
Cum s-a născut ideea unei firme de
producţie publicitară? Am adresat această
întrebare domnului inginer Aurel Marius
POP, patronul S.C. PMA Invest, firmă ce se
remarcă în mod deosebit pe piaţa producţiei
publicitare.

În anul 1993, publicitatea ca domeniu
era mult mai puţin vizibilă. Firmele româneşti
specializate astăzi în acest sector, probabil
atunci tatonau terenul. Prima noastră firmă
înfiinţată a fost Pablo Impex, PMA Invest
urmând după cinci ani. Ambele există şi
astăzi, iar lor li s-a alăturat o a treia societate,
în anul 2004, împreună fiind un grup unitar
ce activează în sectorul producţiei de
reclamă. Niciuna dintre ele nu a fost
neaparat rodul unui plan de afaceri. Totul a
pornit de la ideea achiziţionării unei
imprimante color, prima de acest fel din Cluj,
cu care s-au tipărit primele cărţi de vizită
policrome. Aşa ne-am întâlnit primul client,
unul dintre cei mai mari clienţi de-ai noştri
până astăzi.

Cum s-a dezvoltat PMA Invest pe
parcursul celor 18 ani?

Publicitatea părea un domeniu de viitor,
cum toate domeniile erau de viitor la

începutul capitalismului românesc. Am
rămas în ceea ce a devenit o branşă şi ne-
am dezvoltat treptat, odată cu clienţii noştri,
până la stadiu de agenţie, care oferă servicii
integrale de producţie publicitară. Deşi am
trăit începutul, nu înseamnă că nu învăţăm
şi nu încercăm să ne adaptăm şi astăzi.

Ce înseamnă producţie publicitară, de
fapt?

Firma de producţie publicitară pune în
practică orice idee creativă, orice
modalitatea prin care clientul a decis să se
promoveze. Ca servicii specifice am putea
aminti: printul digital, tiparul offset şi digital,
serigrafia, tampografia, personălizari prin
transfer termic, decorări diverse, execuţia şi
montajul de semnalistică. Realizăm de fapt
tot ceea ce înseamnă print digital, de la
tipărituri de mici dimensiuni, precum cărţi de
vizită, broşuri, etichete, flyer-e, pliante, până
la imprimări digitale de mari dimensiuni:
autocolante, afişe, banner-e, mesh-uri,
steaguri, tapet personalizat, floor sticker-e.
Suntem vizibili încă de la început şi în
sectorul semnalisticii publicitare, industria
grea a domeniului nostru, ceea ce înseamnă
producţia de panouri, reclame luminoase,
totemuri, copertine, litere volumetrice. Nu am
renunţat nici la serigrafie, fiind una dintre
puţinele firme care mai abordează această
modalitate clasică de personalizare. 

Se renunţă probabil datorită faptului că
serigrafia este un sector semiautomatizat
prin natura sa, mai lent deci ca timp de
execuţie, care are însă avantajul unor lucrări
de o rezistenţă şi o calitate superioare.
Domeniul nostru este însă vast, de aceea
nici nu putem face acum o etalare completă
a serviciilor şi produselor pe care le oferim.
Cei care ne caută sau vor mai multe detalii,
pot găsi pe site-ul nostru, www.pma.ro, toată
informaţia de care au nevoie.

- continuare în pagina 2 -
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Încotro, în 2011?

Punctele de vedere privind evoluţia
economică a României în 2011 sunt
divergente. Şi e firesc. Fondurile însemnate
puse la dispoziţia României de Uniunea
Europeană, ieşirea din recesiune a majorităţii
ţărilor partenere de afaceri cu ţara noastră,
împrumuturile la care s-a apelat etc.,
facilitează stoparea declinului economiei
româneşti. În acelaşi timp însă, lipsa unui
program concret şi coerent, care să asigure
pornirea motoarelor creşterii economice,
scăderea drastică a consumului, continuarea
disponibilizărilor, menţinerea la nivel ridicat a
evaziunii fiscale, a muncii la negru şi a
contrabandei constituie serioase piedici în
procesul de reintrare în normal. Prin urmare,
există pericolul ca situaţia favorabilă de care
dispune să nu poată fi valorificată. La acest
fapt mai poate contribui, desigur, şi politica
economică greşită a executivului. Când te
confrunţi cu criza, nu ai voie să risipeşti
resursele de care dispui, resurse şi aşa puţine.
Investind în construcţii de săli de sport şi
patinoare, suplimentând bugetele Preşedinţiei,
S.P.P., S.R.I., nu produci valoare suplimentară
prin care să sporeşti produsul intern brut,
amplificând astfel posibilităţile relansării prin
crearea de noi resurse financiare.

Pericolul amintit poate fi prevenit dacă,
aşezându-se la masă, guvernul va stabili o
listă concretă de priorităţi pe baza necesităţilor
reale reclamate de reluarea procesului
creşterii economice. Am spus să se aşeze la
masă, deoarece complexitatea momentului
impune o temeinică consultare a specialiştilor
din domeniile respective, care până acum au
cam fost ocoliţi, iar rezultatele le vedem cu
toţii.

Ion CONSTANTINESCU
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Prin luna decembrie 2009 scriam în gazeta
„Peregrin în lumea afacerilor” un reportaj – interviu cu
titlul:  „Emblema familiei ADAX”. Era o continuare,
după mai multe apariţii, de-a lungul anilor, despre o
firmă.

Şi iată, nu întâmplător, am revenit. De această
dată, pe ideea de gând european, sedimentată în
timp, în „Almanahul oamenilor de afaceri”, împreună
cu patronul firmei „Adax” (Str. Aurel Vlaicu, nr. 150),
domnul Adrian Macarie.

Concepţia sa despre sistemul privatizării şi
integrării în UE am decupat-o din câteva
ediţii ale almanahului pomenit mai sus.

Aşadar:
Întrebare – Almanah 2006: La ce vă

obligă aderarea la marea familie
europeană?

Răspuns: La specificul nostru, în
speţă comerţ, servicii, cu oferte de
anvelope pentru autoturisme, utilitare,
camioane din stoc, montare şi echilibrare
la cumpărare, prin realizările treptate,
putem năzui şi noi la un loc în relaţiile comerciale cu
UE. Cu unele ţări colaborăm deja, în ceea ce priveşte
aprovizionarea cu anvelope performante.
Bineînţeles, drumul spre familia europeană ne obligă
la seriozitate şi respect faţă de clienţi.

Întrebare – Almanah 2007: Ce portret al firmei
dvs. aţi putea face acum?

Răspuns:
Am trecut, cu doi ani peste un deceniu de când

am luat fiinţă. Denumirea este un grup simbolic al
numelor şi prenumelor proprietarilor, în esenţă familia
mea. Am pornit în 1994 doar cu trei angajaţi,
vânzători. Dacă iniţial operam cu 500 de anvelope
pe an, acum am ajuns la peste 20.000 de bucăţi. O
creştere a volumului activităţii de peste 40 de ori,
ceea ce este, cred,semnificativ... Colaborăm deja cu
unele ţări din UE.

Întrebare - almanah 2008: Va simţiţi european,
prin firmă?

Răspuns:
E o întrebare ciudată. Pentru că eu personal,

împreună cu ceilalţi din firmă ne-am simţit europeni
chiar înainte de aderare. Faţă de colaborarea
tradiţională nu aş putea spune că există o creştere
semnificativă în sistem UE. Totuşi, percepem o mai
directă comunicare în afaceri. Adică sunt mai puţine
verigi intermediare. Se vine mai în linie dreaptă
înspre noi, mai ales prin intermediul birourilor
europene ale marilor producători de anvelope. Prin
aceste birouri, contactul este mult mai eficient. Aş

aminti în acest sens: Mickelin (birou din
Franţa), Good Year Tyres România
(Germania), Continental România, Pirelli
(Italia).

… Am ajuns din nou în  perimetrul
firmei „Adax”.

Întrebare la zi – 2011:  Ce noutăţi aveţi?
Ce va însemna acest an pentru firma dvs.?

Răspuns: Anul 2011 este plin de
surprize plăcute pentru clienţii noştri. Astfel,
din prima zi a lunii martie am deschis oficial

cea mai nouă divizie „Adax”, în speţă „Adax Service
Rapid”. Vom oferi clienţilor noştri următoarele servicii:

- reglaj direcţie computerizat, cu aparatură de
ultimă oră;

- diagnoză computerizată pentru o gamă variată
de mărci şi modele;

- schimb ulei şi filtre;
- lucrări de mecanică uşoară la sistemul de

rulare şi sistemul de suspensie;
- reîncărcare şi igienizarea instalaţiilor de aer

condiţionat;
- repararea şi îndreptarea jantelor din aliaj.
Aceste servicii vor veni în completarea celor

oferite de firma noastră în mod tradiţional, adică
vânzări anvelope, oferind astfel un pachet complet
clienţilor noştri.

De asemenea, anul 2011 va marca lansarea
magazinului on-line Adax anvelope, aşteptat cu
interes de către mulţi dintre clienţii noştri.

Ioan BENCHE

Jovial ca întotdeauna, patronul firmei
„Ggranimar”, de pe str. Câmpina nr. 58,
domnul ing. Dorin Danciu, ne invită cu
amabilitate la dialog.

- De ce, d-le director, aţi botezat
firma „Granimar”?.

- Este simplu. Pentru că obiectul
nostru de activitate este prelucrarea şi
comercializarea pietrei naturale. În
această  categorie intră marmura,
granitul, travertinul şl calcarul. În aprilie
vom împlini 10 ani de lucru în acest
domeniu.

- Cum aţi pornit pe acest drum?
- Practic, la început am fost trei

acţionari, care am intrat în colaborare cu
o firmă din Grecia, care ne furniza
materialele. Era o noutate în Cluj. Iniţial
făceam doar comercializare cu pietrele
amintite. Apoi, treptat, treptat s-a
dezvoltat şi piaţa. Având tot mai multe
cereri, am hotărât să deschidem un
atelier de prelucrare. Se întâmpla acest
lucru prin 2002-2003. A fost un start de
dezvoltare, ceea ce ne-a permis să
facem investiţii mai serioase. Astfel am
achiziţionat o hală şi un teren aferent în
Jucu,unde avem producţie şi în prezent.

ÎN PRAGUL UNUI
DECENIU DE
EXISTENŢĂ

- Ce dinamică a forţei de muncă aţi
avut?

- În acest răstimp am făcut angajări
cu personal specializat. Pe unii i-am
calificat chiar noi. Avem muncitori direct
productivi în meseriile de şlefuitori şi
montatori, care se deplasează la locaţiile
clienţilor.

De menţionat neapărat că în urmă
cu doi ani firma şi-a lărgit activitatea cu
execuţia de şeminee şi coşuri de fum,
având destule solicitări în acest sens.
Bineînţeles că şi un câştig semnificativ.

- Pentru 2011, ce vă propuneţi?
- Cum şi la noi se resimte oarecum

criza, vom avea în primul rând grijă de a
ne păstra clientela, oferindu-le produse
de calitate, la preţuri competitive şi
felexibile. Numai aşa ne vom putea
menţine în aceiaşi parametri de eficienţă.

- Din curiozitate,d-le director, ce aţi
făcut  înainte de această afacere?

- Ei, e o mică poveste. Am terminat
facultatea de istorie-sociologie. Numai că
am lucrat în domeniul construcţiilor, fiind
şef de personal în domeniul administrativ
şi resurse umane. Deci, tot o activitate
de management, care mi-a prins bine în
noua postură de  întreprinzător.

Ioan BENCHE

- urmare din pagina 1 -

Tot ce facem este posibil datorită unei
echipe mari şi cu experienţă şi datorită logisticii,
în care investim majoritatea profitului.

Ce noutăţi oferiţi clienţilor, ca firmă care se
declară într-o permanentă dezvoltare?

Am achiziţionat, în 2010, o imprimantă hibrid
de mari dimensiuni, care are capacitatea de a
printa atât pe suport flexibil, în rolă (material de
banner, pânză, autocolant), cât şi direct pe
suporturi plane, tip comatex, comacel, stiplex
sau alte materiale rigide. Astfel de noi tehnologii
sunt profitabile, atât pentru noi ca producător, cât
şi pentru client, datorită timpului redus de
execuţie, simplificării procesului de producţie,
costului mai mic şi clarităţii mai bune a detaliilor,

toate acestea comparativ cu imprimarea
tradiţională.

Recent am mai achiziţionat o imprimantă de
mari dimensiuni, care adoptă o tehnologie
inovativă, latex, potrivită atât pentru imprimări
indoor, cât şi outdoor. Este o nouă generaţie de
imprimante, create pentru a reduce impactul
asupra mediului, care foloseşte cerneluri pe
bază de apă, care au însă o rezistenţă în timp
comparativă cu a cernelurilor pe bază de
solvent, este silenţioasă în funcţionare, cu viteză
superioară de imprimare şi poate fi folosită
pentru o gamă foarte largă de aplicaţii. 

Ce vă propuneţi pentru anul 2011?

Să rezistăm pe piaţă şi, dacă vom avea
posibilitatea, să ne continuăm trendul
ascendent.

Podiumul  per formanţe i  economice
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CAFEAUA ŞI AFACERILE

O ceaşcă de cafea în situaţii stresante,
cum ar fi de pildă o întâlnire de afaceri unde
trebuie luate decizii importante, face minuni
pentru femei. Le dă putere de concentrare,
spontaneitate şi capacitate de a lua rapid
decizii şi le îmbunătăţeşte memoria. Cu
bărbaţii nu se petrece acelaşi lucru. Din
contră, o ceaşcă de cafea îi face confuzi, se
concentrează mai greu, le dă lentoare în
gândire şi în vorbire. Specialiştii nu au
deocamdată răspunsul la aceste diferenţe de
comportament între sexe, provocate de cafea.
Să sperăm că nu e vorba de o farsă!

HOTEL DIN GUNOAIE

Amatorilor de hoteluri inedite le stă de-
acum la dispoziţie o nouă destinaţie - Spania.
Mai precis, Madrid, unde s-a deschis un hotel
construit din reziduuri aduse de ocean şi
colectate de pe plaje, din fel şi fel de obiecte
adunate de la gropile de gunoi sau de la
târgurile de vechituri. Artistul german Ha
Schult, care semnează designul ineditului loc
de cazare, speră că va reuşi, astfel, să atragă
atenţia asupra cantităţii uriaşe de reziduuri
generate de „turismul de masă” din Europa.
Hotelul Beach Garbage are cinci camere şi a
fost amplasat în Piaza de Callao, cu ocazia
Târgului Internaţional de Turism ce are loc în
capitala spaniolă.

BANII, MAI PRESUS DE
DRAGOSTE?

Mitul femeii care vrea să fie independentă
financiar a fost dărâmat, cel puţin în cazul
europencelor, de un recent sondaj de opinie
realizat de specialiştii britanici de la London
School of Economics. În cazul femeilor de pe
„bătrânul continent”, ele se orientează, când
vor să-şi aleagă partenerul de viată, după unul
bogat, care să câştige mai mulţi bani decât ele
şi să le ofere siguranţă. Pe lângă bani, viitorul
soţ al unei femei ambiţioase din Europa
trebuie să aibă un nivel cât mai înalt de
educaţie sau cel puţin egal cu al ei. De
asemenea, sondajul arată că europencele au
renunţat şi la ideea de a fi egale cu bărbatul în
ceea ce priveşte rolurile fiecăruia dintre ei în
familie, multe cupluri din ziua de astăzi fiind
de părere că idealul unei familii nu este ca soţii
să „împartă” în mod egal serviciul, gospodăria
şi creşterea şi educarea copiilor lor.

SUTIENUL, 
UN ACCESORIU DE BIROU?!

Un tribunal pentru litigii de muncă din
Germania a emis recent o hotărâre care le dă
dreptul şefilor de companii să le oblige pe

angajate să poarte sutien la locul de muncă şi
numai de culoare albă sau „a pielii”, pentru că
sutienele viu colorate şi imprimate „bat la
ochi”. Şefii pot hotărî şi asupra lungimii
unghiilor angajatelor şi le pot interzice să vină
la serviciu cu părul nespălat sau nepieptănat.
În ceea ce-i priveşte pe bărbaţi, ei pot purta
barbă, dar foarte atent îngrijită şi nu în
versiunea Robinson Crusoe. Iniţial, măsura a
fost luată pentru companiile aviatice, al căror
personal de sex feminin s-a plâns adesea că
este ţinta pipăielilor şi avansurilor clienţilor, dar
va fi extinsă în toate domeniile de activitate.

DEŞI PARE INCREDIBIL, SE PARE
CĂ OCHELARII REPREZINTĂ UN

SPRIJIN REAL ÎN OBŢINEREA
UNUI LOC DE MUNCĂ

Persoanele care vor să obţină un loc de
muncă e bine să se prezinte la interviu
purtând ochelari, arată un studiu realizat de
College of Optometrists din Marea Britanic.
43% dintre persoanele intervievate afirmă
că o persoană care poartă ochelari de
vedere pare mai inteligentă, iar 33%, că
inspiră profesionalism. 40% dintre
respondenţi sunt de părere că lentilele
trebuie să fie perfect curăţate când se
prezintă la un interviu pentru obţinerea unui
loc de muncă, 6% cred că ochelarii le dau
un aer mai modern, iar 9%, că îi fac mai
atrăgători.

CAMPIONII PESIMISMULUI
Francezii sunt campionii mondiali ai

pesimismului privind previziunile economice
ale ţării lor în 2011, arată un sondaj de
opinie realizat pentru Le Parisien de BVA-
Gallup International. 61% dintre ei cred că
2011 va fi „anul dificultăţilor economice”,
comparativ cu media de 28% la nivel global
sau cu 22% dintre germani, 41% dintre
italieni, 48% dintre spanioli şi 52% dintre
britanici, care cred acelaşi lucru. De
asemenea, pesimismul francezilor în
privinţa economiei a crescut cu 10% faţă de
anul trecut. Referitor la situaţia personală,
37% dintre francezi cred că se va înrăutăţi,
ceea ce îi plasează în „Topul 5” al
pesimiştilor lumii, chiar înaintea Irakului şi a
Afganistanului.

INTUIŢIA NE POATE JUCA FESTE
Flerul, mai cu seamă în afaceri, nu este

suficient pentru o decizie bună. Şi e firesc.
Intuiţia ne poate fi, deopotrivă, un aliat

bun sau unul care să ne ducă la un eşec
răsunător, au constatat specialiştii de la
Universitatea Cambridge. Studiul lor,
publicat în revista Psychological Science,
arată că modul în care ne orientăm după

intuiţie când luăm anumite decizii e
determinat de ce se petrece în organismul
nostru şi că abilitatea de a lua decizii după
acest criteriu variază, în consecinţă, de la
organism la organism. Specialiştii au
constatat că legătura între instinct şi deciziile
luate pe baza intuiţiei este măi puternică la
persoanele care îşi dau seama de emoţiile
lor.

FEMEILE ŞI CARIERA

Femeile n-au nevoie să imite
comportamentul bărbaţilor pentru a avea
succes în carieră. Ba, din contră, această
strategie nu face decât să le scadă şansele
de promovare, indică rezultatele unui studiu
citat de tabloidul britanic Daily Mail.
Angajatele care reuşesc să avanseze cel
mai eficient în carieră sunt cele care îşi
„asezonează” priceperea în profesie cu un
strop de feminitate. Femeile agresive, care
cred că trebuie să se comporte exact ca
bărbaţii pentru a avea şanse egale cu
aceştia, ar trebui să renunţe la această
abordare, este sfatul experţilor citaţi de Daily
Mail.

SALARIU ÎN RAPORT DE
GREUTATEA CORPORALĂ?!

Statuate de secole, se pare că criteriile
de salarizare nu sunt doar cele
arhicunoscute de fiecare dintre noi. Iată
dovada! Un studiu britanic arată că femeile
care îşi menţin o siluetă subţire şi îngrijită
de-a lungul carierei lor profesionale câştigă
mai mulţi bani decât cele care se îngraşă,
în timp ce cu bărbaţii se întâmplă invers.
Aceste „discriminări” au substrat psihologic,
de felul cum îi percep angajatorii pe
angajaţi. Astfel, bărbaţii „bine proporţionaţi”
sunt percepuţi ca fiind prietenoşi, politicoşi,
isteţi, curajoşi şi veseli. „Slăbănogii” sunt
percepuţi ca bărbaţi răi, lunecoşi, slabi şi
bolnăvicioşi. Nici obezii nu au de câştigat,
fiind deseori percepuţi ca persoane
puturoase, proaste, neglijente şi însingurate.

LUNEA, ZIUA CHIULULUI?

Justificat sau nu, britanicii consideră că
prima zi de luni din februarie este preferata
chiulangiilor. Cel puţin ei, deoarece, statistic
vorbind, mulţi angajaţi aleg această zi pentru
a-şi anunţa şefii că se simt rău şi nu pot veni
la muncă, scrie The Telegraph. Estimări
publicate de cotidianul britanic arată că luni
au tras chiulul aproape 400.000 de angajaţi.
Motivele pentru care britanicii n-au nici un
chef să muncească în prima zi de luni din
februarie sunt vremea neprietenoasă,
gândul că sărbătorile au trecut şi mai e tare
mult până la concediu. 
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Dest ine ,  oameni ,  a facer i

Doamna Marie Hélène Mălai este cu adevărat un om care a
muncit mult ca să ajungă unde este acum: are doi copii cu care se
mândreşte, Manole şi Mara, deţine cel mai bine cotat birou de
traduceri din Cluj-Napoca, „Agenţia Hélene”, este apreciată drept o
persoană integră, hotărâtă, cu o inteligenţă şi cultură deosebite.

Enumerarea făcută nu epuizează însă paleta virtuţilor ce o
caracterizează pe doamna Hélène.

„Mi-a plăcut mereu de Margaret Thatcher, doamna de fier, şi îmi
place să cred că am şi eu ceva din autoritatea ei. Nu sunt o
feministă, însă cred că femeile ar putea face mult mai multe lucruri
în politica românească şi nu numai, dacă ar fi unite”, consideră
Domnia Sa.

VIAŢĂ DE TELENOVELĂ

Marie Hélène Mălai s-a născut departe de tară, în Franţa. După
cel de-al doilea război mondial, părinţii săi au emigrat în străinătate,
mânaţi de teama izbucnirii unui alt conflict. Norocul a scos-o în calea
lor pe prima soţie a lui Henri Coandă, care a dorit sa o boteze pe
micuţa româncă, dându-i un nume franţuzesc: Marie Hélène. Primii
doi ani din viată a locuit în Franţa, dar viaţa i-a purtat paşii spre alte
meleaguri, iar următorii 11 ani i-a petrecut în Brazilia. „Acolo am
început să descopăr lumea; am învăţat concomitent limba română
şi limba portugheză, am mers la scoală, însă părinţii mei au avut
grijă să mă educe în spiritul românesc, povestindu-mi despre
obiceiurile şi credinţele noastre”, povesteşte Marie Hélène Mălai. În
1962, familia a revenit în România, dorul de ţară învingând mirajul
unei vieţi mai bune pe tărâmuri latino-americane. Acomodarea cu
ţara, pe care a învăţat să o iubească înainte de a o cunoaşte, nu a
fost uşoară: „Condiţiile care ni s-au oferit au fost mult sub cele pe
care le avusesem în Brazilia, însă nu mai era cale de întoarcere şi
trebuia să ne descurcăm.” A urmat studiile Facultăţii de Litere, la
specializarea spaniolă-portugheză, iar ultimul an l-a absolvit în
Spania, la Salamanca. A început să lucreze în învăţământ, iniţial ca
profesoară de spaniolă la Liceul Bariţiu şi mai apoi la Liceul numărul
1 din Câmpia-Turzii, ca profesoară de franceză.

Viata a învăţat-o multe, iar serviciul a purtat-o prin diverse
domenii: „Am lucrat în domeniul hotelier, la mai multe unităţi de
cazare aparţinând OJT. La Hotel Napoca, am deţinut prima funcţie
de conducere, cea de şefă de recepţie. Acolo am învăţat să conduc
o echipă de oameni şi am realizat că fără autoritate nu poţi face
nimic.”

AFACERE PROPRIE

Lucrurile nu sunt mereu cum le plănuieşti, iar căsnicia doamnei
Hélène Mălai s-a destrămat. Singură, cu doi copii de crescut, a decis
să pornească pe cont propriu o afacere. Din această iniţiativă a
rezultat, în 1993, „Agenţia Hélène”, birou de traduceri autorizate.
„Am pornit la drum cu traduceri în/din două limbi: spaniolă şi

portugheză, iar astăzi oferim serviciile noastre de traducere pentru
16 limbi: franceză, spaniolă, italiană, portugheză, engleză, germană,
olandeză, arabă, rusă, maghiară, cehoslovacă, bulgară, greacă,
ucraineană şi ebraică”, declară Hélène Mălai.

Cu colaborări în judeţele Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-
Năsăud, Sibiu, Alba, biroul este prima iniţiativă particulară de acest
gen din Cluj-Napoca şi de la înfiinţare a rămas pe prima poziţie,
datorita calităţii serviciilor, diversităţii domeniilor, promptitudinii şi,
nu în ultimul rând, preţurilor practicate.

DE LA PRM LA PC

În 1992, s-a înscris în PRM, pentru că simţea că este singurul
partid care promova mândria de a fi român. Din 1995 până în 2005
a condus Organizaţia femeilor din PRM, fiind aleasă,
vicepreşedintele Organizaţiei la nivel naţional. A renunţat însă la
funcţiile sale din PRM, înscriindu-se în PC, în ianuarie 2006. „Două
motive m-au determinat să aleg acest partid: PC păstrează cultura
şi tradiţiile româneşti, iar ca om de afaceri, consider că îmi reprezintă
interesele”, apreciază Marie Hélène Mălai. După terminarea celui
de-al doilea mandat de Consilier Judeţean, s-a retras din politică,
lăsând locul celor mai tineri.

A consemnat Traian CORNEANU

Femeile 
ar putea face mai mult 
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OFERĂ ONORATEI CLIENTELE:
a) DECORAŢIUNI INTERIOARE DIN FIER FORJAT
b) CONFECŢII METALICE:
- mobilier de interior, de grădină, ornamente,
garduri, poşti, balustrade, cutii poştale, diverse.
c) SERVICII:
- fotoceramică;
- reparaţii şi recondiţionări de tapiţerie.
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MAGAZINUL DE
CONSIGNAŢIE „LIDIA” – 

OAZĂ DE FRUMOS 
ŞI ÎNCÂTARE

Magazinul de Consignaţie „Lidia” din Cluj-
Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 3 (în
curte), ap.7 a fost înfiinţat în anul 1991 de
către doamna Lidia Kozma, în proprietatea
căreia e şi în prezent. La început, magazinul
a cuprins o gamă mai mică de obiecte pentru
vânzare. Pe parcurs, numărul acestora s-a
diversificat, pentru ca, în prezent, să dispună
de cam tot ce şi-ar dori şi cei mai pretenţioşi
clienţi. Astfel, magazinul dispune de valoroase
obiecte din porţelan vechi, unele produse de
firme cu renume, atât seturi întregi, cât şi
disparate, dar şi bibelouri, obiecte din cristal
şi sticlă veche, din alpaca şi argint, dar şi din
alte metale. De asemenea, dispune de
tablouri de artă, mai noi sau mai vechi,
produse de artişti clujeni sau din zona Nord-
Ardeal, cu preţuri pentru toate buzunarele.
Apoi, candelabre vechi, lămpi vechi cu abajur,
oglinzi cu rame vechi şi de mărimi diferite. Un
loc aparte îl ocupă maşinile de scris vechi şi
maşini de calculat vechi, fiecare cu propria
istorie. Statuete vechi şi ceasuri de mână, de
buzunar sau de perete, dar şi alte multe
obiecte se găsesc pentru doritorii de cadouri şi
suveniruri.

În sectorul bijuterii, doritorii pot găsi
bijuterii vechi din aur, argint şi gablonţuri. Tot în
acest sector se găsesc mărgele din pietre
semipreţioase şi aparate foto vechi, din
categoria celor mecanice.

Bunurile din Consignaţia „Lidia” se
achiziţionează de la populaţie, apoi se pun în
vânzare şi se achită după ce au fost vândute.
În cazul când nu se vând, după o perioadă de
timp, se restituie depunătorului. De regulă, cei
care doresc să le vândă au nevoie de bani, ori
nu le mai folosesc şi atunci renunţă la
asemenea bunuri.

Magazinul de Consignaţie „Lidia” este
foarte frecventat pentru frumuseţea obiectelor
care pot fi admirate aici. Pentru mulţi clienţi, o
vizită la Consignaţia reprezintă o frumoasă
călătorie în trecut, deoarece îşi amintesc de
care le-au fascinat copilăria, de bunici, părinţi
şi locurile unde au trăit.

Despre greutăţile crizei economice,
doamna Lidia Kozma nu se plânge, deoarece
şi în condiţiile crizei are clienţi fideli, care
achiziţionează obiecte pentru cadouri sau din
acelea care le amintesc câte ceva din viaţa
lor.

Magazinul este vizitat în toate
anotimpurile de grupuri de turişti români şi
străini.  

Traian CORNEANU

Deontologie  ş i  a facer i

ÎNŢEPĂTURI NELETALE
Domnului Petrişor Ţârlea, patronul „Turnătoriei Metalul”, care, pe lângă multe produse

de înaltă complexitate, fabrică şi clopote

Da, dangătul de clopot, sfânt cântec, sfânt mister,
Ce mângâie văzduhul, ’nălţându-se spre cer
La noi ca să ajungă, la rugă să ne-mbie,
Include în geneza-i şi o turnătorie.

Domnului Patriţiu Abrudanm director general – Banca „Transilvania”

Pe-un ins ce se tot lamentează că-i sărac,
Îl văd tot timpul stând senin, pe-o bancă-n parc
Şi-i revoltat că deşi-aici îşi pierde vremea de un an,
E tot sărac, nu a ajuns bancher, bogat, ca Abrudan.

Domnului Sergiu Hossu, director „Rosal” Cluj-Napoca

Sigur e şi nicicum de presupus,
Că „Rosal” ca să protejeze mediul şi-a propus;
Ideal nobil, idee bună, 
De-a face din Cluj o grădină.

Domnului Augustin Poptelecan, patronul S.C. „Casa Augustin”

Fiind un om curajos, inteligent,
S-a luat, bărbăteşte, cu criza de piept,
Sunt sigur că după dura confruntare,
„Casa Augustin” va deveni şi mai mare.

Domnului Dan Mureşan, patronul performantei firme de contabilitate „M. D. M.”

De ce, lui Mureşan, mulţi se întreabă,
Îi iese foarte bine orice treabă?
O fi el ghinion el ocolit, 
De nu, precis contabil s-a născut.

Doamnei Dora Darie, o discretă patroană, dar şi o discretă poetă

Deşi performantă, ca patroană vă dovediţi discretă,
Aidoma sunteţi şi în postură de poetă;
Cum de-aţi ajuns la asemenea performanţe, oare,
Fără să vă clamaţi virtuţile în gura mare!? 

Domnului Daniel Lăcusteanu, broker de asigurări de marcă

În caz că, prin surprindere, răul ne-ar lovi,
Asigurându-ne, lovitura nu-i vom simţi;
De ce, printr-o metodă, chiar şi necreştinească,
Nu obligaţi, totuşi, răul să ne ocolească?

Ion CONSTANTINESCU



15 ianuarie. 
Persoanele fizice care au închiriate mai

mult de cinci locuinţe au obligaţia să depună
la Fisc Declaraţia privind venitul estimat
(Formularul 220).

17 ianuarie. 
Depunerea declaraţiei pentru

înregistrarea gospodăriei individuale care
realizează băuturi alcoolice destinate
consumului propriu.

25 ianuarie, 25 aprilie, 25 iulie, 25
octombrie. 

Efectuarea plăţii anticipate în contul
impozitului pe câştigul net anual impozabil pe
veniturile din investiţii aferentă trimestrului
precedent de contribuabilii care obţin venituri
din transferul titlurilor de valoare.

25 lunar. 
Persoanele fizice care obţin venituri din

străinătate pentru activităţi în România trebuie
să depună Declaraţia privind veniturile
obţinute din salarii (Formularul 224).

31 ianuarie. 
Românii care obţin venituri din închirieri

de locuinţe (sub 5 contracte), din activităţi
independente sau agricole impuse pe bază de
normă de venit şi din drepturi de proprietate
intelectuală au obligaţia să depună la Fisc
Declaraţia privind venitul estimat (Formular
220). Tot până atunci, ei pot depune şi o
Cerere pentru opţiunea de a determina venitul
net în sistem real sau să renunţe la acest
sistem.

28 februarie. 
Plătitorii de venituri obţinute de

comisionari, de persoanele care obţin bani din
vânzarea de bunuri în consignaţie sau din
activităţi de expertiză contabilă şi tehnică,
precum şi din proprietate intelectuală sau din
convenţii sunt obligaţi să depună Declaraţia
privind impozitul reţinut pe venituri cu regim
de reţinere la sursă (Formular 205).

15 martie. 
Efectuarea plăţilor anticipate pentru

trimestrul I de contribuabili care realizează
venituri din activităţi independente şi din
cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia
veniturilor realizate din arendare şi din activităţi
agricole.

31 martie. 
Contribuabilii trebuie să plătească prima

tranşă din taxele şi impozitele locale.

16 mai. 
Persoanele fizice care au realizat venituri

din activităţi independente, cedarea folosinţei

bunurilor mobile şi imobile, activităţi agricole
pentru care venitul net se stabileşte în sistem
real, câştiguri rezultate din transferul dreptului
de proprietate asupra titlurilor de valoare şi
câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare
de valută la termen, pe bază de contract,
depun Declaraţia privind veniturile realizate în
anul 2009 (Formularul 200). De asemenea,
depun Formularul 201 contribuabilii care au
realizat venituri din străinătate: profesii libere,
activităţi comerciale, drepturi de proprietate
intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor,
dividende, dobânzi, premii şi jocuri de noroc,
câştiguri din transferul titlurilor de valoare, alte
venituri din investiţii, pensii, precum şi alte
venituri aflate în străinătate.

25 mai. 
Depunerea Declaraţiei privind veniturile

din activităţi agricole-impunere pe norme de
venit Formular 221 pentru anul în curs, de
contribuabilii care obţin venituri din activităţi
agricole.

15 iunie.
Efectuarea plăţilor anticipate pentru

trimestrul al II-lea de contribuabili care obţin
venituri din activităţi independente şi din
cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia
veniturilor realizate din arendare şi din activităţi
agricole. Acest Formular 205 se depune de
plătitorii de venituri din dividende, jocuri de
noroc etc. Facem aici aceeaşi observaţie ca la
28 februarie.

1 septembrie. 
Plăţi anticipate în valoare de 50% din

impozitul pe venit efectuate de persoanele

care obţin bani din activităţi agricole. Este
vorba despre cei care cultivă şi vând flori,
legume, ciuperci, precum şi cei care
exploatează pepiniere viticole şi pomicole.

15 septembrie. 
Efectuarea plăţilor anticipate pentru

trimestrul al III-lea de contribuabili care obţin
venituri din activităţi independente şi din
cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia
veniturilor realizate din arendare şi din
activităţi agricole.

30 septembrie. 
Contribuabilii trebuie să plătească ultima

tranşă din taxele şi impozitele locale.

15 noiembrie. 
Plăţi anticipate în valoare de 50%

efectuate de oamenii care obţin bani din
cultivarea şi vânzarea florilor, legumelor şi
zarzavaturilor, precum şi a arbuştilor şi
ciupercilor. Vor mai face plăţi şi cei care
exploatează pepiniere viticole, pomicole şi
altele asemenea.

15 decembrie. 
Efectuarea plăţilor anticipate pentru

trimestrul al IV-lea de contribuabilii care
obţin venituri din activităţi independente şi
din cedarea folosinţei bunurilor,cu excepţia
veniturilor realizate din arendare şi din
activităţi agricole.
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MAGAZINUL
CONSIGNAŢIE „LIDIA“

B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 3/7

PRIMEŞTE PENTRU VÂNZARE 
ŞI VINDE:

•obiecte decorative din argint, aplhaca,
alamă, cupru
• etajere, statuete
• picturi, sticlărie veche
• cristal, candelabre vechi
• ceasuri de toate categoriile
• bijuterii vechi din aur, argint şi gablonz

ORAR
Zilnic (L-V): 10-17

Sâmbătă: 10-13

Informaţii 
la tel. 0264/ 430491
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