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În urmă cu mai bine de un deceniu,
Primăria Borsec a demarat un program de
alocare gratuită a unor loturi de teren
tinerilor din oraș, în scopul construirii de
case. Succesul inițiativei este ilustrat de
numărul mare de locuințe construite în
ultimii ani, cât și numărul lucrărilor în
desfășurare.
Programul de sprijin oferit tinerilor din
localitate este considerat un succes de către
primarul József Mik. Potrivit edilului,
începând din 2004, în total 47 de tineri sub
35 de ani au primit loturi de teren. „Am
demarat acest program cu scopul de a oferi
tinerilor din localitate o perspectivă pentru
viitor. Ne bucură faptul că multe familii s-

au folosit de această oportunitate”. Primarul a explicat faptul că legea 15, publicată în
2003, permite donarea a 350 de metri pătrați de teren, în timp ce municipalitatea a
oferit 500 de metri pătrați, partea suplimentară în schimbul unei chirii simbolice.
„Dacă luăm în considerare nivelul prețurilor de astăzi, este vorba de un sprijin
substanțial, de peste 10 mii de euro pe care
l-am acordat tinerilor din localitate.”
Municipalitatea a alocat 10 parcele de
teren în 2004 și 11 în 2008, ﬁind deja
construite mai mult de 12 case pe aceste
terenuri. Succesul programului este ilustrat
și de faptul că în 2018, pentru 26 de parcele
oferite, au existat 35 de solicitări. În decur-

sul ultimilor 2 ani, trei solicitanți s-au
retras, 7 au primit certiﬁcatul de urbanism,
deci este în curs elaborarea proiectelor
tehnice. Zece participanți în program au
solicitat deja autorizație de construcție,
dintre care cinci au și început lucrările.
Sprijin pentru viitor
„Doresc să mă stabilesc permanent în
Borsec, motiv pentru care am aplicat în
2018 pentru alocarea unui teren”- a declarat Froicu Ioan Andrei. Tânărul de 30 de ani
a subliniat faptul că orașul are potențialul
de a oferi un trai pe termen lung unei
familii. „Acest program este un ajutor
imens din partea municipalității. Este o
contribuție care îi ajută pe tinerii din
localitate să-și construiască viitorul”- a
explicat Andrei. După cum am aﬂat, el
tocmai a primit autorizația de construire
pentru noua sa casă, iar lucrările vor ﬁ
demarate în decursul acestui an.
„Apreciez eforturile primăriei de a-i
ține pe tineri acasă" - a declarat Róbert
Rutter despre programul de alocare a
loturilor de teren. În vârstă de 33 de ani,
tânărul a început să construiască o casă de
90 de metri pătrați, primind terenul de 500
de metri pătrați de la primărie în 2018.
„Programul este de mare ajutor pentru un
tânăr care vrea să-și întemeieze o familie.”
În opinia sa, există posibilitatea în Borsec
de a avea un trai decent, iar ﬁnalizarea bazei
de tratament în construcție va aduce și mai
multe beneﬁcii locuitorilor din oraș.
Rédai Botond

Izvoarele / Ediţia VI./6.

pagina 2.

SITUAȚIE DIFICILĂ PENTRU FIRMELE DIN BORSEC

foto: statiuneaborsec.ro

Primăria orașului Borsec a desfășurat în perioada 8-18
mai o consultare publică pe internet despre inﬂuențele
pandemiei manifestate în orașul nostru. Scopul nostru a fost
să aﬂăm cum a inﬂuențat pandemia viața locuitorilor. În
același timp am consultat ﬁrmele private din localitate.
În cadrul consultării publice, pe lângă întrebările
adresate locuitorilor, am consultat și ﬁrmele private, în speță
pe cele din industria turismului, despre constrângerile,
provocările și oportunitățile din acest domeniu. Am fost
interesați și despre cum a fost apreciată activitatea instituției
noastre pe perioada stării de urgență. Chestionarele online au
fost trimise prin email unui număr de 56 de ﬁrme. La
inițiativa noastră au răspuns pozitiv, deci au completat
chestionarele, reprezentanții a 24 de ﬁrme din localitate.
Exact jumătate dintre respondenți sunt microîntreprinderi având până la 9 angajați, iar 62% dintre cei care au
completat chestionarul activează în domeniul turismului.
Având în vedere aceste date, nu este surprinzător răspunsul la

următoarea întrebare: jumătate dintre cei care au răspuns
inițiativei noastre au trebuit să-și sisteze în totalitate
activitatea, iar 20,8% și-au trimis angajații în șomaj tehnic.
Situația este la fel de dramatică și în cazul veniturilor
înregistrate, 54,2% dintre ﬁrmele participante în sondaj au
rămas fără venituri pe perioada stării de urgență. Iar 12,5% au
înregistrat venituri cu 75 la sută mai mici față de aceeași
perioadă a anului trecut.
Previziunile ﬁrmelor nu sunt deloc optimiste nici în
cazul trimestrului doi al anului în curs, numai 29,2%
exprimându-și speranța că situația se va îmbunătăți.
La întrebarea cum apreciați activitatea primăriei legată
de COVID-19, 91,2% au răspuns că sunt mulțumiți de
eﬁciență. Iar în privința comunicării instituției noastre pe
timpul stării de urgență, peste 90,7% au răspuns că a avut un
conținut relevant, în timp, în formă, ușor de înțeles.
În privința propunerilor adresate primăriei, mulți
consideră relansarea turismului drept cel mai important
lucru de făcut în următoarea perioadă cu respectarea strictă a
măsurilor de prevenire a infecției cu coronavirus. În același
timp s-a amintit, ca ﬁind foarte important, extinderea
serviciilor de sănătate din localitate, respectiv ca ﬁrmele
afectate de criză să beneﬁcieze de facilități ﬁscale.
De menționat faptul că bugetul orașului Borsec va ﬁ
inﬂuențat de situația economică: o mare parte din bugetul de
venituri reprezintă cotele defalcate din impozitul pe venit,
sumă care va scădea în perioada următoare. Totuși, potrivit
primarului József Mik, primăria este interesată să acorde
sprijin ﬁrmelor private afectate de criză. În acest scop se
examinează legislația în vigoare pentru a stabili care ar ﬁ
facilitățile pe care primăria ar putea să le acorde.
Rédai Botond

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ORĂȘENESC BORSEC
Având în vedere încă situaţia epidemiei, Consiliul
local al orașului Borsec nu s-a întrunit nici în luna iunie, ci pe
baza materialelor primite din timp în format electronic au
fost adoptate următoarele hotărâri:
În Hotărârea nr. 48 s-a aprobat situația ﬁnanciară la
data de 31.12.2019, pentru S.C. Dezvoltare Urbană SRL.
În Hotărârea nr. 49 s-a aprobat bugetul de venituri și
cheltuieli pe anul 2020 pentru S.C. Dezvoltare Urbană SRL.
În Hotărârea nr. 50 s-a aprobat darea în folosință
gratuită a unei suprafețe de 2032 mp., destinație fond forestier
din domeniul public al orașului Borsec, județul Harghita.

În Hotărârea nr. 51 s-a aprobat dezmembrarea unui
lot de teren.
În Hotărârea nr. 52 s-a aprobat modiﬁcarea art.2 din
Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr.29/2019 privind acordarea indemnizației lunare voluntarilor din cadrul
Serviciului voluntar pentru situații de urgență.
În Hotărârea nr. 53 s-a aprobat acordarea unui mandat
special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară SIMD Harghita în vederea exercitării
votului.
Traducere după: Farkas Aladár
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NOI MĂSURI DE RELAXARE ÎNCEPÂND DE 15 IUNIE
Începând de astăzi, autoritățile din România ridică o
serie de restricții impuse din cauza epidemiei de coronavirus, aceasta ﬁind a treia etapă de relaxare stabilită de
autorități.
Vor ﬁ redeschise mall-urile, însă fără restaurante și
locuri de joacă. Aer-school-urile, creșele și grădinițele
private se vor putea deschide și ele însă după publicarea
normelor. Va ﬁ, de asemenea, posibilă organizarea unor
evenimente private cu un număr mai mare de participanți.
Vor ﬁ redeschise, cu respectarea măsurilor de distanțare,
sălile de ﬁtness și piscinele exterioare.
Tot din 15 iunie creşte numărul de persoane care se
pot deplasa în grup în drumeţie.
De asemenea, Guvernul a decis că se reia traﬁcul
aerian spre şi dinspre Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru,
Croaţia, Confederaţia Elveţiană, Germania, Grecia,
Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia,
Slovacia, Slovenia şi Ungaria. De asemenea, persoanele care
vin din aceste ţări nu mai sunt obligate să stea 14 zile în
izolare la domiciliu sau în carantină, aceste state având în
ultimele două săptămâni număr redus de cazuri la milionul
de locuitori.
Lista cu statele pentru care se aplică eliminarea
măsurilor de carantină/izolare, se actualizează săptămânal
de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, în ﬁecare zi
de luni, până la ora 16:00, în vederea introducerii în listă a
unor noi ţări. ”Persoanele care vin în România din ţările
care fac obiectul excepţiei de la carantinare/izolare, dar
care, înaintea plecării din ţara respectivă, nu au stat cel
puţin 14 zile pe teritoriul acesteia, intră în carantină/izolare
la locuinţa/ locaţia declarată, împreună cu colocatarii,
inclusiv familia/aparţinătorii, după caz”, a decis Guvernul.
Autorităţile au precizat, de asemenea, că vor intra în
izolare sau carantină şi persoanele care vin din alte state şi
care doar tranzitează una dintre ţările aﬂate în aşa-numita

”zonă verde”.
Grupuri mai mari de persoane, acceptate
Începând din 15 iunie, creşte numărul de persoane
care pot participa la evenimente private sau care se pot
deplasa în grup în anumite scopuri. Astfel, se măreşte la 6
numărul de persoane care nu locuiesc împreună şi care pot
participa la activităţi recreative şi sportive desfăşurate în aer
liber, respectiv ciclism, drumeţii, alergare, canotaj,
alpinism, vânătoare, pescuit şi alte activităţi recreative şi
sportive desfăşurate în aer liber.
Evenimentele private în spaţii închise se pot organiza
cu participarea unui număr maxim de 20 persoane, în timp
ce evenimentele private în spaţii deschise se pot organiza cu
participarea unui număr maxim de 50 persoane.
Activităţi comerciale care se reiau
Începând de luni se redeschid mall-urile, dar nu şi
restaurantele, cafenelele sau alte asemenea localuri publice
aﬂate în ele, decât dacă sunt dispuse în exteriorul clădirilor,
în aer liber. În aceste condiţii, se respectă prevederile
referitoare la terase, respectiv asigurarea unei distanţe
minime de 2 metri între mese şi cel mult 4 persoane care nu
sunt membri ai aceleiaşi familii la o masă.
Se deschid, de asemenea, piscinele şi ştrandurile
exterioare şi sălile de ﬁtness, dar cu respectarea unor măsuri
stabilite de Ministerul Sănătăţii.
Totodată, se reia activitatea operatorilor economici
care desfăşoară activităţi de tratament balnear, cu obligaţia
respectării normelor de prevenire stabilite prin ordin al
ministrului sănătăţii.
Creşele, grădiniţele şi aer-schoolurile se pot
redeschide începând din 15 iunie, însă nu au fost publicate
deocamdată normele pe care ar trebui să le respecte, astfel
încât ministrul Educaţiei, Minica Anisie, a recomandat
aşteptarea acestora.
Sursă: Hotnews.ro

STAREA DE ALERTĂ PRELUNGITĂ CU 30 DE ZILE
Guvernul a decis marți prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile, începând cu 17 iunie.
Prin hotărârea adoptată de guvern marți seara, se mențin unele măsuri de prevenire a răspândirii coronavirusului.
De exemplu, restaurantele, locurile de joacă și teatrele rămân închise. De asemenea, se menține obligativitatea purtării
măștilor în spații închise și limitarea la 20 de persoane a evenimentelor din spații închise. Deplasarea persoanelor în
grupuri mai mari de 6, dacă nu fac parte din aceeași familie rămâne interzisă. Se deschid însă bisericile, dar cu respectarea
măsurilor de distanțare.
Rédai Botond
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„POSTUL DE VARĂ” – POSTUL SFINŢILOR APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL
foto: Pr. Nicolae Ciupudean

Postul Sﬁnţilor Apostoli Petru și Pavel începe anul
acesta pe 15 iunie. Acest post este cunoscut în popor sub
denumirea de Postul Sâmpetrului. Este rânduit de Biserică în
cinstea celor doi apostoli și în amintirea obiceiului lor de a
posti înainte de a întreprinde acte mai importante (Fapte 13,2
si 14,23). Postul Sﬁnților Apostoli Petru și Pavel era numit în
vechime Postul Cincizecimii, datorită darurilor Sfântului
Duh, care s-au pogorât peste Sﬁnții Apostoli.
Primele mărturii despre Postul Apostolilor Petru și
Pavel le avem din secolul al IV lea, în Constituțiile Apostolice.
Mai târziu vom găsi informații despre acest post la Sfântul
Atanasie cel Mare, Teodoret, episcopul Cirului și Leon cel
Mare. Potrivit cercetătorilor, acest post era ținut la început
numai în cercurile monahale și abia mai târziu s-a extins și la

credincioși.
Postul Sﬁnților Apostoli Petru și Pavel nu are o durată
ﬁxă, deoarece începutul lui este în funcție de data variabilă a
Sﬁntelor Paști. Acest post începe în lunea după Duminica
Tuturor Sﬁnților, prima duminică după Rusalii - Pogorârea
Sfântului Duh.
Despre vechimea acestui post mărturisesc, în secolul
IV, Constițutiile Apostolice. Mărturii ulterioare se găsesc la
Sfântul Atanasie cel Mare, la Teodoret, Episcopul Cirului, la
Leon cel Mare, care numește postul acesta Postul de vară sau al
Cincizecimii. Se pare că, la început, acest post era ținut numai
în cercurile monahale și abia mai târziu s-a extins și la
credincioșii din lume.
După Pravila cea mare și Învățătura pentru posturi din
Ceaslovul mare, luni, miercuri și vineri se mănâncă legume
fără untdelemn, marți și joi aceleași cu untdelemn (și vin), iar
sâmbăta și duminica și pește; dezlegarea la pește se dă și luni,
marți și joi, când cade sărbătoarea vreunui sfânt cu doxologie
mare, iar când o astfel de sărbătoare cade miercuri sau vineri,
se dezleagă la untdelemn și vin. La hramuri și la Nașterea
Sfântului Ioan Botezătorul (24 iunie) se dă dezlegare la pește,
în orice zi a săptămânii ar cădea.
Postul este o perioadă în care avem șansa să îmbinăm
rugăciunea cu fapta de milostenie și să schimbăm răutatea,
egoismul și indiferenţa în favoarea bunăvoinţei și a dragostei
faţă de aproapele, indiferent cum se numește și ce rang social
are.
Pr. Nicolae Ciupudean

ÎN ATENȚIA EXCURSIONIȘTILOR!
A venit vara și sperăm că vor veni și turiștii. Astfel,
dorim să atragem atenția excursioniștilor asupra câtorva
aspecte:
1. Pregătiți-vă pentru drumețiile montane. Studiați
înainte traseul pe o hartă, folosiți și ghiduri de călătorie.
2. Plecați doar dacă aveți starea de sănătate impecabilă
și condiția ﬁzică bună.
3. Este important să aveți echipamentul potrivit:
bocanci de drumeție, șosete groase, pelerină de ploaie, sticlă de
apă, lampă, busolă și hartă.
4. Pe cât posibil, utilizați traseele de drumeție marcate.
5. Să alegeți trasee adecvate pentru pregătirea dvs. și
condițiile meteo.
6. Protejați natura, plantele și animalele care trăiesc în

ea. Putem să admirăm natura, dar să nu o distrugem. În cazul
urșilor, este recomandat să nu îi hrăniți și să nu îi abordați
pentru fotograﬁe. La nevoie sunați la numărul unic 112. Nu
lăsați foc nesupravegheat în pădure. Stingeți focul înainte de a
pleca. Nu ﬁți gălăgioși. Atenție: au apărut șerpii și căpușele.
7. Să aveți la dumneavoastră o trusă de prim ajutor.
8. Când se apropie furtuna, căutați un adăpost.
9. În caz de accident, apelaţi numărul unic 112 sau
salvamontul.
10. Să nu vă lăsați singur partenerul de călătorie
accidentat ci să îi acordați primul ajutor. Drumețiile montane
vă îmbogățesc cu experiențe de neuitat. Ne păstrează starea
ﬁzică și mentală, putem citi în informațiile postate de
Comitetului Județean de Turism Harghita.
Traducere după Farkas Aladár
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DISPENSAR: AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE DE REABILITARE

foto: statiuneaborsec.ro

Peste 2 milioane de lei vor ﬁ cheltuiți pentru reabilitarea
clădirii dispensarului uman din stațiunea balneară Borsec.
Prin proiectul ﬁnanțat din fonduri guvernamentale se are în
vedere extinderea serviciilor medicale din localitate.

Proiectul se derulează prin Programul național de
dezvoltare locală (PNDL), și permite reabilitarea imobilului
care găzduiește în acest moment un cabinet de medic de
familie și două cabinete stomatologice. Prin lucrările care au
început, exteriorul clădirii va ﬁ renovat, izolat termic.
Interiorul imobilului de trei nivele va ﬁ complet reabilitat: vor
ﬁ înlocuite instalațiile electrice și sanitare, respectiv sistemul
de încălzire. Vor ﬁ amenajate mai multe cabinete medicale noi,
iar clădirea va ﬁ dotată cu un ascensor.
Bugetul total al proiectului este de 2.184.000 lei, din care
1.627.000 este ﬁnanțarea prin programul PNDL, iar 557 mii lei
este aportul propriu al primăriei. Pe lângă aceste costuri,
primăria a mai trebuit să suporte și costul întocmirii
proiectului tehnic.
Prin modernizarea policlinicii localnicii vor beneﬁcia
de mai multe servicii medicale: pe lângă cele existente deja (un
cabinet de medic de familie și două cabinete stomatologice),
imobilul va găzdui și cabinete de ginecologie, ORL, medicină
internă, psihologie și medicina muncii.
Rédai Botond

Turism COMUNICAT DE PRESĂ - 22 iunie 2020
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin Direcția Generală Turism, încurajează angajatorii să ofere vouchere de vacanță

Voucherele de vacanță, acordate atât personalului din
sectorul public, cât și celui din sectorul privat pentru
acoperirea cheltuielilor ocazionate de efectuarea concediului
de odihnă în regim de turism intern, au produs un impact
pozitiv din punct de vedere economic și social. În acest sens,
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri –
Direcția Generală Turism, alături de Asociația Profesională a
Emitenților de Tichete (APET), demarează o campanie de
informare, prin intermediul căreia încurajează angajatorii să
ofere vouchere de vacanță salariaților.
Voucherele de vacanţă sunt soluţia optimă pentru a
susţine refacerea capacităţii de muncă a întregii echipe. În
sectorul privat, acestea pot ﬁ acordate tuturor angajaţilor care
au un contract individual de muncă, iar valoarea maximă
poate ajunge la 13.380 de lei, echivalentul a 6 salarii minim
brute, garantate pe ţară. Voucherele de vacanță primite de
salariați pot ﬁ folosite pentru achiziţionarea serviciilor de
cazare, iar în pachetele turistice care includ obligatoriu cazare
pot ﬁ incluse și alte servicii precum masă, transport sau
tratament balnear.
Printre avantajele angajatorilor care acordă vouchere
de vacanță menționăm 100% deductibilitate ﬁscală în limita a

13.380 Lei/angajat/an ﬁscal și scutirea de contribuția
asiguratorie pentru muncă, în valoare de 2,25% din salariul
brut al angajatului. Voucherele de vacanță sunt de asemenea
scutite de la plata contribuțiilor sociale datorate de angajat.
Emiterea voucherelor de vacanță poate ﬁ făcută doar de către
entitățile autorizate de Ministerul Finanțelor Publice. Pentru
anul în curs, acestea vor ﬁ acordate exlusiv pe suport
electronic. De asemenea, în vederea digitalizării sunt
disponibile aplicații mobile gratuite pentru utilizatori, cât și
platforme online de comandă pentru angajatori, prin care se
asigură accesul rapid la informaţii sau se pot plasa comenzi
rapide și se pot vizualiza statistici, rapoarte, istoric de
operațiuni și tranzacții.
Reamintim că valabilitatea voucherelor de vacanță
emise în perioada martie 2019 – decembrie 2019, indiferent de
suport, a fost prelungită prin OUG nr. 35/2020 până pe data de
31 mai 2021, măsură care a venit în sprijinul industriei
ospitalității, cât și a turiștilor, în contextul pandemiei SARSCoV-2 și efectelor acesteia.
Legislaţia în vigoare pentru acordarea voucherelor de
vacanţă este: OUG nr. 8/2009, cu modiﬁcările şi completările
ulterioare.
sursa: http://turism.gov.ro
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INVESTIŢI ÎN ROMÂNIA! PROIECT ZF ŞI CEC BANK.
Radu Lăzăroiu, Romaqua: România va intra în
secolul al XXI-lea când va avea cel puţin două
autostrăzi care să traverseze ﬁecare lanţ muntos
19.06.2020, 18:30 Autor: Bogdan Alecu

România are nevoie de o dezvoltare puternică a infrastructurii, nu doar rutiere, ci şi de utilităţi, în contextul în care fabricile
au nevoie de transport rapid şi gaze pentru a le asigura încălzirea.
Dezvoltarea infrastructurii de orice tip, rutieră, feroviară,
gaze naturale, este una extrem de importantă pentru a asigura
creşterea companiilor de pe piaţa locală, este de părere Radu
Lăzăroiu, directorul general al Romaqua Group, companie care
rămâne cea mai mare afacere românească din sectorul băuturilor, o
industrie unde liderii sunt Coca-Cola HBC, Ursus Breweries şi
Heineken.
„România va ﬁ în secolul XXI-lea când vom avea toate cele
trei lanţuri muntoase traversate de cel puţin două autostrăzi. O ţară
este dezvoltată când orice localitate este la o distanţă mai mică de 100
km de o autostradă“, a subliniat Radu Lăzăroiu.
El a subliniat că în prezent apa minerală este livrată cu
camioane care au o viteză medie de deplasare de 20 km/h, iar două
dintre fabricile grupului nu sunt conectate la reţeaua de gaze, ceea ce
îngreunează activitatea.
Romaqua Group, cel mai mare jucător român de pe piaţa de
apă minerală şi bere, a terminat anul 2019 cu o cifră de afaceri de
843,9 mil. lei, în creştere cu circa 3% faţă de anul precedent, arată
datele de la Ministerul de Finanţe.
„Ultimele luni au avut un comportament interesant. Luna
martie a fost cea mai bună lună iulie din istoria noastră, aprilie şi mai
au adus scăderi. Per total, rezultatele sunt similare cu cele din 2018 şi
2019 din aceeaşi perioadă, poate doar împărţită altfel. Faţă de 2018
piaţa de bere este aceeaşi, de sucuri a crescut iar apa a avut un salt în
martie pe măsură ce mulţi şi-au făcut rezerve, iar după, aprilie şi mai
au mai scăzut dar la şase luni suntem la fel“, a spus Radu Lăzăroiu.
Compania a făcut anul trecut investiții în fabrici şi anunţa
anterior că şi-a bugetat 30 - 40 de mil. euro pentru renovarea
unităţilor de producţie actuale, pentru investiţii în noi tehnologii, dar
şi pentru a dezvolta o nouă fabrică de sucuri în localitatea Azuga, din
Prahova. În luna septembrie, Ministerul de Finanţe a aprobat un
ajutor de stat pentru Romaqua Group de peste 28 mil. lei (circa 6 mil.
euro), proiectul implicând extinderea capacității de producţie de apă
minerală Aquatique. „Am amânat investiţiile. Am avut două proiecte
de dezvoltare, la fabricile din Borsec şi Buşteni cu program de ajutor
de stat iar acum am închis în mai proiectul de la Buşteni şi aşteptăm
validarea lor.“
La Buşteni avem o fabrică nouă cu două linii de îmbuteliere
de apă plată Aquatique. Acum am separat cele două fabrici, de sucuri
şi apă minerală. Anul acesta nu mai avem nicio investiţie. Avem patru
linii instalate în ultimul an. La nivel naţional avem în Sebeş fabrica de
bere, avem în Mureş la Stânceni, Borsec cu două fabrici, Buşteni cu

două fabrici, în Bucureşti avem partea de injecţii de preforme PET.
Nu excludem investiţii noi în fabrici“, a spus directorul companiei.
Exporturile companiei se rezumă la 10% din producţia
locală, procent care a rămas constant.
„Ne facem simţită prezenţa în SUA, Italia, UK, Germania,
Suedia, Ţările Arabe, China, Japonia, Taiwan, Noua Zeelandă.
Strategia noastră a fost să ne aşezăm în România pentru că aici
înseamnă Borsec mai mult decât pe alte pieţe. Considerăm că mai
este aici loc de creşere, după care mai vedem“, a subliniat Radu
Lăzăroiu.
Evoluţia din cea de-a doua jumătate a anului va depinde însă
de restricţiile impuse din cauza pandemiei şi dacă vor ﬁ redeschise şi
restaurantele, nu doar terasele.
„În această perioadă de restricţii volumele au mers către apele
pentru clienţii casnici. Cele de sticlă, pentru HoReCa au scăzut mai
ales în mai. Odată cu redeschiderea teraselor volumele au început să
crească“, a spus directorul companiei.
Datele furnizate anterior de companie arată că în prima parte
a lunii martie, atunci când românii au început să-şi facă stocuri în
contextul pandemiei de COVID-19, fabricile companiei lucrau la
capacitate maximă, iar vânzările producătorului s-au majorat cu 40%
faţă de prima parte a lunii martie din 2019.
Romaqua Group are deja peste 2.000 de angajaţi care lucrează
în fabricile din Bucureşti (pentru preforme din plastic), Buşteni
(pentru Aquatique şi Giusto), Borsec (pentru brandul de apă
minerală naturală Borsec şi băuturile răcoritoare în recipiente de
mici dimensiuni Giusto), Stânceni (pentru apa Stânceni) şi la
Lancrăm din Alba (pentru berile Albacher, Dorfer etc.). Numărul lor
a crescut cu 160 anul trecut.
Dacă numărul de salariaţi şi businessul au crescut uşor anul
trecut, proﬁtul net al companiei s-a situat la 86,9 milioane de lei în
2019, mai mic cu circa 10% faţă de rezultatul din anul anterior.
Romaqua Group este cea mai mare companie antreprenorială
românească (ﬁind deţinută de Nicolae Palﬁ şi Octavian Creţu) din
sectorul băuturilor, piaţă unde concurează cu giganţii Coca-Cola
HBC, Ursus, Heineken şi PepsiCo.
Piaţa apelor îmbuteliate, o categorie unde consumul se aﬂă
sub media europeană, şi-ar putea continua creşterea în acest an după
ce în 2019 consumul a ajuns la un volum estimat de compania de
cercetare Market Vector la circa 87 litri per capita. Pe de altă parte,
consumul de bere s-a situat la 86 de litri.
Cu ce probleme se confruntă Romaqua Group
Infrastructura. Camioanele au o viteză medie de 20 km/h.
Avem nevoie de drumuri şi autostrăzi. Noi am realizat un centru
logistic la Sebeş, tocmai datorită infrastructurii de acolo.
Birocraţia. Cât aştepţi 30 de zile nu vom evolua.
Reţeaua de gaze - doar 35% din locuinţe sunt racordate la
reţeaua de gaze, avem probleme din cauza infrastructurii de gaze.
Avem două fabrici care nu sunt racordate la gaz şi avem o problemă în
ceea ce priveşte căldura pe timp de iarnă.
sursa: https://www.zf.ro/zf-investitii-in-romania
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A FOST ÎNFIINȚATĂ REPREZENTANŢA ARBOR
investitori în turism din depresiunea Gheorgheni

Pe 25 iunie, la invitația Asociației Arbor, furnizorii de servicii
turistice din zonă s-au întâlnit în sala principală a parohiei Sfântul
Ștefan. Au discutat preocupările lor comune, „daunele epidemiei” și

au decis să folosească cei 16 ani de experiență ai Asociaţiei Arbor
pentru a forma o organizație care să protejeze valorile comune.
Pe lângă organizatori, din Gheorgheni, participanții la
eveniment au fost din: Borsec, Ditrău, Suseni, Lăzarea, Ciumani,
Borzont, Izvorul Mureş şi Lacul Roşu. Conform deciziei lor, s-a
format Reprezentanţa Arbor - a investitorilor în turism din Bazinului
Gheorgheni, apoi au decis să înﬁințeze un consiliu de administrație
care să reprezinte așezările, astfel cu cât mai mulți oameni se reunesc,
cu atât mai puternici pot ﬁ. „Să nu ne sugrumăm reciproc, mai
degrabă să ne ţinem de mână.” – a spus unul dintre membri.
Reprezentanţa Arbor contează pe ajutorul ﬁlialei Babeș - Universitatea Bolyai din Gheorgheni, iar conducerea universității a fost
contactată în acest scop.
Organizația a programat următoarea ședință pe 2 iulie, atunci
se vor decide obiectivele comune şi cei 15 membri ai consiliului de
administraţie. Reprezenanţi ai Borsecului au fost Sárpátki Melánia și
Borsi Gyöngyi. Dintre cei 15 membri ai consiliului de administrație,
doi vor ﬁ reprezentanţi ai Borsecului.
Traducere după: K. T.

ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI.
Tema din 2020: Biodiversitatea
Pe 5 iunie, începând cu 1972, se sărbătorește Ziua Mondială a
Mediului, inițiativă prin care Organizaţia Naţiunilor Unite încearcă
să stimuleze preocuparea oamenilor pentru protejarea mediului şi să
sensibilizeze factorii de decizie politică să acţioneze în acest sens. În
acest an, tema principală este biodiversitatea, iar țara-gazdă este
Columbia.
În anul 1972 a fost organizată, sub auspiciile Organizaţiei
Naţiunilor Unite (ONU), prima conferinţă mare privind problemele
de mediu. A avut loc la Stockholm, în Suedia, între 5-16 iunie, şi este
cunoscută sub numele de Conferinţa de la Stockholm. Mai târziu, pe
15 decembrie 1972, Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluţie
care desemnează ziua de 5 iunie ca Ziua Mondială a Mediului
Înconjurător şi care îndeamnă guvernele şi organizaţiile să
întreprindă în această zi, în întreaga lume, activităţi prin care să
reaﬁrme preocuparea lor pentru conservarea şi îmbunătăţirea
mediului.
Anul acesta, tema Zilei Mondiale a Mediului Înconjurător are
la bază sărbătorirea biodiversităţii –„Celebrate Biodiversity".
„În zilele noastre, când un milion de specii se aﬂă în pericol de
dispariţie, este un moment foarte important pentru a atrage atenţia
asupra biodiversităţii. Biodiversitatea descrie varietatea vieţii de pe
Pământ. Ea cuprinde cele 8 milioane de specii de pe planetă –de la
plante şi animale, până la ciuperci şi bacterii, ecosistemele care le
adăpostesc, diversitatea genetică", se arată pe site-ul oﬁcial al Zilei
Mediului.
Transmiterea bolilor, precum noul coronavirus, între
animale şi oameni (zoonoze) ameninţă dezvoltarea economică,
bunăstarea animalelor şi a oamenilor, şi integritatea ecosistemului.

Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu sprijină eforturile globale
de protejare a biodiversităţii, pentru a pune capăt comerţului ilegal cu
animale sălbatice, pentru protecţie în cazul manipulării de substanţe
chimice şi deşeuri şi pentru promovarea planurilor de redresare
economică care să ţină seama de natură şi de urgenţa climatică,
adaugă și www.unenvironment.org.
„Alimentele pe care le consumăm, aerul pe care îl respirăm,
apa pe care o bem şi clima care face planeta noastră locuibilă –toate îşi
au originea în natură. De exemplu, în ﬁecare an, plantele marine
produc mai mult de jumătate din oxigenul din atmosferă, iar un
copac ajuns la maturitate ne curăţă aerul, absorbind 22 de kilograme
de dioxid de carbon şi eliberând în schimb oxigenul. În ciuda tuturor
beneﬁciilor pe care ni le oferă natura, oamenii încă o maltratează, se
arată pe site-ul Națiunilor Unite.Tema Zilei mondiale a mediului
înconjurător din 2020 –biodiversitatea –reprezintă o preocupare care
este deopotrivă urgentă şi existenţială. Evenimente recente, de la
incendiile de pădure din Brazilia, SUA şi Australia, la invazia de
lăcuste din Africa de Est, şi în prezent la pandemia cu care se
confruntă omenirea, demonstrează interdependenţa oamenilor şi
legăturile cu natura în mijlocul căreia ei trăiesc.
„Cei mai mulți dintre noi știm că alimentele pe care le
mâncăm, aerul pe care îl respirăm, apa pe care o bem și climatul care
face planeta noastră locuibilă, toate, vin din natură. Cu toate că
natura este foarte darnică, noi, oamenii, încă nu o ocrotim pe cât ar
trebui. De aceea trebuie să ne schimbăm atitudinea. Trebuie să
învățăm să respectăm natura", a transmis ministrul Mediului Costel
Alexe.
sursa: www.green-report.ro
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ANUNŢ

Începând cu luna iulie 2020, societatea
RDE Huron SRL introduce colectarea
selectivă a deșeurilor reciclabile din
“poartă-n poartă” în saci de plastic la
următoarele date (ziua luni): 27 iulie, 28
septembrie, 19 octombrie, 30 noiembrie
și 21 decembrie.
Vă rugăm să amplasaţi sacile de plastic,
umplute cu deșeurile reciclabile, până la ora
7.00, în faţa porţii Dvs.
În prima zi de colectare, vă rugăm să
colectaţi deșeurile reciclabile în saci proprii
transparenţi! După prima colectare, societatea RDE Huron SRL va asigura sacile de
plastic pentru colectarea deșeurilor reciclabile de hârtie-carton, plastic și metal!
Odată pe lună, la datele menţionate mai sus
vor ﬁ ridicate acele saci transparente care
conţin exclusive deşeuri reciclabile.
Ambalajele de sticlă vor ﬁ colectate în
cadrul unor campanii organizate. Vă rugăm
să nu aruncaţi ambalajele de sticlă între
deşeuri reziduale şi să stocaţi până la organizarea acestor campanii de care o să ﬁţi
informaţi din timp.

Colectarea selectivă a deșeurilor
în Orașul Borsec

ŞAH
Vă prezentăm rezolvarea diagramei de
șah din ziarul local Izvoarele din luna mai
2020.
Rezolvarea problemei:
1Ng7+!-Cxg7
2 Dxh7+!!-Rxh7
3 3+-Ch5
4 Txh5#
Rezolvare: Vodă Costel

Vă prezentăm o nouă diagramă de șah și
pasionații de șah sunt rugați să ne dea
soluțiile pentru rezolvarea problemei, date
de contact: CNIPT Borsec, email:turism.
borsec@gmail. com
Rezolvarea diagramei se va publica în
numărul următor al ziarului local Izvoarele.

Albul mută și câștigă!

Informaţii de stare civilă
Decese
Kramer Carolina
Mezei Petru
Török Anna
Kelemen Ana
Molnar Terezia

Primăria Oraş Borsec

27.06.1931 - 27.06.2020
01.07.1951 - 23.06.2020
07.11.1956 - 21.06.2020
16.08.1950 - 02.06.2020
28.09.1936 – 24.05.2020

Condoleanţe!
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