
CASE

l Cas[ nou[ semifinisat[,
P[ule;ti, 67.900 euro,
accept[m credit bancar. (
0745.574.044
l V]nd cas[ `n sat Hrip,
comuna P[ule;ti. (

0745.366.713, 0720.690.810
l V]nd cas[ 10 ari teren,
D]mbovi\ei 43. (

0755.165.149
l Unirii 80.000
euro>www.imo-vest.ro, (
0743.284.965
l V]nd/schimb cas[ cu
etaj, zona 14 Mai, cu
apartament+diferen\[. (
0744.568.342
l V]nd cas[ Carei, 52 mp,
gr[din[. ( 0742.653.918

APARTAMENTE 2 CA

l M14, 28.500
euro>www.imo-vest.ro, (
0743.284.965

APARTAMENTE 3 CA

l Solidarit[\ii, etaj IV,
c[r[mid[, balcon,
decomandat, 37.500 euro.
( 0766.460.746
l Penthouse Clo;ca 53900
euro>www.imo-vest.ro, (
0743.284.965
l V]nd ap. 3 camere Micro
17. ( 0754.462.419
l Zon[ central[ din
c[r[mid[, renovat. (
0770.369.452
l V]nd apartament cu 3
camere `n Micro 14, etaj III,
mobilat, gresie, faian\[,
geamuri termopan, central[
termic[. ( 0770.889.509
l V]nd apartament zon[
central[, 120 mp. (
0745.334.705

APARTAMENTE 4 CAM

l Penthouse Unirii 65000
euro>www.imo-vest.ro, (
0743.284.965

TERENURI 

l V]nd teren intravilan
8300 mp + imobil, curent +

ap[, Pot[u. ( 0745.600.790
l V]nd teren intravilan 30
ari `ntabulat `n localitatea
P[ulian. ( 0757.436.952
l 20 hectare arabil. (
0753.689.105
l Viile Satu Mare 11.000
euro>www.imo-vest.ro, (
0743.284.965
l V]nd 20 ari loc de cas[ la
strad[ principal[, B]rs[ul de
Jos. ( 0722.192.073
l V]nd 20 ari R]tu Mare.
( 0748.103.425

CUmp{R{RI aUTO
STR{InE

l Cump[r autoturisme
avariate sau Rabla. (
0757.747.469
l Cump[r ma;ini pentru
programul Rabla, asigur
transport ;i radiere. (
0757.522.410
l Cump[r autoturisme
pentru programul Rabla. (
0726.222.209

SPA|II COMERCIALE

l 600 euro
Central>www.imo-vest.ro,
( 0743.284.965

V}NZ{RI DIVERSE

l Rezervoare IBC 1000 litri.
( 0745.143.143
l V]nd lemne de foc. (
0750.768.758
l Lemn foc. (

0727.538.530
l V]nd mobil[ de buc[t[rie
uzat[, pre\ 250 lei. (
0771.189.014

V]nd mobil[ buc[t[rie
veche, mobil[ sufragerie din
nuc, dormitor lemn cu
intarzie. Rela\ii (

0720.533.690

l V]nd pat familiar, saltea
relaxa, 2x1.60 m, pre\
negociabil. ( 0740.973.360

V}NZ{RI ANIMALE

l V]nd pui albi, ro;ii,
pestri\i. ( 0743.935.003

l V]nd patru purcei
frumo;i `n T[t[r[;ti. (
0744.910.426
l V]nd purcei rasa P90, 8
s[pt[m]ni. ( 0745.909.798
l P[s[ri de curte. (
0740.437.563
l V]nd albine ;i roi. (
0748.595.144
l V]nd purcei de 9
s[pt[m]ni, 250 ron bucata ;i
;oldani de 60 kg. (
0361.524.354
l V]nd roiuri de albine. (
0745.334.705
l V]nd porc 130 kg. (
0748.553.040
l V]nd purcei ;i
combinator. (

0743.090.444, 0743.157.212

CHIRII

l Ap, 2 camere Pia\a
Some;. ( 0787.778.964
l 3 camere Clo;ca, 2
camere M14>www.imo-
vest.ro, ( 0743.284.965
l ~nchiriez apartament
doar `n regim hotelier. (
0743.627.459
l Dau `n chirie camer[ 16
mp, ultracentral, parter,
ideal pentru manichiur[,
masaj, asigur[ri, etc. (
0742.318.209
l ~nchiriez ap. 2 camere
Centrul Vechi, 180
euro/lun[. ( 0770.621.676

Dau `n chirie apartament
lux, ultracentral, 2 camere,
termen lung, parter, :tefan
cel Mare. ( 0742.318.209

l ~nchiriez spa\iu 14 Mai.
( 0721.420.980
l ~nchiriez cas[ `n curte. (
0721.420.980

Dau `n chirie mini
apartament, Micro 17, etaj
8, 160 euro, garan\ie 400
euro. ( 0770.355.042

l Dau `n chirie garsonier[
110 euro. ( 0743.687.481
l Garsonier[ mobilat[. (
0740.004.582

CUMP{R{RI

l Cump[r fier vechi ;i
neferoase, acumulatoare
auto, transport gratuit, plata
pe loc. ( 0730.444.660
l Cump[r pene. (
0753.500.698
l Cump[r case, ;uri, stejar.
( 0746.140.600
l Cump[r autoturisme
pentru programul Rabla. (
0748.055.158
l Cump[r pene cu pre\
avantajos. ( 0757.285.992
l Cump[r cas[ `n ora;, ofer
55.000 euro. (

0746.691.226

MATRIMONIALE

l Domn 60 ani cu locuin\[,
62 kg, 1.72, caut o doamn[
cu v]rsta `ntre 58-61 de ani.
( 0757.721.078

PREST{RI SERVICII

l Firm[ execut[m case,
demol[ri, lucr[ri interioare<
gresie, faian\[, rigips,
zugr[veli, finisaje,
scos/montat u;i, geamuri.
( 0759.380.437
l Acoperi;uri case. (
0752.836.339
l Execut[m renov[ri
interioare, gresie, faian\[,
gipscarton, gletuiri,
modific[ri, zugr[veli,
finisaje, montat u;i ;i
geamuri, betoane, garduri.
( 0754.609.906
l Ra;chetez ;i pun parchet
cu utilaj profesional, ofer
calitate. ( 0746.623.401
l Repar frigidere/ma;ini
sp[lat. ( 0261.766.572,
0361.806.612, 0745.868.542,
0766.544.498
l Execut[m acoperi;uri din
\igl[ metalic[, ceramic[,

dulgherie, izola\ii carton,
jgheaburi, burlane, mici
repara\ii urgente. (

0752.877.455
l Execut[m s[p[turi
manuale ;i cu
miniexcavator, construim
garduri, consolid[m
funda\ii case, demol[ri,
cur[\[m-ad]ncim f]nt]ni.
( 0731.753.800
l Execut[m lucr[ri
acoperi;uri, orice tip de
tabl[, dulgherie,
mansard[ri, mici repara\ii,
jgheaburi, burlane, 30%
reducere pentru pensionari.
( 0754.949.806
l Psiholog ofer consiliere
psihologic[. (

0720.171.207
l Lucr[ri cu excavator ;i
camion. ( 0787.778.964
l Firm[ execut[ case cu
materiale proprii ;i lucr[ri
A/Z. ( 0747.683.513
l Firm[ specializat[ `n
administrare imobile ;i
asocia\ii de proprietari cu
vast[ experien\[ `n
domeniu,www.imo-vest.ro>
( 0743.284.965
l Repar TV la domiciliu.
( 0743.606.213
l Execut[m lucr[ri ;i
repara\ii de acoperi;uri ;i
burlane. ( 0756.302.333

l Execut[m lucr[ri
interioare-exterioare etc. (
0758.299.932
l Termopane, jaluzele,
plase insecte,u;i de
garaj>www.termopane-
satumare.ro, (

0744.189.118
l Electrician. (

0775.170.376
l Ra;chetez-pun parchet
masiv, laminat, ma;in[ cu
aspirator. ( 0742.397.265
l Electrician. (

0731.908.707
l Zugr[veli, faian\[ri,
zid[rie, tencuieli, iein. (
0747.574.707

TRANSPORT TURISM

Marf[ mut[ri. (

0753.807.001

Marf[ iein. (

0745.049.715

l Transport nisip, balast,
piatr[, p[m]nt, moloz 6-10-
20 mc. ( 0745.203.220

OFERTE SERVICIU
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CUMP{R FieR VeCHi, 
CUPRU, aLUMiniU, aLaM{, 

PVC - TeRMOPan, 
aCUMULaTORi aUTO. 

Transport gratuit-plata 
pe loc. 0261-989, 

0755-283431, 0753-836274

Cump[r[m la cele mai avantajoase
pre\uri de;euri  metalice feroase ;i

neferoase, acumulatori, cutii de
cartoane, ambalaje.

SC FEROMETAL SRL
str. magnolia, nr. 40, nr. 53 

negre;ti-Oa;, str. Victoriei, nr. 3 d
Tel.< 0744.777.340, 0754.250.539,

0757.522.410

Program Mica Publicitate
str. Micu Klein nr. 2 

zilnic 9.00-18.00
sâmb[t[ ~NCHIS

duminic[ 11.00-17.00

URm{RI|I

BIlKa, ImpRO,WETTERBEST -
TIGlĂ mETalIC{, TaBl{ CUTaT{

JGhEaBURI ȘI BURlanE
FERESTRE dE manSaRd{

TOaTE lE GĂSEȘTI nUmaI la

VEKBan S.R.l.
În SaTU maRE, Str. EnERGIEI, 5.

12 anI dE EXpERIEnȚĂ
ȘI pROFESIOnalISm.

plata și în 6 rate !
0723-522.010> 0744-545.296 .
E-mail< vekban@yahoo.com

PREST{RI SERVICII

angaj[m personal pentru
service de anvelope 

cu sau f[r[ experien\[, 
cu salariu motivant.
( 0728.985.717

TRANSPORT TURISM

Daniseb curse regulate satu Mare - Carei, 0744/580126.

Sud o ku Sud o ku - un joc pentru inteligen\i 
         Scopul acestui puzzle este de a introduce un num[r de
la 1 la 9 ̀ n fiecare celul[ a tablei. Tabla 9x9 este format[ din
9 table de dimensiuni 3x3, numite regiuni, care con\in deja
anumite cifre fixate de la `nceputul jocului. Fiecare rând,
coloan[ ;i regiune trebuie s[ con\in[ maxim o instan\[ a
fiec[rei cifre. Solu\ia o ve\i g[si `n num[rul urm[tor.
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VÂNZ{RI CASE

VÂNZ{RI AP. 2 CAM.

VÂNZ{RI AP. 3 CAM.

VÂNZ{RI AP. 4 CAM.

VÂNZ{RI TERENURI

SPA|II COMERCIALE

VÂNZ{RI DIVERSE

VÂNZ{RI ANIMALE

CHIRII

CUMP{R{RI

MATRIMONIALE

TRANSPORT TURISM

OFERTE SERVICIU



DECESE 

Cu ad]nc[ durere ̀ n suflet
anun\[m c[ `n data de 12
mai 2021 a trecut `n
nefiin\[ draga noastr[
mam[, soacr[ ;i bunic[
STAN MARGARETA. O
vom iubi mereu ;i va
r[m]ne ve;nic `n sufletele
noastre! ~nmorm]ntarea
are loc azi, 14 mai 2021,
ora 12<00 la cimitirul
greco-catolic de l]ng[
gar[. 
Familia Stan Mircea,
Luciana ;i Adriana___________

Cu profund regret
aducem un ultim omagiu
celui care a fost SCHMID
JOHANN, decedat `n
14.04.2021 `n Germania.
Ceremonia religioas[ de
`nmorm]ntare va avea loc
luni, 17.05.2021, de la ora
11<00, `n satul lui natal
Beltiug. Odihneasc[-se `n
pace! ___________

Cu durere anun\[m
trecerea la cele ve;nice a

iubitei noastre mame ;i
bunici DONU|IU
LUCRE|IA. Ne vor lipsi
mereu dragostea ;i
bl]nde\ea cu care ne-ai
`nconjurat. Dumnezeu s[
te aib[ `n paza Sa!
Priveghiul are loc azi de la
ora 18<00 la cimitirul
reformat de l]ng[ gar[ iar
`nmorm]ntarea va avea
loc `n data de 15 mai 2021
ora 13<00.
Fiicele Borbei Gabriela ;i
Donu\iu Margareta cu
familiile lor ___________

Iubirea ;i recuno;tin\a
noastr[, drag[ bunic[
DONU|IU LUCRE|IA,
pentru tot ce ai `nsemnat
pentru noi. Vei fi mereu
`ngerul nostru p[zitor.
Dumnezeu s[ te
odihneasc[ `n pace!
Nepotul Borbei Ovidiu,
Temian Simona ;i
str[nepo\ii Mihai, Zara ;i
Iulia

COMEMOR{RI

Dorul ;i durerea din
sufletele noastre sunt f[r[
alinare la `mplinirea a 5
luni ;i 2 s[pt[m]ni de
c]nd dragul nostru tat[,
so\, socru, bunic ;i

str[bunic SILAGHI
IOAN, Satu-Mare, a
plecat `ntr-o lume bun[,
azi `mplineai 79 de ani.
F[r[ el lumea nu mai este
aceea;i, lacrimile nu alin[
dorul, iar durerea din
sufletele noastre nu vor
trece niciodat[. Dormi `n
pace!
Fiica T[tar Carmen ___________

Duminic[ se `mplinesc 6

s[pt[m]ni de c]nd s-a
n[ruit micul nostru
univers, odat[ cu plecarea
brusc[ a celui care a fost
centrul acestuia - dr.
JOZSA CSABA. Nu ne-au
r[mas dec]t durerea,
dorul imens, lacrimile ;i
scumpa lui amintire.
Odihne;te-i Doamne
sufletul bun ;i bl]nd.
So\ia Mariana, fiicele
Diana, Cristina ;i Monica,
nepoatele Daria ;i Kenza,
ginerii Andrei ;i Anis. 

l Angaj[m muncitori
califica\i ;i necalifica\i `n
construc\ii, salariu
motivant. ( 0753.653.304

Restaurant angajeaz[
buc[tar, ajutor buc[tar,
barman, osp[tar. (

0740.872.122, 0755.707.907

l Angaj[m b[rba\i ca
operator pres[. (

0742.552.473
l Angaj[m barman-
osp[tar, buc[tar, `ngrijitor
baz[ sportiv[. (

0740.149.172

TIE Services Interna\ional
angajeaz[< - inginer
mecanic, l[c[tu;i, sudori,
operatori CNC. Asigur[m<
transport, tichete de mas[
20 ron/zi. Informa\ii (
0770.121.925, CV-uri<
resurseumane@tiesi.ro 

l Firm[ de `nc[l\[minte de
pe strada Avram Iancu 46,
angajeaz[ responsabil
control calitate, cus[tor ;i
muncitor necalificat. (
0745.993.114
l Angaj[m confec\ioneri
cu experien\[, salariu
atractiv, plus bonuri de
mas[. ( 0721.897.305

Angaj[m doi barmani,
osp[tari, rug[m seriozitate,
oferim cazare. (

0740.876.466, 0749.253.811

l Angaj[m t]mplari,
montatori, vopsitori pentru
produc\ie, mobilier la
comand[. ( 0727.291.096
l Restaurant `n centrul
ora;ului angajeaz[< barman,
osp[tar, buc[tar, ajutor
buc[tar, pizzer, sp[l[tor
vase. ( 0748.885.258

l Angajez sp[l[tor
camioane ;i vulcanizator
auto. ( 0745.610.048
l Fast food angajeaz[ ajutor
buc[tar cu experien\[. (
0744.839.220
l Angajez sudor CO2. (
0751.925.580
l Societate din Satu Mare
angajeaz[ pentru posturile<
ing. proiectant, operator
CNC, l[c[tu;. A;tept[m
CV-urile dvs. la adresa de
email< info@mpl-
automation.com
l Angajez sp[l[tor auto. (
0742.217.763
l City Comfort angajeaz[
100 tapi\eri, t]mplari,
muncitori necalifica\i,
salariu foarte atractiv. (
0732.143.063, 0755.697.129
l Caut b[iat pentru munc[
`n Fran\a. (

0033.631.796.643
l Angajez ;ofer distribu\ie
p]ine. ( 0751.244.049,
0261.716.020
l Angaj[m buc[tar, ajutor
buc[tar, osp[tar/[,
sezonieri. ( 0744.813.632
l Angajez stivuitorist. (
0746.058.286
l Restaurant angajeaz[
osp[tar, ajutor buc[tar ;i
v]nz[tor Fornetti. (

0723.164.147
l Angajez ;ofer tir cu
experien\[ Rom]nia-
Europa-Rom]nia. (

0746.173.995
l Brut[ria Micu angajeaz[
personal pentru patiserie,
;ofer distribu\ie p]ine. (
0730.254.504
l Angajez ajutor buc[tar cu
sau f[r[ experien\[.
Program de lucru de la 7<00-
14<00. Salariu negociabil. (
0771.352.246
l Angajez meseria;i `n
construc\ii finisaje

interioare-exterioare, A-Z.
( 0740.385.153

Angaj[m persoane `n
domeniul prelucr[rii
metalelor< prelucr[tori prin
a;chiere, reglor prese,
l[c[tu;-sudor, ;ef atelier.
Retribu\ie atractiv[ `n
func\ie de realiz[ri. (
0756.292.080

l Caut meseria;i ;i ajutor `n
construc\ii. (

0745.683.734
l :ofer curse tur-retur,
Polonia, weekendurile
acas[, 1300-1700 euro. (
0746.886.837
l :ofer C+E comunitate,
Spania, Belgia, Olanda,
Germania, Cehia, Austria,
Italia, prelat[ / frigorific,
2400-2600 euro. (

0785.555.595
l Agen\ie pariuri angajeaz[
casier([). ( 0730.095.801
l Angaj[m meseria;i `n
construc\ii. (

0747.485.876
l SC Solarex SRL Satu
Mare angajeaz[ mecanic
`ntre\inere ;i mecanic ;ef cu
urm[toarele calific[ri<
instalator, l[c[tu; mecanic,
electrician sau automatist.
( 0748.058.476
l Angaj[m tineri muncitori
necalifica\i pentru
vulcanizare. (

0722.689.359
l Restaurant angajeaz[
buc[tar ;i ajutor buc[tar. (
0745.893.114
l Restaurant angajeaz[
barman, osp[tar. (

0745.893.114
l Societate comercial[
angajeaz[ sudor CO2,
operator pres[, l[c[tu;,
polizorist, operator ma;in[

de g[urit, frezat `n
coordonate. (

0744.268.238
l Angajez casier/casier[ la
o benzin[rie `n Satu Mare,
strada Careiului. (

0728.078.340
l Hotel-Restaurant
angaj[m buc[tar cu
experien\[. Oferim
salarizare atractiv[ ;i un
mediu de lucru pl[cut. (
0741.179.798
l Angaj[m
barman[/barman `n incinta
sp[l[toriei auto complex
Philadelphia. (

0752.190.393
l Service auto complex
Philadelphia angajeaz[ ;ofer
cat. B, pentru
servire/deservire atelier
auto. ( 0752.190.393
l Angajez t]mplar
confec\ionare mobilier pal,
cu sau f[r[ experien\[. (
0743.825.393
l Caut persoan[ pentru
lucr[ri `n gr[din[ ;i
amenaj[ri de teren l]ng[
cas[. Informa\ii vineri ;i
s]mb[t[ dup[ ora 18<00. (
0740.032.442
l Angajez buc[tar ;i ajutor
buc[tar. Program ;i salariu
atractiv. ( 0744.853.222

Angaj[m agen\i de paz[. (
0361.410.555

l Angaj[m coleg operator
date. Oferim salariu atractiv,
tichete de mas[ ;i asigur[m
transport `n ora;. Detalii la
nr. ( 0734.880.878, email<
sergiu.micle@topmarket.ro 
l Firm[ de paz[ angajeaz[
agen\i paz[ pentru Carei. Se
cere atestat, permis
categoria B. (

0762.231.153
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= COMEMOR{RI =

In memoriam 

pOp IUlIU
din localitatea Corod. Amintirea ta
dragul meu tat[, va r[m]ne ve;nic
`n inima mea. Dumnezeu s[ te
odihneasc[ `n pace iar sufletul t[u
s[ vegheze asupra mea. Lacrimi ;i
flori la morm]ntul t[u rece.

Fiica Elisabeta

       Guvernul suedez dore;te
`nchiderea aeroportului Bromma,
din vestul capitalei Stockholm.
Motivul fiind faptul c[, pe acest
teren vor fi construite aproximativ
30.000 de noi locuinţe, ceea ce va
reduce astfel un deficit de spaţii de
locuit care a provocat o creştere
explozivă a preţului locuinţelor în
capitala Suediei, transmite
Reuters, citată de Agerpres.
       Suedia nu este singura ţară
care caută soluţii inovative pentru
a creşte oferta de spaţii de locuit şi
astfel să reducă acumularea de
credite ipotecare neperformante
care ameninţă întreaga economie.
În multe metropole europene
preţul locuinţelor a crescut timp
de mai multe decenii, stimulat de
un amestec de dobânzi reduse,
criză de terenuri şi construcţii care
nu pot să ţină pasul cu cererea.
       În locul fostului aeroportul
Tegel, închis în luna noiembrie a
anului 2020, autorităţile din Berlin
intenţionează să construiască
peste 5.000 de apartamente.
       “Pe termen mediu, avem
nevoie de 200.000 de noi aparta-
mente”, susţine Sebastian Scheel,
senator pentru dezvoltare urbană
şi locuinţe în cadrul Primăriei
Berlinului, adăugând că jumătate
dintre aceste apartamente ar tre-
bui construite de sectorul public şi
subvenţionate în conformitate cu
prevederile privind locuinţele so-
ciale.
       În pofida efectelor pandemiei
asupra economiilor europene,
care au generat comparaţii cu
criza financiară din 2008, preţurile
la proprietăţile imobiliare au cres-
cut accelerat în ultimul an. Cer-
erea venită din partea celor care
lucrează de acasă a contribuit la
creşterea preţurilor iar stimulen-
tele fiscale şi monetare fără prece-
dent, destinate să menţină
economiile pe linia de plutire, nu
au făcut decât să arunce gaz pe foc.
       Luna trecută, preţul caselor
din Marea Britanie a înregistrat
cea mai puternică creştere din ul-
timii 17 ani. În Berlin, preţurile au
crescut cu 11% în ultimul an, arată
datele Global Property Guide, un
portal specializat pe preţurile pro-
prietăţilor rezidenţiale.
       Creşterea chiriilor este o mare
problemă pentru berlinezi, în
condiţiile în care doar 17,4% din-
tre locuitorii Berlinului deţin pro-
pria casă sau apartament. La

nivelul întregii Germanii, aproxi-
mativ jumătate din populaţia ţării
stă în chirie şi este expusă la
creşterea chiriilor. În condiţiile în
care în septembrie vor avea loc
alegeri parlamentare în Germania,
politicienii se înghesuie să demon-
streze alegătorilor cum vor rezolva
problema locuinţelor, promiţând
o combinaţie între noi locuinţe so-
ciale, mai multe terenuri unde să
poată fi construite locuinţe şi noi
prevederi cu privire la limitarea
creşterilor excesive ale chiriilor.
Însă o soluţie rapidă este puţin
probabilă.
       Stockholm, Luxemburg,
Moscova şi Bratislava au înregis-
trat toate creşteri de două cifre ale
preţului locuinţelor în ultimele 12
luni şi doar în câteva oraşe, pre-
cum Madridul, preţurile au scăzut.
       Potrivit analiştilor băncii
elveţiene UBS, oraşele München,
Frankfurt, Amsterdam, Paris şi
Zurich sunt cele mai expuse la
riscul unei bule speculative pe
piaţa imobiliară. În patru din cele
12 metropole europene incluse de
UBS în indexul său Global Real
Estate Bubble Index, preţurile la
locuinţe sunt supraevaluate şi doar
în Varşovia, Milano şi Madrid,
preţurile sunt la un nivel rezon-
abil.
       “Pe termen scurt, singura
soluţie pentru oameni este să se
împrumute din ce în ce mai mult
şi asta este o sursă de îngrijorare
nu doar pentru indivizi dar şi pen-
tru societate ca întreg”, subliniază
guvernatorul Băncii Centrale a
Suediei, Stefan Ingves.
       Recent, Banca Centrală a Fin-
landei a tras un semnal de alarmă
cu privire la gradul de îndatorare
al gospodăriilor, adăugându-se
astfel avertismentelor venite de la
Banca Centrală a Suediei şi de la
alte autorităţi europene cu privire
la riscurile la adresa sistemului fi-
nanciar.
       Banca Centrală Europeană a
recunoscut că există “bule specu-
lative” în unele zone dar susţine că
nu există un risc sistemic de
supraevaluare în sectorul
locuinţelor. De asemenea, BCE a
cerut organismelor locale de regle-
mentare să ia măsuri pentru a
răspunde acestor bule speculative
deoarece politica monetară aplic-
abilă pentru întreaga zonă euro nu
este adecvată pentru a răspunde
unor probleme la nivel local.

      Este bine cunoscut faptul c[
internetul a devenit principalul
mediu unde se pot face
cump[r[turi, fie c[ este vorba
despre m]ncare, articole de
`mbr[c[minte, haine sau c[r\i.
      Un studiu publicat de Adobe
arată că viitorul plăților e în zona
online, iar numărul celor care-și
fac cumpărăturile din fața
calculatorului crește considerabil.
Achizițiile online din 2021 ar
urma să crească cu 20% față de
anul trecut, an marcat de
asemenea de o creștere
substanțială. Doar că există și o
parte mai puțin luminoasă.
Goana după produse și bunuri
cumpărate dintr-un singur click
pune presiune pe lanțurile de
aprovizionare. 
      Cu alte cuvinte, impulsul de a
cumpăra se dezvoltă mult mai
repede decât infrastructură
logistică. Mulți se chinuie și acum
să facă faţă creşterii explozive a
cererii.
      Marii retaileri sunt supuşi
deja la presiuni de pe urma
costurilor ridicate cu transportul
şi depozitarea articolelor precum
electrocasnice, mobilă şi

echipamente de fitness care sunt
la mare căutare, scrie Reuters.
      De asemenea, în ultimul an
magazine precum Walmart,
Target şi Amazon.com au epuizat
stocurile de produse esenţiale care
sunt uşor de cumpărat în cantităţi
mari, prin apăsarea unui buton,
dar stocurile sunt greu de refăcut.
      Stimulate de solicitările venite
din SUA, China şi Marea Britanie,
vânzările de tip e-commerce se
vor ridica la un total estimat la
4.200 miliarde dolari în acest an,
faţă de 3.500 miliarde dolari în
2020, potrivit studiului Adobe. E
o sumă uriașă și e loc de mai mult
de atât. 
      Studiul arată că în primul
trimestru al acestui an vânzările
online s-au cifrat la 876 miliarde
de dolari. În SUA, vânzările
online au crescut cu 39% în ritm
anual în primul trimestru, până la
aproximativ 200 de miliarde de
dolari, iar creşterea vânzărilor
online a explodat în cele trei
săptămâni care au urmat după ce
preşedintele Joe Biden a
promulgat pachetul de asistenţă
în valoare de 1.900 miliarde de
dolari.

Pre\urile locuin\elor 
din Europa au `nregistrat 
o cre;tere substan\ial[

Cump[r[turile online pot 
influen\a termenele de livrare
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