
Bun profesionist, dotat cu har
organizatoric şi capacitate de
previziune, hotărât şi curajos,
dispus să asculte şi să ia în calcul
şi punctul de vedere al altora, cu
putere de a trece peste ambiţii şi
orgolii mărunte, dornic de a
cunoaşte şi învăţa, un om al cărţii,
dar care nu se mulţumeşte numai
cu lectura de specialitate, dornic de
a face ceva pentru sine şi semenii
săi, dând putere de fapt împlinit
unui crez şi anume că la baza
progresului şi prosperităţii stă
producţia de bunuri materiale. Nu,
nu e vorba de un miniportret robot
al omului de afaceri. Virtuţile
enumerate au un nume: inginer
Petrişor Ţârlea, patronul societăţii
comerciale „Turnătoria Metalul”. O unitate de producţie renăscută, după
1989, din cenuşă, precum pasărea Pheonix. De ce renăscută din cenuşă?
Pentru că dacă nu ar fi existat inginerul Petrişor Ţârlea, care să-şi asume
riscul şi răspunderea readucerii la viaţă a unei unităţi aflată practic în comă,
dar vitală pentru economia românească, la acea vreme, în cădere liberă,
astăzi, Turnătoria Metalul ar fi amintire. Cu puţinii bani proprii, cu împrumuturi
personale de pe unde s-a putut, dar cu multă muncă şi deosebit curaj, fosta
turnătorie, cu o dotare precară, rămasă fără de comenzi datorită
degringoladei ce caracteriza economia în acea perioadă de trecere de la un
sistem economic la altul, a fost „reanimată” şi pusă pe direcţia cea bună. A
fost salvată nu doar fabrica, ci şi oamenii care, în cazul sistării activităţii, ar
fi rămas fără locuri de muncă. 

Să se iasă din impas nu a fost chiar aşa uşor. S-a impus o reevaluare a
pieţii în noul context, reprofilarea producţiei în raport cu cerinţele reale, o
revedere a dotării, a fluxurilor tehnologice, a investiţiilor. Cu insistenţă,
pricepere, conlucrându-se cu toţi cei ce puteau să facă ceva, momentele
critice au fost depăşite. Lucru acesta nu ar fi fost posibil, dacă cel ce-şi
asumase răspunderea n-ar fi înţeles ce şi cum trebuie procedat, dacă nu ar

fi ştiut să antreneze şi să impulsioneze pe
cei ce puteau face ceva pentru revenirea
la normal. Altfel spus, dacă managerul nu
ar fi fost înzestrat cu acele calităţi care
asigură performanţa şi care nu pot fi
materializate fără pasiune, cunoaştere,
curaj, stăpânirea artei de a lucra cu
oamenii. Virtuţi care nu pot fi dobândite
doar din cărţile de specialitate. Deci, nu
întâmplător, pe inginerul Ţârlea îl intere-
sează nu doar tehnica, ci şi beletristica, şi
teatrul, şi opera, şi sociologia şi filosofia.

Ion CONSTANTINESCU

Inginerul  Petrişor Ţârlea
OCHI DE ARGUS
STOP! PÂNĂ AICI!

Ieşirea din recesiune a majorităţii ţărilor Europei va
pune capăt şi marasmului economic românesc. Ne vor
trage alţii după ei, pentru că noi nu ne-am dovedit capabili
să găsim soluţii adecvate prin care să punem capăt
declinului economic. Şi nu e de mirare. Prin tăieri de
salarii, creşteri de taxe şi impozite, concedieri masive,
creşteri de preţuri e imposibil să opreşti declinul economic
şi să pui bazele unei reluări a creşterii economice. 

Salvarea noastră prin alţii nu poate fi însă nici
sănătoasă şi nici de durată, deoarece sectoarele de care
aceasta va fi asigurată - afacerile imobiliare, comerţul,
sistemul bancar - sunt cele mai vulnerabile domenii care
nu dau garanţia unei creşteri economice trainice, pe
termen lung, dovedindu-se mai degrabă un fel de frecţie
la un picior de lemn. Ca să fim siguri că nu ne vom
confrunta din nou cu pericolul abătut asupra noastră în
ultimii ani, e mai mult decât necesară o veritabilă restruc-
turare a economiei, la nivel macro, restructurare care a
tot fost amânată şi ocolită până în prezent. Viitorul model
economic al României trebuie să aibă în vedere ramurile
ce dau stabilitate şi creează resursele necesare
progresului economic şi prosperităţii. Este vorba de
industrie, infrastructură, servicii, turism. Numai dezvoltând
aceste sectoare, devine posibilă sporirea produsului intern
brut şi asigurarea resurselor necesare pentru investiţii, dar
şi ridicarea standardului de viaţă. Din nefericire însă,
aceste probleme care se pun cu atâta acuitate continuă să
rămână în ceaţă. Asta înseamnă că mult trâmbiţata ieşire
din recesiune nu are de ce să ne bucure prea mult, atâta
timp cât asupra economiei româneşti vor continua să
planeze pericolele cunoscute. Să sperăm totuşi că, până
la urmă, cineva va avea determinarea şi curajul să ia
taurul de coarne, spunând categoric: Stop! Până aici! Iar
acel cineva va avea şi inteligenţa să înţeleagă că în acest
proces de restructurare trebuie rezervat un loc distinct,
bine definit şi capitalului autohton.

Ion CONSTANTINESCU
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În general, scopul unei afaceri îl reprezintă profitul. Subliniez în general, deoarece obţinerea
unui câştig nu reprezintă singurul scop al unui întreprinzător veritabil. Dacă ţine la demnitatea
sa, omului de afaceri nu-i poate fi indiferentă calitatea prestaţiei sale, măsura în care aceasta
dă satisfacţie clienţilor săi. Motiv pentru care, aş îndrăzni să afirm că, patronul care se respectă,
nu pune pe prim plan câştigul, ci buna servire a celor cărora le sunt destinate produsele sau
serviciile oferite de el. Şi exemple în acest sens se pot da destule. În rândurile de faţă mă voi
opri însă numai asupra unuia care mi se pare elocvent. E vorba de farmacia de pe aleea
Herculane nr.1 din Cluj-Napoca. Constatând probabil că, strâmtoraţi financiar, unii clienţi nu-şi
pot permite analizele de laborator periodice impuse de afecţiunile de care suferă, patronul
farmaciei în discuţie s-a hotărât să le vină în ajutor. Cum? Foarte simplu. A instituit un card
pentru doritori, card în care este înserată valoarea medicamentelor cumpărate de aceştia de

la farmacie. Pentru fiecare cincizeci de lei plătiţi pentru medicamentele cumpărate, clientul
primeşte un punct. Pe baza punctelor acumulate, în conformitate cu un anumit barem, acesta
poate beneficia, gratuit, de analizele necesare. Gestul s-ar putea să li se pară unora o formă
de sporire a veniturilor. Inexact, deoarece bolnavii nu vor cumpăra decât medicamente
recomandate de medic şi în cantitatea prescrisă. Dacă celor amintite li se mai adaugă
solicitudinea dovedită de către farmaciste în explicitarea modului de administrare a produselor,
când ele simt că acest lucru necesar, sau la solicitarea pacientului, precum şi urarea de
„Grabnică însănătoşire!”, adresată la ieşirea clientului din farmacie, poţi conchide, fără riscul de
a greşi, că, în pofida unei convingeri destul de vehiculate, nu întotdeauna scopul unei afaceri îl
reprezintă doar profitul, care, cu cât e mai mare, cu atât mai bine.

Ion CONSTANTINESCU

Ziua toată circulăm. Până la serviciu şi
îndărăt, bunăoară. Pe străzi şi pe trotuare. În
postură de pasager sau conducător auto .

Ipostaze în care, cu ştiinţă,‘ori fără ştiinţă,
putem greşi. Există, totuşi,un anonim,pentru
majoritatea populaţiei, care veghează. Este
şi firma „Auto Semnal”, din perimetrul str.
Gării, nr.3.

La „Expo Transilvania” am putut schiţa
un microportret al unităţii, prin mijlocirea d-lui
ing. Ioan Gherle, director comercial. Amabil,
ne-a făcut precizările de rigoare.

- Societatea „Auto Semnal” are ca obiect
de activitate principal execuţia elementelor
pentru semnalizare rutieră pe verticală. 

Menţionăm că suntem atestaţi

profesional de către Compania Naţională de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România,
pentru execuţia de indicatoare rutiere în
reţeaua drumurilor publice, europene,
naţionale, judeţene şi locale.

Unitatea noastră are implementat
sistemul de management al calităţii,fiind
certificată ISO.

- Aveţi, fără îndoială, multe solicitări. Care
ar fi grila de răspuns la acestea?

- Firma noastră are posibilitatea de
montare a indicatoarelor la poziţiile
kilometrice stabilite, având în dotare
echipamentul specific acestui gen de lucrări.
De asemenea, deţine pe stoc, în vederea
închirierii, seturi de indicatoare pentru
semnalizare de lucrări industrialele, care le
putem pune la dispoziţie celor interesaţi.
Beneficiari pot fi firmele de construcţii,
primăriile cu impact în siguranţa circulaţiei şi
chiar persoane fizice, cu o afacere
particulară.

- Nimic, evident, nu este pe gratis, nu-i
aşa?

- Fără îndoială, da. Preţurile sunt franco
depozit la unitatea noastră, nu conţin TVA şi
sunt exprimate în EURO. Plata se face însă
în lei, la cursul de vânzare al BNR din ziua
facturării.

- Aveţi şi facilităţi?
- În cazul în care se emite comandă

fermă, în funcţie de cantitatea comandată,
oferim reduceri de preţuri, care vor fi
negociate la întocmirea şi semnarea
contractului.

Ioan BENCHE

Podiumul  per formanţe i  economice
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UN PĂZITOR DE TAINĂ

Meseria-i plug de aur

PROFIT, DAR NU CU ORICE PREŢ

În centrul Clujului, pe str. Napoca, nr. 8,
în curte, funcţionează din anul 2001, Salonul
de înfrumuseţare „FOARFECA DE AUR”,
condus cu pricepere de doamna Maria
PORUŢIU. Acest salon este unul din cele
mai căutate din Cluj, deoarece asigură
servicii de înaltă clasă de: coafură,
manichiură şi pedichiură pentru femei, dar şi
tunsori elegante pentru bărbaţi şi copii – fete
şi băieţi.

În urbea Clujului, doamna Maria Poruţiu
este cunoscută ca o profesionistă desăvâr-
şită şi talentată, îndrumătoare de practică
pentru tinerii ce vin să înveţe meserie în
salonul domniei sale. Meseria de îndru-
mătoare în ale meseriei de coafeză a
practicat-o înainte şi după Evenimentele din
Decembrie 1989. În acelaşi timp, este foarte
pricepută în managementul firmei domniei
sale.

În salonul „Foarfeca de aur”, toţi lucrătorii
sunt tineri, majoritatea fiind bărbaţi. Aceştia,
îndrumaţi de doamna Poruţiu, pentru a fi cu
pregătirea profesională în top, participă, în
fiecare an, de mai multe ori, la diferite
concursuri de înfrumuseţare ce se ţin în Cluj-
Napoca, în alte oraşe, zise concursuri
zonale, dar şi la finală, la Bucureşti. De
asemenea, participă la concursuri şi
seminarii şi peste hotare. De exemplu, tinerii
din Salon au participat la concursuri la Paris,
Londra şi Budapesta, de unde s-au întors cu
diplome şi premii. Fără aceste participări, în
străinătate, nivelul de pregătire al tinerilor ar
scădea, deoarece nu ar putea mulţumi
clientela Clujului, care este una foarte
pretenţioasă, atât la modă, cât şi la coafură.

Doamna Maria Poruţiu ne-a precizat că
buna reputaţie a Salonului „Foarfeca de aur”
nu i se datorează decât în mică măsură
domniei sale, ci tinerilor lucrători, cu care se
mândreşte. Cu ei a cucerit şi menţinut în
Salon pe cele mai pretenţioase cliente. Ei,
tinerii, au ţinut seama de sfatul domniei sale
şi anume că „lucrează cu materialul
clientului” şi că „materia primă” a Salonului
se află pe stradă. Tot domnia sa le-a
imprimat tinerilor deviza că: „nu există femei
urâte, numai neîngrijite. Clientele, mulţumite
de felul cum arată la ieşirea din Salon, vor
reveni şi vor aduce şi pe altele. Deci,
calitatea muncii este totul! Numai aşa,
meseria se transformă în „plug de aur”.

Traian CORNEANU
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Proiectul „EnviroTex-Design” este
unul dedicat sănătăţii şi securităţii
pentru IMM-urile din industria de textile/
îmbrăcăminte şi încălţăminte/ pielărie.

„EnviroTex Design” se adresează
astfel domeniului dezvoltării competitive
a produselor din industria uşoară, în
contextul creşterii complexităţii
proceselor de proiectare şi prototipizare,
datorită noilor norme de mediu şi
protecţie a consumatorului.

Iniţiativa este susţinută de un
consorţiu european, incluzând
organizaţii de cercetare cu reputaţie,
precum IFTH Paris (Institutul Francez
de Cercetare pentru Textile -
Îmbrăcăminte), Fraunhofer Gesellschaft
IGD (Germania), Tecnotessile (Italia),
ELKEDE (Grecia), Institutul Naţional de
Cercetare Dezvoltare Pentru Textile şi
Pielărie (România). De asemenea
proiectul include actori industriali de
referinţă, fiind susţinut totodată de
asociaţii de afaceri din Italia, Franţa şi
România, printre care Asociaţia
Patronilor şi Meseriaşilor Cluj.

Realizări

– Dezvoltarea unei platforme
tehnologice pentru realizarea de
parteneriate de afaceri sigure şi
designul colaborativ virtual a produselor
de îmbrăcăminte şi încălţăminte, pentru
asigurarea conformităţii acestora cu
aquis-ul european.

– Asistenţa IMM-urilor în efortul
acestora de a implementa normele
aquis-ului de mediu/protecţie a
consumatorului şi conformitatea
produselor cu directivele Uniunii

Europene, prin dezvoltarea unui serviciu
on-line.

– Optimizarea procesului de creaţie
prin dezvoltarea unui sistem informatic
de prototipizare, care să ia în calcul
caracteristicile de stil/design, norme de
protecţie a consumatorului şi de mediu
şi caracteristici de performantă.

Proiectul a optimizat procesul de
design şi a fost derulat pe o perioadă de
36 de luni (2008-2011), luând în
considerare impactul de mediu atât din
punct de vedere al produsului cât şi al
procesului.

„EnviroTex-Design” s-a concentrat,
în acelaşi timp, pe conceptele de
particularizare în masă şi întreprindere
virtuală extinsă, permiţând astfel o
dezvoltare mai rapidă a produselor de
calitate ridicată, orientate către client,
aducând beneficii precum:

– Reducerea duratei de dezvoltare
de produs în industria de îmbrăcăminte
de la o medie de  şapte săptămâni la
mai puţin de o săptămână , în timp ce în
industria textilă se reduce durata de
lansare pe piaţă de la două luni la mai
puţin de o lună;

– Reducerea cu 60% a numărului de
prototipuri datorită simulării virtuale a
produsului în termeni de conformitate şi
performanţă;

– Reducerea cu 80% a numărului de
erori în stadiul de concepţie prin
simulare colaborativă şi vizualizare 3D;

– Reducerea costurilor de
dezvoltare de produs cu 30%, ca
rezultat al reducerii duratei prin
colaborare în timp real;

– Reducerea dramatică a testării
analitice şi a efortului pentru aplicarea
standardelor şi reglementărilor naţionale
şi internaţionale necesare pentru
dezvoltarea de produse „curate” de
înaltă calitate de către IMM-uri;

– Reducerea cu 90% a riscurilor de
returnare a produselor datorită
nerespectării normelor de protecţie;

– Reducerea cu 75% a bunurilor
nevândute, printr-o mai bună adaptare
la cerinţele clienţilor.

APM Cluj a participat la activităţile
de cercetare ale proiectului pentru
dezvoltarea platformei tehnologice
pentru realizarea de parteneriate de
afaceri sigure. Firmele din industria
prelucrătoare (textile şi îmbrăcăminte)
au primit suport în urma efortului de a
implementa normele acquisului de
mediu/ protecţia consumatorului şi
conformitatea produselor cu directivele
UE, prin utilizarea serviciului on-line
dezvoltat.

La nivel european, industria uşoară
cunoaşte o revigorare în contextul
politicilor publice de susţinere a inovării.
În acest context, valoarea adăugată a
proiectului constă în creşterea accesului
IMM-urilor din industria uşoară la
tehnologii care să le îmbunătăţească
flexibilitatea şi adaptabilitatea, susţinând
dezvoltarea factorilor de diferenţiere şi
competitivitate.

Oana TODEA,
expert coordonare activităţi de

promovare şi comunicare APM Cluj

trimestrul II – 2011
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Business

Nu sunt femei urâte, ci doar neîngrijite.
Vizitând salonul FF OO AA RR FF EE CC AA  DD EE   AA UU RR, 

femeile pot ajunge la cel mai înalt grad de
prospeţime şi frumuseţe.

Salonul FF OO AA RR FF EE CC AA  DD EE   AA UU RR
vă aşteaptă cu toată stima, cu servicii de

coafură, manichiură, pedichiură pentru femei
şi tunsori bărbaţi, în: Cluj-Napoca, str.

Napoca, nr. 8, în curte. Pentru programări,
avem telefoanele: 0264/592334; 0744703325

şi e-mail: foarfecadeaur@yahoo.com
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Business

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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Înţepături neletale
Doamnei Ioana Molnar, patroana reţelei de
florării „Magnolia”, autoarea unei interesante
cărţi dedicate… florilor

Floarea şi cartea, separat, cât şi-mpreună,
Firesc, emană bucurie şi lumină;
Iată de ce eram de mult convins
Că nu va trece mult şi vă veţi apuca de scris.

Doamnei Floare Balmuş, (Electromecanica),
manager cu îndelungate state de funcţiuni

Cum rezistaţi de atât timp în post,
Ca să întreb chiar că nu are rost;
Deoarece, când cu suflet şi cap faci totul,
Rezişti, indiferent cât de mare-i torentul.

Domnului Adrian Mircea Pop, patronul
prestigioasei firme P. M. A.

Spun tuturor, şi nu c-aş fi obsedat de un fix,
Că, fără publicitate, în afaceri, dai chix;
Ca specialist, ce ştiinţa reclamei stăpâniţi,
Adevărul enunţat, dumneavoastră-l şi dovediţi.

Domnului Victor Fărăgău, un patron ce nu
are nevoie de prezentare

Altor patroni „la glezne nu le daţi”,
Pretextând că, chipurile, -i concuraţi,
Procedaţi astfel, pentru a demonstra
Că concurenţa nu se face cu bâta?

Colectivului de farmaciste de la „Farmadex“,
a căror solicitudine pare ieşită din comun

Nu ştiu dacă în facultate-aţi învăţat,
Cum prin vorbă omul poate fi vindecat,
Dar constat, pe propria-mi piele, evident,
Că daţi vorbei virtute de medicament.

Domnului Decebal Manole Bogdan, 
Asirom

De cataclisme de vom fi loviţi,
Desigur, o să ne despăgubiţi;
Ce putem face pentru a nu rămâne 

descoperiţi
În faţa răului produs de demnitarii troglodiţi.

Ion CONSTANTINESCU

Strădanie ,  har  ş i  hazard
BERBEC
Pluto te motivează temeinic să lupţi, pentru a atinge statutul dorit în afaceri, iar Jupiter

îţi deschide alte uşi manageriale de succes. Luna următoare ar putea fi, aşadar, una de
„coacere” a proiectelor, pe care ţi le-ai propus.

TAUR
Te aşteaptă o perioadă promiţătoare, în care poţi avea realizări de luat în seamă. Venus,

stăpâna zodiei tale şi guvernatoarea casei muncii, îţi scoate în cale şansa unor oportunităţi,
în a-ţi pune în valoare capacitatea organizatorică.

GEMENI 
Pui mult zel în atingerea obiectivelor de activitate ale firmei. Vrei să dovedeşti ce poţi,

iar pentru asta te baţi, lupţi, răzbaţi. Vei întâlni piedici, vei avea momente când vei bate
pasul pe loc, dar cu ambiţie, vei învinge. Succes!

RAC
Te afli într-o perioadă cu totul specială. Devine tot mai limpede faptul că ai nevoie de

înnoiri sau mici reforme... pecuniare şi sentimentale. Ar trebui să le faci, pentru ca
excedentul de energie astrală să nu ia forme stresante.

LEU
Mai este pentru tine o lună cu multă iniţiativă financiară, în care poţi face afaceri bune

(cu condiţia să nu te pripeşti) şi poţi avea câştiguri suplimentare din colaborări sau alte
surse. Ideea unor călătorii în străinătate,poate fi utilă.

FECIOARĂ
Zodia ta impulsionează domeniul financiar, îndeosebi acea componentă care are de-a

face cu bani de la alţii - moşteniri, sponsorizări, cadouri, burse. Se poate să faci investiţii,
poate chiar să porneşti încă o afacere. Eşti pe un drum benefic.

BALANŢĂ
Se întrevede multă acţiune la nivel managerial în anotimpurile primăvară - vară, cu

tendinţe de modernizare. Apar oportunităţi, unele total neaşteptate. Ai pornirea de a pune
în practică idei care altădată ar fi părut imposibile.

SCORPION
Urmează o lună foarte aglomerată, care te va solicita din plin. Ai multe responsabilităţi,

dar şi putere de muncă şi o bună eficienţă. Activitatea ta concretă este strâns legată de
două lucruri: profitabilitate şi colaborări de succes.

SĂGETĂTOR
O perioadă în care nu cauţi neapărat succesul, dar este posibil ca succesul să te caute

pe tine. Configuraţiile planetare te ajută să îţi pui în valoare calităţile. Oportunităţile pot
apărea fără de veste, fiindcă eşti în locul potrivit, la timp.

CAPRICORN
O veste pe care o aştepţi de ceva vreme: vin bani! Bacă nu vin bani, vin alte avantaje

concrete. În orice caz, strădaniile tale din ultimul timp încep să aibă rezultate palpabile. Va
fi şi o perioadă interesantă în investiţii imobiliare.

VĂRSĂTOR
Venus, trecând prim Vărsător, îţi uşurează atingerea obiectivelor, graţie farmecului

personal, al relaţiilor şi al darului de a lega colaborări profitabile. Cu Venus în zodia ta, te
bucuri de o stare de spirit admirabilă, plină de optimism vital.

PEŞTI
Aflat în zodia ta, Marte îţi activează spiritul întreprinzător, ambiţia şi dorinţa de afirmare.

Ai nevoie de obiective, de provocări şi de competiţie. Vrei să demonstrezi ceva sau să lupţi
pentru ceva. Graba şi imprudenţa sunt de evitat.

Alin GOCAN

HOROSCOPUL OAMENILOR DE AFACERI
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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

Aleea Gârbău nr. 12, Cluj-Napoca, jud. Cluj
cod 400534, ROMÂNIA
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