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Benzin`ria SOCAR cu num`rul 29 
a fost deschis` la Râmnicu Vâlcea

Un proiect european, în
valoare de un milion de euro
care propune amenajarea ver-
santului \ur\udanu din centrul
ora]ului Brezoi, a fost aprobat
recent. @Este vorba de un
proiect complex care prevede
]i realizarea unui punct de sal-
vamont în Brezoi, dotarea
acestuia cu echipament spe-
cific” spune primarul Robert
Schell.  

Partea cea mai spectacu-
loas` a acestuia este amena-
jarea în scop turistic a versan-
tului \ur\udanu, din zona cen-
tral` a ora]ului. Asta pre-

supune realizarea unui traseu
complex, cu trepte, cu balu-
strade, cu iluminat ]i cu trei
puncte de belvedere. Deasu-
pra, în vârf, un platou de odih-
n` ]i evident de realizat foto-
grafii sau filmat toat` zona de
v`rsare a râului Lotru în Olt.
Am pus în dezbatere public`
inclusiv sculptura chipului
regelui Ferdinand I. 

Brezoienilor le trebuie cel
pu\in un punct de maxim in-
teres turistic, deoarece, zona,
a]a cum este acum, chiar da-
c`, supus` reabilit`rilor, este

una de trecere c`tre Transal-
pina ]i Vidra, oamenii au ne-
voie de un loc de munc`, iar
acest proiect le-ar putea aduce
locuri de munc` ]i exist` pre-
cedentul  Mraconia, ca s` nu
amintim chipurile pre]edin\i-
lor USA de la Muntele
Rushmore sau întregi edificii
s`pate în stânc` de antici. 

Iar cine contest` faptul c`
ar putea fi realizat chipul unui
rege, trebuie spus c`, Ferdi-
nand I era un exemplu de “
lealitate, iubire de dreptate, o
bun`tate profund` ]i o blajin`

sentimentalitate... iat` calit`-
\ile cu care a fost caracterizat
de c`tre contemporanii s`i.”,
potrivit dr. ]tefania Ciubotaru,
de la Muzeul Na\ional Cotro-
ceni. La 15 octombrie 1922,
la Alba Iulia, a fost încoronat
Rege al tuturor românilor. 

Tot in timpul Domniei Lui
s-a trecut la sufragiul univer-
sal, s-a inf`ptuit reforma agra-
r` din 1921 ]i a fost adoptat`
Constitu\ia modern` din 1923,
care a oferit cadrul dezvoltarii
României Mari.

K. R.

Proiect turistic de un milion de euro în ora]ul Brezoi

SOCAR anun\` deschide-
rea primei benzin`rii în jude-
\ul Vâlcea. Începând de azi
clien\ii vor avea acces la ser-
viciile ]i produsele SOCAR
din sta\ia de alimentare de
pe Calea Bucure]ti nr. 267A,
Râmnicu Vâlcea. Aceasta es-
te cea de-a 29 benzin`rie din
re\eaua SOCAR. 

Benzin`ria este dotat` cu
trei pompe de alimentare din
care una are debit m`rit, spe-
cial pentru camioane. SOCAR
a preluat sta\ia de la un propri-
etar privat, a modernizat-o ]i a

adus-o la standardele de cali-
tate specifice companiei. In-
vesti\ia total` s-a ridicat la
un milion de euro. Noua lo-
ca\ie SOCAR are o suprafa\`
de peste 3.500 mp, cl`direa
propriu-zis` cu magazine ]i
restaurant ajunge la 200 mp.

„Este foarte important
pentru SOCAR s` urmeze rit-
mul de extindere stabilit pen-
tru anul acesta. Pe lâng` cre]-
terea num`rului de benzin`rii,
avem ca obiectiv o cât mai
vast` acoperire a \`rii. Strate-

gia pentru viitor va continua
aceea]i linie ca ]i în 2014. În
acest sens, compania a f`cut o
majorare de capital de peste
58 milioane de euro în luna
iunie,” a declarat Hamza Ka-
rimov, CEO SOCAR România.

To\i clien\ii care se vor
opri la sta\ia din Râmnicu Vâl-
cea se pot bucura de produsele
specifice gastonomiei azere
cu „vedetele”: shaorma, fresh
de rodie ]i cafea la nisip.
Benzin`ria cuprinde o zon` de
fast food – Cafe Nar ]i un ma-
gazin de unde ]oferii î]i pot

achizi\iona produse destinate
autovehiculelor, dar ]i tot ce
este necesar pentru a avea un
drum cât mai pl`cut. De ase-
menea, clien\ii au la dispozi\ie
tablete conectate la internet.

Pentru a s`rb`tori într-un
mod cât mai pl`cut, noua
benzin`rie SOCAR face
cinste cu o cafea primilor
1.000 de clien\i.

Reamintim faptul c` SO-
CAR deruleaz`, la nivel na\i-
onal, campania promo\ional`
“SOCAR PREMIAZ~ FIDE-

LITATEA”. Campania se des-
f`]oar` în perioada 15 iulie -
15 septembrie 2014, iar cei
mai fideli clien\i pot câ]tiga o
ma]in` DACIA DUSTER ]i
dou` autoturisme DACIA
LOGAN. Valoarea total` a
premiilor este de 100.177 lei
(f`r` TVA).

SOCAR de\ine, în acest
moment, sta\ii de alimentare
în urm`toarele jude\e din Ro-
mânia: Boto]ani, Suceava,
Neam\, Ia]i, Bihor, Buz`u,
Bac`u, Vrancea, Timi], Ilfov,
Cluj ]i Vâlcea.
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