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Redac\ia ]i administra\ia: R@mnicu-V@lcea, Calea lui Traian nr. 125, Tel./Fax: 0250/732121 website: www.ramnic.ro • produs de Citymedia/Silviu Popescu 

Max.: 8 °C Min.: -1 °C
Cer par\ial noros

}anse de precipita\ii: 10 %
Umiditate maxim`: 74 %

V@nt: 5 km/h din direc\ia VNV

VremeaCurs BNR
Euro 4.29 RON
USD 3.25 RON
GBP 5.07 RON
CHF 3.25 RON
Aur 143.01 RON

So\ul, so\ia ]i p`rin\ii f`r` veni-
turi proprii, afla\i [n [ntre\inerea unei
persoane asigurate, nu vor mai avea
calitatea de asigurat [n sistemul pu-
blic de s`n`tate f`r` plata contribu-

\iilor aferente, conform ordonan\ei
de urgen\` pentru modificarea Legii
privind reforma [n domeniul
s`n`t`\ii, anun\` Mediafax.

Conform calculelor Guvernului,

prin aceast` prevedere, un num`r de
937.000 de persoane nu vor mai
avea, de la 1 ianuarie 2011, calitatea
de asigurat [n sistemul public de
s`n`tate.

So\ul/ so\ia f`r` venituri proprii, afla\i [n [ntre\inere, nu vor
mai fi excepta\i de la plata CASS 

{n cnezatul dominat de Diana ]i Anabela, „capitalismul [n putrefac\ie” a mai repurtat o victorie: 

Deschiderea magazinului Profi
• delicat precum un zapciu, baronelu’ Romeo R`dulescu le-a t`iat pu\in elanul „n`v`litorilor” str`ini 

care cic` n-ar avea [n ordine, precum „oamenii locului”, o autoriza\ie; deci, trebuie „beli\i”

• investi\ie de 700.000 de euro
• 24 de locuri de munc`
• bun la pre\, de calitate, mereu în proximitate!

Ieri, la ora 18.00, PROFI a deschis magazin ]i în jude\ul
nostru, mai exact pe strada Mihai Eminescu, nr. 30,
Ostroveni, unde, [ncep@nd de ast`zi-diminea\` sunte\i a]tep-
ta\i cu cadouri surpriz`! La eveniment au participat Drago]
Spiridon (foto st@nga), reprezentant PROFI, primarul Romeo
R`dulescu, viceprimarul Eusebiu Ve\eleanu (centru),  adjunc-
tul IPJ, Marius Dasc`lu, inspectorul ]ef al ITM, Ion T`n`soiu
]i alte persoane marcante din administra\ia local`.

Drago] Spiridon, director v@nz`ri PROFI ne-a declarat:
„Suntem [ntr-o perioad` de cre]tere, anul 

viitor avem [nc` un proiect, tot [n ora]ul dumneavoastr`,
dar pe care-l vom inaugural tot cam spre sf@r]itul anului
2011.Suprafa\a acestui magazin este de 580 mp, din care 367
mp suprafa\` de vânzare. Magazinul va func\iona dup` pro-
gramul: 07.30 – 22.00, de luni pân` sâmb`t`, ]i 08.00 –
22.00 duminica. Re\eaua comercial` „PROFI” comercial-
izeaz` produse alimentare, de menaj ]i igien` într-o gam`
sortimental` de peste 4500 de articole”.

Anemona T~NASE

Suprafa\a magazinului este de
580 mp, din care 367 mp suprafa\` de
v@nzare. Magazinul va func\iona du-
p` programul: 07.30 – 22.00, de luni
pân` sâmb`t`, ]i 08.00 – 22.00 dumi-
nica. Re\eaua comercial` „PROFI”
comercializeaz` produse alimentare,
de menaj ]i igien` într-o gam` sor-
timental` de peste 4500 de articole.

Amplasat [ntotdeauna [n centrul
aglomerarilor urbane, magazinului
Profi se caracterizeaz` printr-un ra-
port calitate/pre\ de excep\ie, prin
confortul deosebit al cump`raturilor
]i prin reducerile pe care le aplic` a-
numitor categorii de produse alimen-
tare ]i nealimentare deopotriv`. Re-
înnoite la fiecare 15 zile, promo\iile
sunt anun\ate prin intermediul unei
publica\ii bilunare, distribuite gratuit
în cartierele din vecin`tatea ma-
gazinului

PROFI este [ntotdeauna aproape
de tine.

Fidelitatea ta este r`spl`tit` prin
pre\uri bune, aproape de tine.

Profi este unul dintre cele mai
mari lan\uri de supermarketuri din
România ]i opereaz` în prezent 78 de
magazine alimentare în 54 de ora]e,
cu planuri ambi\ioase de extindere [n
urm`torii ani. Magazinele Profi sunt
[n general amplasate [n ora]e de peste

15.000 de locuitori ]i sunt
caracterizate de un raport excelent
calitate/pre\. Compania Profi a avut o
cifr` de afaceri de 140 milioane de
EURO [n 2009, iar [n prezent num`ra
peste 1800 de angaja\i. De cur@nd
magazinele Profi au [nceput un pro-
ces amplu de reorganizare orientat
c`tre [mbun`t`\irea calit`\ii ]i confor-
tului cump`r`turilor. S-au implemen-
tat concepte noi de prezentare a
produselor, s-a diversificat oferta de
alimente proaspete (legume ]i fructe)
]i s-au introdus departamente noi de
grill ]i panifica\ie.

2006 – PROFI [nseamn` 146 de
magazine, din care 45 [n Belgia, 75
[n Ungaria, 26 [n Rom@nia.

2007  PROFI [n Rom@nia s-a
extins cu [nc` 11 magazine fiind toto-
dat` ]i [nceputul expansiunii [n Mol-
dova, Muntenia ]i Oltenia.

2009  PROFI finalizeaz` ac\iunea
de rebranding a magazinelor Albinu-
\a ]i la sfâr]itul anului având un nu-
m`r de 67 de magazine este
achizi\ionat` de Polish Enterprise
Fund VI (PEF VI), fondul de private
equity administrat de Enterprise In-
vestors, semnând un acord de
achizi\ionarea a 100% din ac\iunile
Profi Rom Food.

2010 Polish Enterprise Fund VI

(PEF VI), administrat de Enterprise
Investors (EI) finalizeaz` tranzac\ia
de achizi\ionarea Profi Rom Food.
Firma administreaz` ]apte fonduri de
private equity ]i venture capital ce
totalizeaz` 1,7 miliarde euro. Pân` în
prezent, aceste fonduri au investit 1,3
miliarde euro în 115 companii dintr-o
gam` variat` de sectoare ]i au vândut
91 de investi\ii cu venituri totale de
1,4 miliarde euro. EI are o experien\`
vast` în investi\iile din sectorul de re-
tail, cu 220 milioane euro investite în
companii din acest domeniu pân` în
prezent.

- p@n` la sfâr]itul anului []i pro-
pune deschiderea a cel pu\in 15
magazine.

Primul magazin PROFI s-a
deschis [n Rom@nia [n anul 2000, a
fost un succes, iar oamenii au [nceput
s` cunoasc` ]i s` se obi]nuiasc` cu
produsele oferite de PROFI, cu ra-
portul calitate / pre\ de excep\ie, dar
echipa PROFI a vrut mai mult. A vrut
s` fie ]i mai aproape de oameni, iar
grija pentru cei din jur a conturat
ideea.

Re\eaua „PROFI” comercializea-
z` produse alimentare, de menaj ]i
igien` [ntr-o gam` sortimental` de
peste 4000 de articole. Promo\iile,
re[nnoite la fiecare 15 zile, sunt anun-

\ate prin intermediul unei publica\ii
bilunare, distribuite gratuit [n cartie-
rele din vecin`tatea magazinului.

Conceptul
Imagin@ndu-ne mecanismul unui

ceas, primul tic`it au fost discu\iile
cu clien\ii, ce produse vor, cum le-ar
pl`cea s` fie aceste produse, au urmat
discu\iile [ntre departamente, discu\ii
cu produc`tori, licita\ii, analize de
pia\`. Al doilea pas, laboratoarele
unde au avut loc cele mai am`nun\ite
analize [n vederea realiz`rii unei
calit`\i c@t mai bune. Dup` testarea
calit`\ii, degust`ri ]i acceptarea pro-
dusului, a urmat concep\ia grafic`
pentru ambalaje, astfel [nc@t s` se
p`streze apropierea fa\` de client.
Rezultatul? Calitate la pre\ bun! A]a
s-a n`scut Marca PROFI.

Realizare
Primul produs marca PROFI au

fost sucurile, cu diverse arome de
fructe, [n scurt timp gama de produse
PROFI a [nceput s` fie tot mai ampl`,
acum produsele PROFI pot satisface
aproape orice nevoie, de la produse
proaspete cum ar fi iaurt, margarin`,
la produse de igien`, serve\ele
umede, ]ampon, s`pun lichid, de la
m@ncare pentru c@ini la dulciuri. 


