelor. Primesc subvenþii mult inferioare agricultorilor 
din alte þãri membre UE, nu dispun de o infrastructurã bancarã ºi de asigurãri 
specializatã  pe agriculturã pentru aºi procura utilaje ºi pentru aºi asigura 
culturile. Nu beneficiazã de o politicã agrarã coerentã ºi sustenabilã menitã 
sã stimuleze valorificarea superioarã a producþiei prin procesare ºi export, nu 
sunt sprijiniþi în acþiunea de combatere a secetei prin refacerea ºi dezvoltarea 
sistemului de irigaþii, nu este susþinut învãþãmântul vocaþional agricol.

  Tot acest context al dezinteresului ºi lipsei de mãsuri politice cu ca
racter prioritar  pentru sprijinirea þãranului/fermierului român în condiþi
ile concurenþei pieþei europene cere nu numai acþiuni ferme ºi imediate 
pentru ” salvarea” lui ca actor central al interesului naþional ºi al asigurãrii 
siguranþei alimentare dar ºi a salvãrii situaþiei la nivel macro. Fãrã a inter
veni în aceastã direcþie nu se va putea echilibra balanþa comercialã, pericol 
iminent pentru destabilizarea pe termen lung la raporturilor macroecono
mice cu efecte negative asupra stãrii economice a populaþie

  Suferim de obsesia infrastructurii, decidenþii politici întrecânduse 
în promisiuni mãsurate în kilometri de autostradã dar, deºi necesarã, in
frastructura nu mai este prioritatea zero a investiþiilor.

  Pãrerea mea este cã se impune o reevaluare a prioritãþilor în sensul 
în care efortul investiþional sã fie mult mai mult orientat spre salvarea agri
culturii cãci riscãm sã ne transformãm definitiv din producãtori în consu
matori ai produselor de import, devenind o piaþã de desfacere permanentã 
pentru pâinea congelatã austriacã , fasolea boabe egipteanã, carnea de 
porc spaniolã, ouã poloneze ºi mãlaiul italienesc.

România ºi criza alimentarã

/  Prof. Univ. Dr.  
Mircea Coşea

Se împlinesc aproape 2 ani de la startul pandemiei ºi a cri
zei sanitare. Multiple domenii de activitate sunt afectate direct, 
costurile cresc din ce în ce mai mult ºi ne gândim… oare care este 
domeniul cel mai bun pentru a investi? Mai ales acum când totul 
se poate schimba de la o zi la alta?

Au luat aplomb investiþiile în criptomonede, unii investiti
tori sau dus direct cãtre bursã, însã ambele domenii sunt volati
le: azi câºtigi, mâine poþi pierde tot… Trebuie sã ai fler, intuiþie ºi 
experienþã pentru a ºti când sã spui stop!

Cu o mai mare stabilitate în timp la nivel de investiþie au fost 
ºi au rãmas imobiliarele! Unitãþile locative reprezintã bunuri fixe 
ºi chiar dacã îºi pot pierde din valoare în timpul unei crize finan
ciare, o datã cu finalizarea acesteia ºi cu restartul economiilor, 
vor creºte din nou ºi îºi pot depãºi în timp preþurile de achiziþie.

„Imobilele nu pot fi pierdute sau furate, nici nu pot fi luate 
cu sine. Achiziþionate cu bun simþ, plãtite integral ºi gestiona
te cu grijã rezonabilã, reprezintã cea mai sigurã investiþie din 
lume.” – Franklin D. Roosevelt

Investiþiile imobiliare din care poþi avea randament foarte 
mare ºi din care poþi câºtiga inclusiv atunci când economia este 
destabilizatã sunt cele bazate pe chirie zilnicã. Dar aici discutãm 
de locaþii foarte bune, cu specific turistic ridicat. Spre exemplu, 
în România, poþi investi ºi avea randament ridicat dacã ai unitãþi 
locative la malul Mãrii Negre, în prima linie. Chiar dacã perioa
da de timp este una scurtã, 6090 zile, preþul pe zi, în funcþie de 
staþiune, variazã de la 50 la 150 Euro.

Viitorul sunã bine! În staþiunea Mamaia Nord ºi nu numai, 
sau demarat proiecte integrate cu apartamente, hoteluri ºi faci
litãþi a cãror perioadã de funcþionare scapã de limitele sezonului 
estival ºi ajung sã funcþioneze 12 luni din 12.

O altã tendinþã a fost ºi este migrarea spre case sau apar
tamente cu grãdini sau terase mari. Proprietarii cu familii au 
ales sã achiziþioneze o casã spre a se muta, însã majoritatea ºia 
pãstrat vechile locuinþe, pe care leau dat spre închiriere. Chiar 
dacã în aceastã perioadã valorile au scãzut cu 1020%, banii din 
chirii asigurã un venit stabil.

În ce mai investesc românii? Imobiliare, da ori ba? 
Trenduri în criza sanitară
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“Acreditarea în accepþiunea reglementãrilor Uniunii Europene”
interviu cu  prof. univ. dr. Fănel Iacobescu, președintele RENAR şi membru în Consiliul General  

al Confederaţiei Internaţionale a Măsurărilor

Ce înseamnã activitatea de acredi-
tare, cine o desfãºoarã ºi care sunt 
domeniile asupra cãrora acþioneazã?
Conceptul de acreditare este utilizat în 

diverse domenii de autoritãþi sau organi
zaþii economico sociale. Noi discutãm des
pre acreditare în accepþiunea reglementã
rilor Uniunii Europene. 

Directivele ºi Regulamentele Parla
men tului ºi Consiliului Uniunii Europene 
conþin cerinte prin care se asigura protectia 
cetatenilor spatiului comunitar. Acreditarea 
este activitatea esenþialã prin care se im
plementeazã Directivele ºi Regulamentele; 
deci, este aplicabilã pentru toate activitãþi
le economicsociale: siguranþa alimentarã, 
sãnãtate, mediu, siguranþa circulaþiei, etc. 

Conceptul de acreditare este definit de 
Regulamentul 765 al Parlamentului ºi Con
siliului Uniunii Europene. Prin acreditare, 
se atestã faptul cã organismele de evaluare 
a conformitãþii respectã cerinþele referenþi
alelor corespunzãtoare. 

Activitatea de acreditare la nivelul 
Uniunii Europene este coordonatã de EA 
– European Cooperation for Accreditation, 
organizaþie recunoscutã de Parlamentul ºi 
Consiliul Uniunii Europene ºi semnatar al 
unui acord în acest sens cu Comisia Euro
peanã. 

Conform prevederilor Regulamentu
lui, în fiecare stat membru trebuie sã fie un 
unic organism naþional de acreditare.  

RENAR – asociaþia de acreditare din 
România  este organismul naþional de 
acreditare al þãrii noastre ºi îndeplineºte 
toate cerinþele aplicabile organismelor 
naþionale de acreditare, nu numai în Euro
pa, dar ºi în lume (în peste 80 de þãri).

Existenþa unui organism naþional de 
acreditare a fost o condiþie de aderare a 
României la Uniunea Europeanã. 

În situaþia în care, în aplicarea legis
laþiei armonizate la nivel comunitar sau a 
legislaþiei naþionale, o autoritate cu funcþie 
de reglementare decide sã utilizeze acre
ditarea în scopul verificãrii competenþei 
organismelor de evaluare a conformitãþii, 
organismul national de acreditare dezvol
ta scheme de acreditare specific. 

Organismul naþional transpune ce
rinþele Directivelor ºi Regulamentelor, 
prin standardele armonizate (publicate in 
Jurnalul Oficial al UE), efectuând activita
tea de acreditare  acrediteazã organismele 
de evaluare a conformitãþii. Autoritãþile 
naþionale desemneazã ºi notificã organis
mele de evaluare a conformitãþii acredi
tate pe siteul NANDO al Comisiei Uniunii 
Europene pentru fiecare domeniu. Spre 
exemplu, Ministerul Economiei notificã 
pentru directivele de maºini, jucãrii, etc., 

Ministerul Agriculturii  pentru directiva de 
produse eco, etc. 

O organizaþie deschide siteul NANDO, 
îºi alege un organism de evaluare a con
formitãþii care sãi evalueze produsele sau 
serviciile.  Dupã obþinerea certificatului de 
conformitate, produsele respective pot cir
cula liber pe piaþa comunitarã. 

Statele membre al UE sunt obligate sã 
asigure, prin autoritãþile corespunzatoare, 
supravegherea pietei. 

Ce reprezintã RENAR ºi care este recu-
noaºterea sa internaþionalã?
RENAR este o organizaþie nonprofit, 

aºa cum recomandã Regulamentul 765. 
Acelaºi statut de organism de drept privat, 
nonprofit, îl are ºi organizaþia responsa
bilã cu activitatatea de acreditare la nivel 
European EA – European cooperation for 
Accreditation.

De asemenea, la nivel mondial, orga
nizaþiile responsabile cu acreditarea ILAC 
– International Laboratory Accreditation 
Cooperation ºi IAF – International Accredi
tation Forum, au acelaºi statut.

RENAR este semnatarã a Acordului 
multilateral de recunoaºtere cu EA (EA
MLA), cu organizaþiile internaþionale ILAC 
– MRA ºi IAF – MLA, ceea ce asigurã recu
noaºterea tuturor documentelor emise sub 
acreditare (buletine de analize, rapoarte 
de încercare, etalonare, certificate etc.)  

Fiecare dintre organismele naþionale 
de acreditare sunt evaluate privind respec
tarea cerinþelor reglementãrilor europene 
ºi internaþionale în domeniul acreditãrii, 
de cãtre echipe mixte de specialiºti, stabi
lite la nivelul EA. 

Prin faptul cã sunt supuse cu succes 
evaluãrii la nivel de omologi, organismele 
naþionale de acreditare: 

• demonstreazã cã respectã cerinþele 
Regulamentului 765/2008, criteriile stabi
lite în standardul armonizat relevant (ISO/
IEC 17011), precum ºi a celorlalte regle
mentãri aplicabile;

•devin semnatare ºi/sau îºi menþin 
statutul de semnatar al Acordului multila
teral de recunoaºtere reciprocã, EAMLA, 
pentru schemele de acreditare supuse 
evaluãrii.

Conform prevederilor Regulamentu
lui 765/2008, în fiecare þarã trebuie sã fun
cþioneze un singur organism naþional de 
acreditare, care se supune, obligatoriu ºi 
periodic, evaluãrii unor echipe stabilite de 
European cooperation for Accreditation 
(EA). Aceste evaluãri includ toate aspecte
le privind activitatea de acreditare, modul 
de organizare a organismului, sistemul 
de management al calitatii, de asigurare a 
imparþialitãþii, managementului la cel mai 
înalt nivel, inclusiv statutul 

Care sunt tendintele actuale în dome-
niul acreditarii?
Se constatã dezvoltarea schemelor 

de acreditare, conform standardului ar
monizat  ISO 17020, respectiv organisme 
de inspectie. Necesitatea dezvoltarii unei 
astfel de scheme a apãrut pentru a rezol
va problemele conflictelor de interese ºi 
impartialitãþii care se manifestaã în diver
se domenii, spre exemplu: monitorizarea 
calitãþii unor produse (combustibili, apa 
potabilã, etc) ar trebui sa fie efectuatã, pe 
lângã producãtor (distribuitor) ºi de cãtre o 
autoritate a statului (spre exemplu: DSP) de 
organisme de inspecþie acreditate pe acest 

standard. Organismele de inspectie emit 
rapoarte de inspecþie, cu recomandãri ºi 
mãsuri, iar autoritãþile statului aplicã even
tuale sancþiuni. 

Cum colaboraþi cu autoritãþile, în în-
deplinirea misiunii dvs.?
RENARul are o colaborare foarte bunã 

cu ministerele, alte autoritati ale statului. 
La nivelul RENARului sa constituit un Con
siliu Consultativ al autoritãþilor. Acest Con
siliu se întruneste periodic ºi analizeazã 
aspectele privind acreditarea ºi evaluarea 
conformitãþii în domeniul reglementat. 

 RENAR acrediteazã, de asemenea, în 
domeniul voluntar. Astfel dezvoltã sche
me de acreditare în diverse domenii, la 
cererea autoritãþilor sau unor organizaþii. 
Domeniul voluntar se dezvoltã din ce în 
ce mai mult, din dorinþa de a demonstra 
conformitatea cu cerinþele reglementarilor 
specifice. 

Produsele sau activitatea de volunta-
riat?
Domeniul voluntar în acreditare nu 

are nici o legaturã cu activitatea de volun
tariat. 

Deci, chiar ºi ce nu este reglementat, 
este reglementat, ca sã spun aºa... 
Cam aºa pare! Pentru cã, în general, 
sunt reglementãri peste reglemen-
tãri, care sunt ca niºte standarde de 
lucru... ºi-atunci, standardizarea nu 

limiteaza creativitatea, câtã vreme 
se vine în control pentru a se verifica 
respectarea tuturor acestor standar-
de de lucru? 
Sar putea vorbi de creativitate în im

plementarea unor tehnici de audit. 
Astfel, ar putea interveni creativitatea 

în sensul aplicãrii unor tehnici de audit, 
care sã asigure o evaluare cât mai curpin
zãtoare a cerinþelor. 

Spre exemplu, în activitatea de evalua
re, un auditor poate interveni cu întrebãri 
prin care, imbinând experienþa sa cu aspec
tele tehnice, sã identifice cât mai multe ne
conformitãþi. Adesea, organismul de acre
ditare este confundat cu un organism de 
control. Nu este adevarat. Prin evaluare se 
identificã neconformitãþile ºi se stabilesc 
acþiunile corective corespunzãtoare.

Aþi spus cã organismul naþional de 
acreditare dezvoltã scheme de acre-
ditare specifice. Ce astfel de scheme 
a implementat RENAR, pânã acum? 
Sau dezvoltat ºi implementat zeci de 

scheme specifice în aproape toate domeni
ile de activitate. Organismele naþionale de 
acreditare trebuie sã actioneze în cel mai 
scurt timp, dupã publicarea Directivelor 
ºi Regulamentelor UE, pentru dezvoltarea 
regulamentelor specifice ºi publicarea 
schemelor de acreditare corespunzãtoare. 

Ce scheme de evaluare a conformi-
tãþii aveþi, acum, în lucru?

Am întocmit regulamentul specific de 
acreditare în domeniul jocurilor de noroc. 
Dupa discuþii cu autoritatea din domeniu, 
am transmis acesteia spre avizare, regu
lamentul specific. Nici pânã acum nu am 
primit rãspuns. Deci, nu întotdeauna pu
blicarea schemei de acreditare depinde de 
organismul naþional de acreditare. 

RENAR, împreunã cu Autoritatea Na
þio nalã de Supravegehere a Datelor cu 
Caracter Personal, respectiv Directoratul 
Naþional de Securitate Ciberneticã, conlu
creazã pentru finalizarea regulamentelor 
specifice din aceste domenii. 

Stiu ca participaþi la diverse întâlniri 
cu reprezentanþi ai Comisiei ºi a EA 
privind cerintele unor noi reglemen-
tãri europene  care se vor implementa 
prin acrerditare. Care ar fi domeniile? 
Spre exemplu: scena crimei, cancerul 

mamar. 

Spuneaþi cã RENAR este evaluat de or-
ganismele europene. Cu ce rezultate?
Bineînþeles cã este evaluat, iar evaluãrile 

de pânã acum au fost încheiate cu re zultate 
pozitive, RENAR menþinânduºi calitatea de 
semnatar al acordurilor de recunoaºtere, atât 
cu EA, cât ºi cu organizaþiile internaþionale 
care coordoneazã acreditarea: Internaþional 
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) 
ºi International Accreditation Forum (IAF).

/ Daniel Neguþ

Prof. univ. dr. ing. Fănel Iacobescu 
este preşedintele RENAR din anul 
2005. El este şi Doctor Honoris Causa 
al Universităţii Tehnice Gh. Asachi-
Iaşi, unde e conducător de doctorat. 
Semnatar al Documentului de poziție 
din Memorandumul privind negocierile 
de aderare a României la Uniunea 
Europeană, Fănel Iacobescu a fost 
distins cu Ordinul Național „Serviciul 
Credincios”, în grad de cavaler, pentru 
contribuția personală, deosebită, la 
dezvoltarea metrologiei științifice. Acum, 
la final de an, vorbim cu prof-univ. dr. 
ing. Fănel Iacobescu despre acreditare și 
despre implicațiile acesteia.  
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Din 2020 trãim o nouã realitate, 
cea configuratã de tot ce înseamnã 
pandemia Covid-19 – de la riscuri la 
diverse restricþii. Cum a fost afectatã 
activitatea în domeniul medical ºi ce 
sfaturi aveþi pentru cei ce îºi cautã în 
continuare sãnãtatea?
În domeniul medical, lucrurile nu pot 

fi oprite de factori externi cum sunt pande
mia, crize economice etc. Oamenii se îmbol
nãvesc, iar noi trebuie sã le asigurãm servi
ciile medicale de care au nevoie, mai ales cã 
avem pacienþi fideli care vin la noi împre
unã cu familiile de vreo ºaisprezece ani. 

ªi chiar dacã resimþim aceleaºi efecte 
stresante prin care trece întreg sistemul 
privat ºi public de servicii medicale, ne 
considerãm învingãtori pentru cã activita
tea clinicii nu a fost perturbatã nici pentru 
o zi. Practic, neam adaptat situaþiei din 
mers ºi neam capacitat la maxim sã fim cu 
toþii în siguranþã, atât angajaþii, cât ºi paci
enþii clinicii. Am recurs la software cu pro
gramãri online, programãri pentru analize 
medicale ºi am redus contactul cu pacienþii 
în recepþie.

Nevoia pacientului de a merge la me
dic nu a dispãrut nicãieri, iar cei care au 
avut de suferit cel mai mult la începutul 
pandemiei au fost bolnavii cu maladii 
cronice. Au avut ºi au mereu nevoie sã fie 
vãzuþi de medici, sã obþinã reþete, au pro
bleme medicale care nu pot fi amânate... 
Astãzi putem zice cã funcþionãm în regim 
optim ºi toþi pacienþii au acces la specialiº
tii ºi serviciile clinicii.

Gestionaþi o echipã de aproximativ 
45 de medici. Având în vedere cã 
sunteþi un manager uºor ”atipic”, în 
sensul cã veniþi din altã breaslã, cum 

reuºiþi sã coordonaþi procesele ºi sã 
faceþi faþã provocãrilor în acest acest 
moment de crizã medicalã? 
Ceea ce am acumulat din experienþele 

anterioare în funcþii de conducere, imple
mentez acum în clinicã. Întro exprimare 
mai concisã – ofer flexibilitate, încurajez 
iniþiativele ºi cred în fiecare membru al 
echipei cu care muncesc zi de zi. Succesul 
celor 16 ani de existenþã pe piaþa servicii
lor medicale îl datorez echipei ºi medicilor 
cu care am reuºit sã construim o frumoasã 
ºi eficientã relaþie bazatã pe parteneriat. 
Asta ar fi secretul!

Ce servicii oferã Life Med publicului 
larg ºi cum convingeþi un pacient sã 
revinã?
Clinica noastrã este una multidiscipli

narã, gen policlinicã. De la început neam 
orientat cãtre toate vârstele de pacienþi – 
copii, maturi ºi vârstnici. O persoanã care 

pãºeºte pragul clinicii beneficiazã de la 
consultul medical, analize de laborator ºi 
expertizã psihologicã ºi psihiatricã, pânã 
la tratamente personalizate ºi medicinã 
de recuperare. Dacã consultaþi siteul cli
nicii (www.lifemed.ro), puteþi observa cã 
operãm cu o paletã largã de specialitãþi ºi 
servicii medicale: alergologie, cardiologie, 
chirurgie generalã, dermatologie, diabe
tologie, ecografie vascularã, ginecologie, 
ORL, gastroenterologie, neurologie, medi
cinã de familie, medicina muncii etc.

Ambele sedii, Timpuri Noi ºi Militari 
sunt dotate cu laboratoare performante,  
ceea ce permite sã fie efectuate o gamã 
completã de analize: biologie molecularã, 
biochimie, imunologie ºi serologie, endo
crinologie, markeri tumorali, markeri vi
rali, microbiologie etc.

Bineînþeles cã cele mai multe specia
litãþi sunt localizate în sediul nostru cen
tral din Timpuri Noi. Spre exemplu, aici 
avem dezvoltatã recuperarea medicalã, 
adicã kinetoterapie ºi fizioterapie. Acest 
departament este solicitat acum mai cu 
seamã de pacienþiii postCovid, iar medi
cii pneumologi, neurologi ºi specialiºtii în 
recuperare medicalã elaboreazã în comun 
programe de reabilitare a acestora.

Recent au fost efectuate ºi achiziþii de 
echipamente laser ultramoderne  care per
mit sã fie tratate o serie de afecþiuni neuro
logice, reumatologice sau de ortopedie. O 
altã investiþie substanþialã a fost fãcutã în 
aparaturã laser pentru estetica medicalã.

DOMENIUL MEDICINEI ESTE UN TÃRÂM  
PE CARE TREBUIE SÃ-L ”ÎMBLÂNZEªTI”  

CU MULTÃ MUNCÃ.
Acum, eu sunt un om raþional ºi realist. 

Domeniul medicinei este unul deloc uºor, 

cu o concurenþã acerbã, cu pacienþi mai 
elevaþi sau nu..., un tãrâm pe care trebuie 
sãl ”îmblânzeºti” cu multã muncã, dãru
ire ºi diplomaþie. Satisfacþia mea, dar ºi a 
personalului medical, sunt pacienþii mulþu
miþi. Credeþimã, sunt mulþi oameni care 
mã sunã cu recunoºtinþã cã au reuºit sãºi 
rezolve o problemã medicalã.

Iar Grijã, Respect ºi Excelenþã  este 
obiectivul nostru pe termen lung ºi de
punem eforturi sã satisfacem mereu ne
cesitãþile pacienþilor în materie de profe
sionalism, calitate ºi siguranþã a actului 
medical. Dovadã a acestui fapt este ºi nu
mãrul în creºtere a celor care aleg zilnic sã 
facã investigaþiile ºi tratamentele anume 
la noi. În jur de 130 mii de pacienþi sunt 
deserviþi la Life Med anual, cred cã este o 
cifrã impunãtoare pentru o clinicã de talie 
medie.

Pacienþii ºi familiile lor ajung sã 
aprecieze calitatea unui serviciu medical 
atunci când timpul de rãspuns la apel este 
promt, atitudinea medicului ºi atmosfera 
din clinicã sunt prietenoase – toate aceste 
aspecte influenþeaza pãrerea oamenilor cu 
privire la furnizorul de servicii medicale. 
Ca manager de clinicã sunt conºtient cã 
o astfel de abordare ne asigurã pe viitor 
mulþi pacienþi fideli. În plus, oamenii vin 
ºi pentru medicii foarte bine pregãtiþi, cu 
varii competenþe, pe care am reuºit sãi 
atragem la Life Med.

Cum vedeþi cã se va dezvolta pe viitor 
clinica pe care o conduceþi ºi, în gene-
ral, sistemul medical din România?
De acum încolo, cerererea pentru ser

viciile medicale va fi doar în creºtere, în 
toatã lumea. Fiecare dintre noi are nevoie 
la un moment dat de asistenþã medicalã, de 
o investigaþie sau un diagnostic. 

Nu vreau sã fac multã filosofie aici, dar 
sãnãtatea este cea mai bunã investiþie ºi tot 
mai mulþi oameni vor înþelege acest lucru. 
Poate cã ºi actuala pandemie e menitã sã 
ne deschidã ochii, sãi determine pe unii sã 
meargã la medic pentru un consult de ru
tinã sau sãºi facã analizele pentru propria 
liniºte. 

În discuþiile mele private obiºnuiesc 
sã zic cã sunt patronul unei clinici mici ºi 
cochete. Acest concept, aparent neformal, 
vreau sãl transform în unul oficial. Da, 
pe viitor vom rãmâne în format de poli
clinicãboutique, dar cu o linie de mana
gement orientatã cãtre servicii de calitate. 

Vom intensifica telemedicina, în sco
pul de a reduce vizitele la medic sau de a 
da un rãspuns rapid în caz de urgenþe. Si
gur, în strategia de dezvoltare avem prevã
zute servicii mult mai variate de asistenþã 
medicalã ºi îngrijire, personalizate pentru 
fiecare caz în parte. Deci, calitatea actului 
medical este ºi va fi mereu definitoriu pen
tru clinica noastrã în relaþia cu pacientul.

/ Anton Caragea

/  Sorin Preda, Director Gentlemen’s Corner

Generaþie dupã generaþie, impecabil ca stil ºi atent 
la maniere, “gentlemanul” a reprezentat un simbol al 
clasei ºi un standard de atins pentru orice bãrbat. El nu 
este îngrãdit de regulile de etichetã, ci mai degrabã le 
trãieºte. Poartã cu eleganþã þinutele vestimentare, in
diferent de situaþie, este un reper în ceea ce priveºte 
politeþea ºi curtoazia. Întrun cuvânt este un model. Iar 
modelele, o ºtim, este bine sã le urmãm atâta vreme cât 
se referã la principii fundamentale. Este important sã 
fii punctual ºi sã respecþi reguli, pentru cã fiecare deta
liu sau acþiune te definesc ºi au un impact major asupra 
celorlalþi. Este exact ceea ce sugereazã þinutele propuse 
de Gentlemen’s Corner, care amintesc de vremurile de 
altãdatã  când astfel de principii reprezentau literã de 
lege  dar care sunt lucrate în spiritul vremurilor actu
ale. Nu ignorãm nici abordarea casual actualã, având 
piese ca tricoul personalizat sau sneakers la comandã.

Creaþiile Gentlemen’s Corner se adreseazã bãrba
tului care iubeºte “Eleganþa”. În costumele sau cãmãºi
le la comandã Gentlemen’s Corner nu te vei simþi în
corsetat ºi vei fi apreciat pentru eleganþã. Liniile sunt 
simple, moderne, sugerând libertatea de miºcare, în 
asociere perfectã cu clasicul ºi eleganþa tradiþionalã, 
iar stilul este prezent pânã la nivel de detaliu. Astfel, 

contemporanul ºi eleganþa reuºesc sã se îmbine întro 
þinutã destinatã unui eveniment deosebit, ce va rãmâ
ne în memoria tuturor. Vom adapta þinuta în funcþie de 
dorinþele clientului, particularitãþile corpului, nece
sitãþi, indiferent cã este un costum business, o þinutã 
casual cu tricou ºi sneakers sau un sofisticat smoking. 
Poþi fi sigur cã vei avea o þinutã deosebitã, adecvatã lo
caþiei alese pentru un eveniment, fie cã ne referim la 
un palat somptuos, ori o plimbare pe malul mãrii. 

Un gentleman va alege întotdeauna piese vesti
mentare fãcute pe comandã pentru cele mai impor
tante momente din viaþã. Pentru rapiditate, avem ºi o 
întreagã gamã de produse disponibile pentru vânzare 
pe loc atât în Flagship Store sau în magazinul online: 
www.gentlemenscorner.ro. Costumele la comandã 
pot fi lucrate folosind o croialã slim fit sau clasicã, 
din materiale deosebite, urmãrind linia corpului, dar 
în acelasi timp asigurând confortul ºi mobilitatea atât 

de necesarã bãrbatului modern, aflat mereu în miºca
re. Pentru cei ce opteazã pentru un stil foarte pe corp, 
avem niºte þesãturi speciale ce conferã un stretch na
tural, lãsând pielea sã respire. La Gentlemen’s Corner 
veþi gãsi ultimele creaþii tehnologice: cãmaºa care nu se 
pãteazã, costume care rezistã la apã, pete sau ºifonare, 
toate folosind numai fibre naturale.

Accesoriile, atât de necesare întro þinutã modernã, 
evidenþiazã “Eleganþa” ºi personalitatea purtãtorului: 
butoni preþioºi, cravate din mãtase finã din Italia sau pan
tofi englezeºti. Realizate dupã metoda “Made To Measure” 
(unde personalizarile pot fi multiple), costumele sunt lu
crate Half Canvas sau Full Canvas, un vârf al meºteºugului.

Urban, elegant ºi respectând tradiþia, costumul la 
comandã Gentlemen’s Corner poate avea ºi o vestã, 
fiind asortat cu o pereche de pantofi ce trebuie sã res
pecte codul vestimentar ales, rezultatul fiind o þinutã 
care emanã încredere ºi stil.  

În magazinul online am introdus noi categorii pre
cum Fine Living, cu produse deosebite pentru casã sau 
Hi Tech cu produse de înaltã tehnologie.

Vã aºteptãm cu programare în Flagship Store din 
Ady Endre nr.11, sect.1, Bucureºti sau 

https://www.facebook.com/GentlemensCor
ner581528515324161/

https://www.instagram.com/gentlemens.corner/
www.gentlemenscorner.ro
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Nevoia pacientului de a merge la medic nu a dispărut nicăieri!
Interviu cu dr.Petru Lificiu, fondator și manager general Clinica Life Med

Clinica Life Med este o clinicã privatã, multidisciplinarã, fondatã în anul 2005, care 
oferã servicii medicale de prevenire, diagnostic ºi tratament. Centrele medicale Life 
Med sunt localizate în Bucureºti, zonele Timpuri Noi ºi Militari, fiecare dintre ele dis-
pun de propriile laboratoare de analize medicale. 
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Se încheie al doilea an al pandemiei 
de COVID 19. Cum caracterizaþi piaþa 
în domeniul imobiliar, din cele douã 
planuri comparative importante - în 
comparaþie cu anul trecut, lovit, de 
asemenea, de pandemie ºi com pa-
rativ cu anul 2019, un an fãrã COVID? 
Sã începem cu anul 2019, atunci când 

piaþa imobiliarã era mult mai aºezatã ºi 
nu dãdea semne de schimbãri majore, în 
preferinþele cumpãrãtorilor. 

În perioada aceea, piaþa imobiliarã 
din Bucureºti ºi Ilfov avea o traiectorie 
previzibilã ºi, în acelaºi timp, se afla pe un 
trend crescãtor a preþului, în limite de 5 – 
10%, în funcþie de zonã, dar ºi un apetit de 
achiziþie tot mai mare din partea populaþiei. 

Locuinþele noi câºtigau teren, în faþa 
locuinþelor vechi, dar criteriile de achi
ziþie erau legate tot de distanþa faþã de 
principalele puncte de interes ale Bucu
reºtiului, proximitatea unei staþii de me
trou, cât mai multe mijloace de transport în 
comun, ºcoli, grãdiniþe etc.

Însã, din luna martie a anului 2020, 
odatã cu începerea pandemiei, piaþa 
imobiliarã a cãpãtat altã perspectivã. 

Majoritatea celor implicaþi în acest 
domeniu au început sã îºi punã întrebãri 
legate de viitorul pieþei imobiliare ºi de 
variantele de lucru, în contextul limitãrilor 
luate la acel moment de cãtre autoritãþi. 

A fost o perioadã grea, dar cine a 
continuat sã îºi desfãºoare activitatea, 
respectând normele în vigoare, a reuºit sã 
îºi ducã businessul mai departe. 

Au fost dezvoltatori imobiliari care 
au ezitat sã îºi extindã proiectele sau sã 
înceapã altele noi, dar o parte dintre 
ei au continuat dezvoltarea ºi, în final, 
rezultatele au fost în favoarea lor. 

Cei mai sceptici dintre jucãtorii din 
piaþã au pariat pe un blocaj ºi o depreciere a 
valorii imobilelor ºi terenurilor, rãmânând 
de partea celor care doar analizeazã piaþa 
ºi aºteaptã sã vadã cum decurg lucrurile. 

La polul opus sunt cei care nu doar 
au continuat proiectele existente, dar au 
început altele noi. 

Din vara anului 2020 ºi pânã în pre
zent preþurile locuinþelor noi, vechi, te re
nurilor, halelor industriale au avut parte 
de o apreciere a valorii ºi de 30 – 40%. 

Dacã, pentru imobilele noi, majorarea 
preþurilor este direct legatã de creºterea 
preþurilor materialelor de construcþie, a 
manoperei cerute de firmele de construcþie 
ºi a valorii terenurilor pe care urmeazã a 
fi dezvoltate noile proiecte, pentru piaþa 
veche putem considera creºterea doar una 
speculativã. 

Dacã vorbim despre preferinþele de 
achiziþie ale clienþilor, aici am observat  în 
perioada aprilie 2020 / noiembrie 2021 
 cu predilecþie o cerere crescutã pentru 
locuinþele de tip casã la curte. Din tot acest 
context, putem trage o concluzie: aceea cã 
piaþa imobiliarã a continuat sã se dezvolte 
ºi sã creascã! 

Dintre cele trei sectoare legate de 
imobiliare (A. investitori + dezvol ta-
tori, B. vânzãri ºi C. închirieri), care a 
fost cel care a rezistat cel mai bine, în 
vremuri de pandemie? 
Dacã segmentãm piaþa ºi o analizãm 

din unghiul celor trei sectoare menþionate, 
putem trage urmãtoarele concluzii. 

În toatã aceastã perioadã, investitorii 
(dezvoltatorii imobiliari) au continuat sã 

livreze noi locuinþe cãtre clienþi ºi implicit 
au reuºit sã îºi creascã cifra de afaceri. 

În acest moment, dacã vom cãuta oferte 
de locuinþe noi în Bucureºti ºi Ilfov, vom 
constata cã existã puþine variante pentru 
construcþiile deja finalizate, majo ri tatea 
celor disponibile sunt încã în con strucþie. 

Acest segment a avut cea mai mare 
stabilitate, în aceastã perioadã. 

La început de pandemie, cel puþin apar
tamentele vechi din capitalã au pre zentat 
un interes redus de achiziþie din par tea 
clienþilor, majoritatea optând pentru casele 
la curte, din zonele limitrofe Bucureºtiului. 

Munca de acasã ºia pus amprenta 
asupra noilor tendinþe de achiziþie. 

O parte dintre clienþi aveau foarte 
bine puse în minte criteriile ce stau la baza 
opþiunilor de cumpãrare, motivând astfel: 

“Lucrãm mai mult remote, restricþiile 
continuã sã fie tot mai prezente în viaþa de 
zi cu zi, situaþia actualã ne descurajeazã sã 
frecventãm locurile aglomerate – atunci, 
achiziþia unor imobile mai scumpe, aflate 
în zone centrale ºi cu acces facil cãtre 
punctele principale de interes, nu mai au 
aceeaºi importanþã, în aceastã perioadã 
ºi posibil o vreme destul de lungã ºi dupã 
trecerea pandemiei.”

O casã la curte pare pentru majoritatea 
cumparãtorilor o variantã mai bunã, în 
aceastã perioadã. 

Dacã ne uitãm ºi la piaþa chiriilor, 
aceasta a fost destul de afectatã încã din 
martie 2020, pânã în prezent. 

De asemenea ºi aici locuinþele vechi au 
cel mai mult de suferit. 

Dacã facem o comparaþie cu alte 
industrii, putem spune cã piaþa imobiliarã 
nu a fost afectatã, aºa cum credeau unii, la 
începutul pandemiei. 

Activitatea de publicitate în domeniul 
imobiliar are coordonate diferite, la 
modul general, comparativ cu publi-
citatea în alte domenii?
Piaþa de publicitate este prezentã în 

planul de business al oricãrui investitor 

care înþelege importanþa promovãrii ºi rolul 
acesteia în sporirea rezultatelor favorabile. 

Faþã de imobiliare, aici schimbãrile 
au fost mult mai bruºte ºi mai greu de 
anticipat. 

Fie cã vorbim de investitorii în imo
biliare sau din alte domenii de activitate, 
mulþi au înþeles importanþa vizibilitãþii chiar 
ºi în perioade mai puþin stabile. 

Orice business, pentru aºi pãs tra o 
imagine favorabilã în mintea consu ma
torilor, trebuie sã aibã o expunere constan
tã ºi pe cât mai multe canale de promovare, 
aºa cum ne place nouã sã spunem: mixul de 
publicitate. 

Mixul de publicitate offline include 
ur mãtoarele canale: outdoor (panouri 
stra  da le, meshuri de mari dimensiuni, am
pla sate pe blocuri, billboarduri, unipoluri, 
backlituri, steaguri), indoor (distribuþie de 
materiale publicitare, panotaj), boarding 
passuri, târgurile imobiliare. 

Am subliniat promovarea prin boar
ding passuri deoarece acest canal este 
unul nou pe piaþã ºi prezintã interes din 
ce în ce mai ridicat, pentru oamenii de 
afaceri. Publicitatea prin boarding pass
uri se face prin personalizarea tiketelor de 
zbor ce sunt distribuite la porþile de check
in ale unor companii aeriene. 

În domeniul imobiliar, publicitatea 
începe sã devinã un lucru important 
ºi este luat în calcul în business planul 
investitorilor, la fel cum sunt ºi celelalte 
aspecte ale proiectelor. 

Fiecare domeniu de activitate are 
particularitãþiile sale ºi de aici porneºte 
diferenþierea în alegerea canalelor de 
promovare. 

În ce direcþii se desfãºoarã activitatea 
de publicitate, în compania dvs.? 
În cadrul companiei noastre, publi

citatea ocupã un loc foarte important ºi 
încercãm încontinuu sã gãsim noi ºi noi 
metode de promovare. 

Chiar dacã vizibilitatea în mediul on
line este una foarte extinsã pentru com

pania noastrã, neam focusat în permanenþã 
pe campanii de promovare offline (meshuri, 
panouri stradale, unipoluri, steaguri etc), 
promovare indoor (distribuþie pliante, 
panotaj), participãri la toate târgurile de 
profil, apariþii în presa scrisã ºi altele. 

De toate aceste promovãri extinse au 
parte toþi clienþii companiei noastre care 
opteazã pentru vânzarea proprietãþiilor în 
regim de EXCLUSIVITATE. 

În general, atunci când sunt vremuri 
grele, prima cheltuialã la care renunþã 
companiile aflate în dificultate sunt 
cele de publicitate. Cum comentaþi 
acest lucru? 
Din pãcate, acest lucru este interpretat 

greºit de cãtre o parte a pieþei, iar conse
cinþele negative nu vor întârzia sã aparã, 
acolo unde publicitatea a fost sistatã. 

Dacã bugetele companiilor sunt afec ta te 
ºi se cautã soluþii de reducere a cheltuielilor, 
în analiza de ansamblu tre buie þinut cont ca 
o parte din resursele financiare existente 
sã fie alocate cãtre anumite campanii de 
promovare. Trebuie sã diferenþiem faptul 
cã publicitatea este esenþialã ºi nu o putem 
include cu uºurinþã în lista de cheltuieli, ci 
mai degrabã în lista de investiþii necesare. 
În cele mai multe cazuri, renunþarea la 
promovare reduce ºan sele companiilor sã 
îºi redreseze afa cerile. 

Dacã analizãm atent situaþia din 
piaþã vom observa cã sunt o mulþime de 
companii din diverse domenii ºi cu diverse 
mãrimi care au campanii de promovare 
constante. Acest lucru este îmbucurãtor 
ºi benefic pentru piaþa de publicitate, 
dar, în acelaºi timp, este ºi o recunoaºtere 
a necesitaþii de promovare,din partea 
deþinãtorilor de businessuri. 

Ce are în plus compania Apulum 94, 
faþã de alte companii de profil? 
În primul rând, avem un istoric de 

peste 27 de ani de activitate în dome niul 
imobiliar ºi o echipã de agenþi experi
mentaþi, cu vechime în compania noastrã. 

Încã de la începutul existenþei com pa
niei, filozofia de lucru a fost una axatã pe 
starea de bine a angajaþiilor, dezvoltarea 
unui mediu de lucru echilibrat, competitiv 
ºi focusat pe gãsirea de soluþii. 

Am reuºit sã þinem pasul cu toate 
schimbãrile de pe piaþa imobiliarã, astfel 
încât sã avem continuitate ºi sã oferim 
servicii de calitate, în toatã aceastã perioa
dã de timp. 

Am fost de multe ori iniþiatorii unor 
modalitãþi de lucru, iar un exemplu este 
prezentarea proprietãþiilor cu ajutorul 
filmãrilor VR 360. 

Desfãºurãm regulat campanii outdoor, 
astfel încât sã transmitem pe toate cãile de 
comunicare mesajul companiei cãtre piaþã. 

În sprijinul clienþilor ce apeleazã la 
serviciile noastre venim cu soluþii inte
grate, pentru a le oferii o experienþã plã
cutã în tot procesul de vânzare/cumpãrare 
a unei proprietãþi. 

Tratãm cu seriozitate fiecare solicitare 
venitã din partea clienþiilor ºi încercãm sã 
gãsim rezolvare, în orice situaþie. 

Dupã cum spune sloganul nostru, noi 
suntem „Un partener de cursã lungã”!

Cum apreciaþi cã va fi anul viitor, în 
domeniul imobiliar? 
Dupã cum vedem ce se întamplã pe 

piaþã, în general ºi incertitudinea creatã 
de actuala crizã sanitarã, este greu de fãcut 
o predicþie. Sunt o mulþime de factori ce 
trebuie luaþi în calcul, în momentul în care 
vrei sã anticipezi o evoluþie a pieþei. 

În linii mari, dacã nu vor exista 
schimbãri majore legate de programele 
de guvernare, de finanþare sau alte situaþii 
cu impact major, inclusiv apetitul de 
cumpãrare al clienþilor, posibil sã avem o 
piaþã ce îºi continuã drumul actual, cu mici 
ajustãri sau majorãri, în funcþie de moment. 

Achiziþiile imobiliare prezintã interes 
pentru toþi cei care realizeazã venituri 
din diverse activitãþi ºi îºi doresc sã facã o 
investiþie sigurã, pe termen lung.

/ Daniel Neguþ

“Piaþa imobiliarã nu a fost afectatã, în pandemie”
considerã Dragoº Costache, director executiv Apulum94 & SpinMedia
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“Presa tipărită nu se predă!”
afirmă Florin Micu, publisher Auto Expert Media

Ce se întâmplã cu presa tipãritã? 
Din pãcate, în România, aºa cum am 

avut o “democraþie originalã”, avem ºi o 
piaþã originalã a presei, care ne afecteazã, 
artificial, în fiecare zi.

Teoretic, apar periodic tot felul de voci 
care spun: „printul moare”. Nui adevãrat! 
Printul nu moare singur, dar este ajutat 
sã moarã! Pentru cã avem tot felul de pro
bleme artificiale în România, care nu þin 
nici de calitatea printului, nici de dorinþa 
de a citi a publicului. Pur ºi simplu, sunt 
piedici de toate felurile, în primul rând 
din reþeaua de distribuþie. ªi aici sã vã dau 
câteva exemple: de mai bine de jumãtate 
de an, sau închis chioºcurile de presã din 
Aeroportul Otopeni. Acestea vindeau, în 
vremurile normale, cantitãþi impresionan
te de presã, pentru cã era un fapt obiºnuit 
ca, înainte de a te urca în avion, sãþi iei un 
braþ de ziare ºi reviste. Pe de altã parte, de 
mai bine de un an este un proces de trans
formare a reþelelor de benzinãrii Petrom, 
de fapt, a magazinelor din aceste reþele de 
benzinãrii, care devin magazine Auchan. 
Aºa cã, în benzinãriile Petrom puteþi sã 
gãsiþi orice, de la iaurturi, pânã la cârnaþi 
ºi bãuturi alcoolice, dar nu mai gãsiþi ziare 
ºi reviste. Sau, cel mai recent exemplu – 
reþeaua Inmedio (patronatã de unul dintre 
cele mai importante grupuri de presã euro
pene) tocmai a înlocuit un raft (ei îi spun 
modul) de presã cu unul de tabac. Sigur, 
din vânzarea de tutun se câºtigã mai bine 
decât din presã, dar, la fel de sigur, întro 
lume în care sunt din ce în ce mai multe re
stricþii împotriva fumatului, este anormal 
sã sacrifici presa în favoarea þigãrilor.

Dar în gãri?
Putem sã vorbim la trecut despre gãri, 

pentru cã ºtiþi foarte bine cã oamenii merg 
din ce în ce mai puþin cu trenul, însã din 
alte motive, care nu þin de calitatea presei. 
Iar cea mai gravã problemã este cã, în con
tinuare, dupã 30 de ani de aºazisã presã 
liberã, încã asistãm la escrocherii care se 
întâmplã în piaþa de distribuþie! Încã asis
tãm la firme care ºiau fãcut o tradiþie în a 
prelua presa de la publisheri, de a o vinde, 
aºi încasa banii ºi a nu plãti mai departe. 
Deci, dupã ce cã sunt din ce în ce mai puþine 
puncte de vânzare de presã, publisherii nu 
mai primesc nici mãcar banii pe care ar tre
bui sãi ia de la punctele respective.

Dar mai existã cerere de presã scrisã?
Existã, dar cu diferite nuanþe. Este di

ferenþã între informaþia cotidianã, rapidã 
– aºanumitul ziar – ºi informaþia de hobby 
ºi de niºã. Peste tot pe planetã, informaþia 
cotidianã este acum preluatã întro pro
porþie covârºitoare din online. Te uiþi la 
cursul valutar, citeºti cine pe cine a mai 
omorât, ce accident a mai avut loc, dacã a 
cãzut guvernul sau nu… Deci, nu prea mai 
existã noþiunea de a cumpãra un ziar gene
ralist, astãzi. 

Însã, în acelaºi timp, presa de hobby ºi 
de niºã funcþioneazã foarte bine, peste tot, 
deoarece acolo gãseºti o informaþie de cali
tate, gãseºti analize, gãseºti articole speci
ale, pe care nu le poþi publica, detaliat, pe 
online. ªi mã refer, aici, la presa de sport, 
presa pentru femei, presa de automobile, 
presa de vânãtoare, presa de turism, pre
sa medicalã… Sunt multe domenii în care 
aceastã presã de hobby ºi de niºã funcþio
neazã foarte bine. Este adevãrat cã citeºti 
online o informaþie la doar câteva secunde 

dupã ce apare, dar nu poþi urmãri pe un 
ecran de telefon (chiar dacã acesta este din 
ce în ce mai mare) o imagine de calitate, o 
schema logicã, detaliile unei rochii, ope
raþiile estetice sau ridurile unei vedete, sau 
elementele de design ale unei maºini.

De ceva timp, am constatat cã presa 
cotidianã publicã, din când în când, 
acele bileþele, care, dacã le dezlipeºti, 
te anunþã cã ai câºtigat ceva. 
Legat de acest subiect, noi colaborãm 

cu mai multe grupuri media internaþio
nale, iar un amic deal meu, director la  

Quattroruote Italia, îmi spunea ceva de ge
nul: „Domnule, în scurt timp, o sã ajungem 
sã le dãm cadou o maºinã, ca sã cumpere 
o revistã”!

Ca la Loto...
Da! ªi, întradevãr, presa cu insert – 

pentru cã ºi acel câºtig este tot un insert – 
se vinde mai bine, decât presa fãrã insert. 
Însã, în acelaºi timp, presa auto, alãturi de 
presa pentru femei, cred cã au rãmas prin
tre cele mai consistente segmente de pre
sã, cu nuclee stabile de cititori. Însã, asta 
nu suplineºte celelalte probleme de distri
buþie, pentru cã, repet, problema noastrã 
principalã este distribuþia.

ªi mai este o problemã: multe publi-
caþii au acelaºi conþinut ºi în print ºi 
în online. ªi-atunci, omul spune cã nu 
mai are rost sã cumpere de la chioºc, 

pentru cã citeºte acelaºi lucru gra-
tuit, în online... 
Da ºi nu, pentru cã nu gãseºti în onli

ne, mereu, informaþia identicã ºi completã, 
ca în print. De cele mai multe ori, gãseºti 
doar un teaser. Sau gãseºti un sumar al in
formaþiei. 

Ca sã te oblige sã cumperi...
Nu este o obligaþie. Poate cã unii se 

mulþumesc cu rezumatul informaþiei. Noi, 
cel puþin, aºa facem: prezentãm o parte a 
informaþiei în online, pentru cã trebuie 
sã fim la zi cu informaþia, dar menþionãm: 

„dacã vrei mai multe, citeºte în revista Auto 
Expert, ori Auto Motor ºi Sport, ori Flote 
Auto.

Pe de altã parte, mã uit la chioºcurile 
de ziare care au mai rãmas ºi vãd cã 
au multe jucãrii ºi alte lucruri la vân-
zare, în afara presei scrise, ca sã poa-
tã rezista pe piaþã. Ceea ce mã face sã 
mã gândesc la faptul cã nici cititori ai 
presei scrise nu prea mai sunt...
Aici sunt mai multe aspecte. În unele 

chioºcuri nici nu prea mai este presã scrisã, 
dar dintrun motiv obiectiv – proprietarul 
acelui chioºc nu ºia plãtit datoriile faþã de 
publisheri ºiatunci aceºtia nui mai trimit 
marfã, pânã nu primesc banii pe vânzãrile 
anterioare! 

Dar nu este un contract ferm, care sta-
bileºte condiþii ºi penalizãri?

ªi ce dacã? Cred cã, în România, distri
buþia de presã a fost unul dintre domenii
le care a permis cele mai mari “þepe” sau 
escrocherii... Iar cel mai evident exemplu 
este faimoasa companie de stat, Rodipet, 
care a fost privatizatã, iar apoi a fost fali
mentatã… Teoretic, eu ºi astãzi mai am de 
încasat de la ei aproximativ 80.000 de lei. 
Firma sa închis, sa declarat falimentul, aºa 
cã la revedere! ªi nu este singurul caz. 

ªi-atunci, ce e de fãcut pentru... reînvi-
erea presei scrise?
Cred cã este nevoie de o acþiune clarã, 

la nivel politic, care sã asigure un alt cadru 
pentru presa din România.

Este vorba despre mediul privat, iar 
statul nu se poate amesteca aici...
Corect, în linii generale. Însã, vorbim 

despre presã, care este un bun naþional, iar 
nevoia de informaþie este o cerinþã strate
gicã a oricãrei þãri. ªi am câteva exemple 
internaþionale: de pildã, în Italia, unde noi 
lucrãm cu Editoriale Domus, poºta italianã 
are tarif zero, pentru presã. Probabil cã 
este subvenþionatã, întrun fel, de statul 
italian. Iar asta este o facilitate enormã 
pentru abonaþi. În schimb, în România, pe 
noi ne costã sã trimitem un plic, cu Poºta 
Românã, aproape cât costã tiparul! Iar asta 
este cel mai mic cost de expediere, pentru 
cã, la o firmã de curierat, trimiterea unei 
reviste costã la fel cu preþul de copertã.

Vã dau un alt exemplu: în Germania 
– cã, acum, dacã am preluat ºi “Auto Motor 
ºi Sport” ºtim ce se întâmplã ºi cu presa din 
Germania  Deutsche Post are birou în fiecare 
tipografie ºi îºi ia, direct din tipografie, abo
namentele. Iar distribuþia se face de acolo…

Direct...
Da, direct! Deutsche Post are o listã de 

la fiecare publisher cu abonamentele ºi le 
trimite direct din tipografie... Cum fac eu, 
în România? Întâi iau revistele de la tipo
grafie, apoi le pun în niºte plicuri. ªi tot eu 

le duc la Poºtã! E ºi normal cã tot procesul 
acesta  pe lângã efortul meu logistic  mai 
dureazã încã cel puþin o sãptãmânã pânã 
când ajunge la abonat, comparativ cu data 
apariþiei. Ori, în Germania, prin sistemul 
de acolo, abonatul primeºte revista înainte 
de a fi pe piaþã, ceea ce este normal.

Aºadar, spuneþi cã statul ar avea ceva 
pârghii...
Sigur existã niºte pârghii ale statului 

ºi cred cã meritã discutate. Eu, cel puþin, 
miam propus sã am o întâlnire ºi sã discut 
aceste probleme cu Lucian Romaºcanu, 
acum, cã tot este ministrul Culturii, el pro
venind tot din media. ªi poate cã o sã gãsim 
un punct de plecare în acest demers.

Totuºi, pe de altã parte, suntem  
într-o erã în care se spune cã totul 
se mutã pe internet, cã mergem spre 
digitalizare!  Aceeasta este tendinþa 
mondialã...
Sunt total de acord.

ªi-atunci, multe voci spun cã presa 
tipãritã dispare. ªi ce rost mai are sã 
fie ajutatã sau subvenþionatã, dacã 
tot nu va mai fi? 
Nu dispare! Presa tipãritã nu dispare ºi 

nu se predã! ªtiþi cã la fel se spunea ºi des
pre cartea tipãritã, cã o sã disparã, cã sunt 
cãrþi pe internet ºi e mai uºor de gãsit orice 
titlu, mai ales cã nu mai dai bani pe cãrþi 
tipãrite…Câte cãrþi aþi citit pe ebook?

Niciuna...
Dar bãnuiesc caþi citit cel puþin vreo 

10 cãrþi în viaþã...

Mãcar...
Mãcar pe an… De ce nu citiþi cãrþi pe 

internet?

E prea mare bucuria lecturii clasice...  
Am vãzut un domn în metrou, care 
citea de pe tabletã. Iar atunci când a 
dat pagina, ºi-a muiat vârful degetului 
în gurã, din reflex... 
ªi probabil cãºi fãcuse ºi vreo trei pe

rechi de ochelari pe an, pentru cã ecranul 
tabletei afecteazã ochii mai mult decât citi
tul unei cãrþi obiºnuite… 

Dar acel om nu a uitat gestul clasic de 
a-ºi umezi vârful degetului, când dã 
pagina...
Da… ºi tot aºa, ca ºi acest gest, nici pre

sa tipãritã nu va fi uitatã. Ea va fi mereu, 
va dãinui, doar cã, întradevãr, probabil 
va ajunge un lux. ªi va fi strict ca presã de 
hobby ºi de niºã, secþiuni pe care le putem 
considera ca fiind presã de culturã! Pen
tru cã, pânã la urmã, vorbim de presa de 
turism, de vânãtoare, de revistele auto, 
de pescuit, de sãnãtate, iar aici chiar sunt 
informaþii valoroase, pe care le poþi pãstra 
ºi pe care nu le gãseºti rapid pe google! Vã 
mai dau un ultim exemplu – colegii noºtri 
italieni publicã în fiecare revistã Quatto
ruote câte 6070 de pagini cu tabele cu date 
tehnice ºi cu preþuri pentru maºinile noi ºi 
second hand. Chiar ºi eu iam întrebat de ce 
o mai fac. Iar ei miai confirmat cã acea in
formaþie este imposibil de gãsit pe net atât 
de bine structuratã, iar pentru cititori este 
mult mai uºor sã rãsfoieascã câteva pagini 
tipãrite, decât sã caute pe X pagini de site.

/ Ioan Sorin Roºu
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Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bu
cureºti (CCIB) a organizat în Sala ªtefan Burcuº din se
diul sãu istoric, ediþia a XXVIIIa a TOPULUI FIRMELOR 
DIN BUCUREªTI, eveniment aflat sub semnul promo
vãrii excelenþei în afaceri.

La ceremonia de înmânare a premiilor au parti
cipat, alãturi de manageri ai celor mai performante 
companii bucureºtene, membri ai Guvernului, repre
zentanþi ai organizaþiilor neguvernamentale, dar ºi 
reprezentanþi ai presei. Printre personalitãþile care au 
onorat invitaþia Camerei bucureºtene sau aflat: Danie
la Niculescu ºi Terente Ciui, secretari de stat în cadrul 
Ministerului Economiei, Antreprenoriatului ºi Turis
mului, Ovidiu Silaghi, secretar general al Camerei de 
Comerþ ºi Industrie a României, Radu Hanga, preºedin
tele Bursei de Valori Bucureºti, Dan Paul, preºedintele 
Asociaþiei Brokerilor. Evenimentul sa desfaºurat cu 
respectarea strictã a condiþiilor privind accesul invi
taþilor.

Potrivit metodologiei de top, dintre cele 151.495 
firme cu sediul social în Capitalã, care au depus bi
lanþul aferent anului 2020, au îndeplinit criteriile de 
eligibilitate 49.092 firme, adicã 32,4%. Dintre acestea, 
premiem 6.958 firme, care reprezintã 14,2% din tota
lul firmelor considerate eligibile ºi 4,6% din totalul 
firmelor care au depus bilanþul aferent anului trecut. 
În ceea ce priveºte structura pe domenii de activitate, 
35% dintre firmele laureate activeazã în domeniul ser
viciilor, 28% în comerþ, 20% în industrie, cate 6% în 
construcþii ºi în cercetare, dezvoltare ºi hightech, 3% 
în turism ºi 2% în agriculturã, silviculturã ºi pescuit. În 
vederea realizãrii unui clasament cât mai obiectiv, în 
cadrul fiecãrei grupe companiile au fost premiate pe 
cinci clase de mãrime: întreprinderi foarte mari, mari, 
mijlocii, mici si microîntreprinderi.

“Am bucuria sã anunþ cã dintre cele aproape7000 
de firme incluse în ediþia de anul acesta a Topului fir

melor din Capitalã, 817, adicã 12%, sau calificat pen
tru a primi TROFEUL DE EXCELENÞÃ pentru clasarea, 
timp de cinci ani consecutiv, pe primele trei poziþii 
ale Topului nostru. Dintre acestea, companiile care au 
confirmat participarea la Galã, fizic sau online, au fost 
incluse, în Catalogul excelenþei, un nou produs marca 
CCIB”, a declarant în deschidere preºedintele Camerei 
bucureºtene Iuliu Stocklosa.

“Vreau sã subliniez buna colaborare a Ministerului 
cu sistemul cameral din România ºi mai ales cu CCIB, 
am fost permanent invitaþi la evenimentele Camerei, 
iar CCIB a participat la proiectele noastre. Vã invit în 

continuare sa accesaþi proiectele Ministerului, relan
sãm Masura 1, dar avem în plan ºi alte proiecte”, a 
punctat Daniela Niculescu. De asemenea, secretarul de 
stat în cadrul MEAT a anunþat redeschiderea programu
lui de promovare a exporturilor cu fonduri de la buge
tul de stat cu târgul destinat industriei de apãrare de la 
Cairo, din finalul acestui an.

Conform lui Ovidiu Silaghi, secretar general al Ca
merei de Comerþ ºi Industrie a României, din cele 6958 
firme premiate de Camera bucureºteanã, 3396 sunt in
cluse în primele 10 poziþii din Topul Naþional al Firme
lor. De asemenea, companiile din Topul bucureºtean 

concentreazã 44,9% din cifra de afaceri a companiilor 
din Topul Naþional, 44,6% din profitul din exploatare ºi 
36,5% din personalul angajat.

Pe lângã distincþiile acordate pentru rezultatele 
economice obþinute în anul 2020, în cadrul evenimen
tului au fost decernate trofee de excelenþã companiilor 
care în ultimii cinci ani sau clasat pe primele trei poziþii 
în competiþia elitelor, trofeul „George G. Assan”, pentru 
„Brandul românesc al anului” grupului de companii 
Erbaºu, trofeul „Ioan V. Socec”, televiziunii Digi 24 pen
tru emisiunea “Banii în miºcare” De asemenea, au fost 
acordate o serie de trofee speciale companiilor: Robert 
Bosch SRL, angajatorul anului in industria automotive, 
Olimpic Internaþional Turism SRL, pentru sustinerea 
activitatii de internationalizare a firmelor romanesti, 
Ghele Impex SRL, pentru dezvoltarea activitãþilor de 
producþie de jocuri educative, MLH Creation Factory 
SRL, pentru promovarea creaþiei româneºti peste hota
re; Ministerului Economiei, Antreprenoriatului ºi Turis
mului pentru susþinerea ºi sprijinul acordat companii
lor ºi firmelor bucureºtene în realizarea ºi promovarea 
propriilor programe; Radio Romania Actualitãþi, pentru 
contribuþia la dezvoltarea antreprenoriatului româ
nesc, Agenþiei Naþionalã de Presã Agerpres – Redacþia 
ºtiri Economice, pentru promovarea informaþiei econo
mice de calitate, precum ºi antreprenorului Aristide Ca
randa, la aniversarea a 90 ani de viaþã, 65 de ani în in
dustria acumulatoarelor ºi 30 de ani de antreprenoriat.

În a doua parte a evenimentului a avut loc o lici
taþie caritabilã în beneficiul Fundaþiei Health Action 
Overseas, care de peste 25 de ani sprijinã tinerii cu 
dizabilitãþi din instituþiile statului sã se integreze în so
cietate. Obiectul licitat a fost ceasul de mânã “Brâncuºi. 
Coloana Infinitului”, creat de Augustin Matei.

/ ªef birou comunicare
Cristina ªerbãnescu

Firmele incluse în Topul bucureștean realizeazã
44,9% din cifra de afaceri a companiilor incluse în Topul Național

„Educația financiară a copiilor a devenit o necesitate”
consideră Ligia Georgescu-Goloșoiu, președinta APPE

De ce consideraþi cã este nevoie de educaþie financiarã încã din  
copilãrie?
Sunt mai multe motive, printre care:
• Educaþia financiarã a copiilor a devenit o necesitate, în premisele 

economicofinanciare ale unei gestiuni financiare sãnãtoase, care poate sã 
preîntâmpine crizele economice cu care se confruntã, astãzi, economiile;

• Aceastã necesitate implicã pregãtirea elevilor din ºcolile româneºti 
încã de la o vârstã fragedã, astfel încât aceºti copii sã înþeleagã modul cum 
se câºtigã banii, cum se cheltuiesc cu înþelepciune ºi responsabilitate, cum 
se investesc ºi cum se doneazã în scop caritabil;

• Educaþia financiarã promovatã în ºcoli poate, de asemenea, sã 
schimbe atitudinea  faþã de un consum excesiv ºi nejustificat ºi responsabi
litatea în investirea cu înþelepciune, astfel încât sã se creeze premisele unui 
ecosistem financiar sãnãtos.

Ce îºi propune proiectul dvs? 
Proiectul pe care lam iniþiat, privind educaþia financiarã a copiilor, are 

ca scop:
• Asigurarea unei stabilitãþi financiare personale, prin dezvoltarea 

competenþelor individuale în domeniul creditãrii ºi al protecþiei consuma
torului;

•  Conturarea unei imagini complete a modului în care banii sunt per
cepuþi, câºtigaþi, cheltuiþi, economisiþi, investiþi, donaþi sau împrumutaþi, în 
societatea de astãzi, concomitent cu dobândirea unor abilitãþi de gestiona
re a lor, imprimând copiilor respect faþã de muncã ºi faþã de bani;

• Obligativitatea României de implemetare a educaþiei financiare de 
la o vârstã fragedã, cerinþã impusã de Uniuea Europeanã ºi de alte organis
me financiare internaþionale.

Ce efecte va avea asupra copiilor, pe termen lung, studierea noþiuni-
lor de educaþie financiarã? 
Printre efectele pe termen lung ale studierii Educaþiei financiare se 

aflã: 
• Formarea unei atitudini noi, cu înclinaþii pentru realizarea de inves

tiþii pe termen mediu ºi lung ºi mai puþin pentru consumul imediat;
• Formarea unui comportment raþional pentru viitorul consumator 

de produse ºi servicii bancare: un consumator responsabil, informat ºi 
avizat;

• Creºterea responsabilitãþii în cheltuirea cu eficienþã a banilor;
• Creºterea respectului faþã de muncã, bani ºi instituþii;
• Reducerea ºomajului, datoritã reconversiei pe piaþa muncii;
• Deprinderea unei anumite independenþe financiare.

Cum ar putea copiii sã înþeleagã noþiuni precum “buget”, “cheltu-
ieli”, “venituri”, “economii” etc. Nu sunt prea mici?
Nu, nu sunt prea mici. În cadrul orelor la clasã, învãþãtorii au folosit 

multe metode activeparticipative, reuºind sã trezeascã în conºtiinþa elevilor 
valoarea banilor. Aceºtia au folosit des jocul de rol, problematizarea, desco
perirea euristicã, elevii aflând astfel ce însemnã sã lucrezi ºi sã fii remune
rat. Elevii au aflat, de asemenea, care este diferenþa dintre nevoi ºi dorinþe, 
conºtientizând cã nu întotdeauna este suficient sã îþi doreºti un anumit lucru.

Pe de altã parte, elevii, coordonaþi de cadre didactice, au beneficiat 
de vizite la sucursale de bãnci, pentru a vedea cum se desfãºoarã activita
tatea în aceste locuri, comportamentul operatorilor bancari, dar ºi cel mai 
important lucru descoperit, adicã operaþiunile concrete care se pot derula 
întro bancã. Elevii au putut vedea cum se face o depunere ºi o retragere de 
bani ºi de unde provin banii pe care pãrinþii îi retrag cu ajutorul cardului. 
Elevii au înþeles, de asemenea, cã pentru a putea sã îþi satisfaci anumite 
dorinþe mai costisitoare este nevoie sã economiseºti, adicã sã aduni banii 
întrun cont, cu acordul pãrinþilor, pentru a putea beneficia de dobânzile 
acordate/bonificate de bancã.

Revenind la ºcoalã, elevii, coordonaþi de cadrele didactice, au constru
it machete reprezentând diferite ghiºee din bancã, precum ºi macheta unui 
bancomat, dupã care elevii au început sã se joace, aplicând practic cele vã
zute la bancã. În acest fel, elevii au înþeles economisirea, confidenþialitatea 
informaþiilor despre un card bancar, a modului de utilizare a acestuia.

O experienþã emoþionantã pentru elevi a fost vizitarea Monetariei Sta
tului, ocazie cu care aceºtia au putut observa, pas cu pas, modul de confecþi
onare a unei monede, de la concepere (diferite machete), pânã la forma 
finalã, dar ºi la Palatul CEC Bank SA, situate în Calea Victoriei.

Cum vãd pãrinþii faptul cã micuþii învaþã despre bani ºi economii?
Impactul orelor de educaþie financiarã asupra elevilor a fost mare, iar 

pãrinþii au descoperit cã ai lor copii au devenit mai conºtineþi ºi mai atenþi 
în gestionarea banilor pe care îi primeau zilnic sau ocazional, unii dintre 
ei reuºind sã economiseascã sume de bani suficiente, care leau permis sã 
îºi cumpere singuri, dar cu acordul pãrinþilor, obiecte pe care ºi le doreau 
foarte mult. 

/ Ana-Maria Roºu

Asociaþia pentru Promovarea Performanþei în Educaþie (APPE) a fost 
înfiinþatã în anul 2014, cu scopul implementãrii, la nivel naþional, a 
disciplinei opþionale Educaþie financiarã încã de la o vârstã fragedã. 
Discutãm cu preºedinta APPE,  dr. în economie Ligia Georgescu – 
Goloºoiu, cu o activitate de peste 30 de ani în Centrala BNR ºi peste 20 
de ani ca ºi conf. asociat la ASE Bucureºti ºi Institutul Bancar Român, 
despre cât de important este acest demers. 
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Vinul nostru nu este cunoscut ca un vin de calitate,  
în lumea mare și importantã a vinului internaţional”

spune Rãzvan Stoenescu, preşedintele Asociaţiei Winelover România

Ce înseamnã Asociaþia Winelover România ºi ce 
obiective are?
Winelover Romania este un proiect pilot iniþiat 

de #winelover community  o comunitate online ce 
numãrã, acum, 28.000 de pasionaþi de vinuri din toatã 
lumea. Ca ambasador pentru România ºi membru în 
boardul de conducere al acestei comunitãþi, am propus 
ca fiecare stat sã aibã un nucleu naþional, care sã orgni
zeze la nivelul þãrii sau zonei mari viticole promovarea 
vinurilor de acolo. De aici ºi numele asociaþiei noastre, 
care are ca obiectiv principal promovarea vinurilor 
româneºti, cu precãdere a soiurilor naþionale. Noi am 
facut primii paºi, iar anul acesta sau împlinit trei ani 
de la lansare. 

Câte soiuri româneºti de vin omologate  
ºi îmbuteliate existã? 
În Romania ar fi, încã, aproximativ 30 de soiuri 

omologate ºi cunoscute ceva mai bine, dar, în prezent, 
publicul poate degusta ºi aprecia doar 14 soiuri îm
buteliate. Vorbesc de vinuri ce provin din crame care 
vând produsul în sistem fiscalizat. Sper ca, în curând, 
din Moldova, Dobrogea ºi Drãgãºani sã aparã pe piaþã 
vinuri din soiuri noi sau renãscute.

Câte soiuri românesti de vin de top au existat de-a 
lungul veacurilor (pentru cã bãnuiesc cã au fost 
mai multe, în timp)?
E bine sã vorbim de soiurile care au rezistat în timp 

ºi pe care le putem degusta acum. În timp, au fost cul

tivate multe soiuri prefiloxerice ºi diferite încruciºãri 
cu soiuri aduse de afarã. Dar puþine au confirmat sau 
au prezentat interes, din punct de vedere al producþiei 
sau aclimatizãrii. Meritã, desigur, sã vorbim de Crâm
poºie, de Negru de Drãgãºani ºi Novac din Drãgãºani, 
de Feteascã Albã, Feteascã Neagrã, Frâncuºã, Grasã de 
Cotnari, apoi, ca sã rãmânem în Moldova, sã continui 
cu Zghihara, Busuioaca de Bohotin, Babeasca Neagrã, 
cât si de noile soiuri Plavaie ºi ºarbã. Feteasca Regalã 
aparþine Ardealului, iar Mustoasa de Mãderat  zonei 
Criºana.

Care a fost evoluþia pieþei vinurilor,  
în ultimii 10 ani? 
Piaþa vinurilor îmbuteliate, la noi, a avut o evo

luþie fantasticã. Intregul business de vin important a 
ajuns în mâinile private, iar contribuþia fondurilor eu
ropene au adus in þarã cele mai noi tehnologii, know
how ºi venirea unor enologi ºi specialiºti strãini, care 
au fãcut ca întregul capital sã funcþioneze bine ºi rapid. 
Viile, cramele, calitatea vinurilor de acum sunt de nei
maginat, din punct de vedere al creºterii calitãþii, faþã 
de cei 10 ani din urmã. Industria conexã a urmat ºi ea 
paºii: industria ambalajelor, etichetele, tipogafii dedi
cate, puncte logistice, firme de distributie angrenate 
serios în vânzarea vinului. Nu e de neglijat apariþia 
firmelor de consultanþã în vânzare, promovare, echi
pe de marketing, apariþia revistelor de specialitate, a 
criticilor de vin, organizarea de concursuri naþionale 
ºi internationale, bloggerii de vin, presa online, maga

zinele specializate, ºcolile de somelieri, cât ºi dedicarea 
unor entitãþi HoReCa pe drumul vinului, aparþia wine
barurilor  ºi toate acestea sunt doar o parte.

Care este producþia româneascã de vin, într-un an? 
În medie, producþia noastrã anualã este undeva 

pe la 4,5 milioane de hectolitri. Sunt semen cã în 2021 
ar fi ceva peste 5 milioane. Vorbesc despre producþie 
a cãrui produs final este ambalat în sticle, baginbox 
ºi vrac.

Cât de greu este pentru un “podgorean”, generic 
vorbind, sã susþinã o afacere cu vinuri? Este sufi-
cient de profitabilã o asemenea afacere? 
În afaceri, de orice fel, nimic nu e uºor. În unele 

cazuri, cum sunt privatizãrile de la Cotnari, Recaº, 
Murfatlar, Jidvei ºi alte mari centre, problema a fost 
de salvare de la a fi vandute ca fier vechi. Viziunea ºi 
ambiþia au fãcut sã continue aceastã tradiþie ºi, în câþi
va ani, prin investiþii mari, azi putem avea în pahare 
vinuri bune ºi excepþionale. În alte cazuri, sa plecat de 
la tradiþii de familie, retrocedãri de terenuri ºi vii aban
donate în Drãgãºani, cu precãdere, dar ºi in Dobrogea, 
Ardeal ºi multe alte zone. Au mai apãrut ºi investitorii 
pasionaþi, aducând bani din businessuri fãrã legãturã 
cu industria vinului. Cele mai multe proiecte au avut 
succes, altele sau vândut sau au dispãrut. 

Întrebarea e foarte complexã ºi meritã un rãspuns 
mult mai elaborat. Pe scurt, producerea vinului poate 
fi foarte profitabilã, doar cã trebuie o atenþie ºi dedica
re mai mare, decât în alte sectoare de afaceri. Depinzi 
de vreme, de trenduri, de forþa de muncã ºi de o piaþã 
(încã) imaturã la noi.

Cât la sutã din vinul produs la noi se consumã la 
intern ºi cât la export? 
Acesta e un subiect foarte sensibil, pentru mine, 

care ar putea fi discutat separat. Din pãcate, doar 56% 
din producþie se duce la export. Vinul nostru nu este 
cunoscut ca un vin de calitate, în lumea mare ºi im
portantã a vinului international. ªtiu sigur cã diferite 
entitãþi încearcã sã spargã gheaþa, însã paºii sunt mici 
ºi fãrã spijin din partea statului. Nu existã un proiect 
naþional în sensul acesta ºi, ca sã fiu sincer, nici pro
ducãtorii nu sunt foarte interesaþi de export. Sunt foar
te puþine crame care lucreazã serios, în dezvoltarea 
unui serviciu de export.

 
/ Cezar Ioan

Asociaþia Winelover România a lansat, in iulie 2021, proiectul ProViRo, cel mai mare ºi mai complex program 
al sãu de promovare a vinurilor ºi soiurilor româneºti în strãinãtate, prin intermediul editãrii a 7 cãrþi ºi a unor 
evenimente create special cu acest scop. Am stat de vorbã despre vinurile româneºti cu preºedintele Winelover 
România, Rãzvan Stoenescu, absolvent al ºcolii de somelieri WineTaste,  membru al Asociaþiei Degustãtorilor 
Autorizaþi din România, jurat în mai multe concursuri de vinuri, naþionale ºi internaþionale ºi ambasador pentru 
România al comunitãþii internaþionale  #winelover.
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