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TRUSOUL PENTRU 
NOU NĂSCUŢI: 
- cartea de identitate a părinţilor; 
- certificatul de naștere al copilului; 
- dovada că solicitantul și/sau
soţul/partenerul nu au datorii
sau alte debite la bugetul local;
- negaţie, în cazul în care
celălalt părinte are domiciliul pe
raza altei localităţi.

STIMULENTUL FINANCIAR
PENTRU FAMILII NOU 
CONSTITUITE: 
- cărţile de identitate ale soţilor; 
- certificatul de căsătorie; 
- dovada că solicitantul
soţul/soţia acestuia nu au datorii
sau alte debite la bugetul local; 
- negaţie, în cazul în care
celălalt soţ are domiciliul pe
raza altei localităţi.

PREMIUL DE FIDELITATE:
- cărţile de identitate ale soţilor; 
- certificatul de căsătorie.

ACTELE
NECESARE

Primăria Râșnov a iniţiat un
pachet de măsuri pentru sprijinul
familiei, fie că este vorba de tineri
căsătoriţi, aflaţi la început de
drum, fie de râșnovenii care au
ajuns la „Nunta de Aur”. 
Astfel, începând cu data de
02.08.2022, fiecare familie în care
se naște un copil va primi un tru-
sou pentru nou-născuţi, în valoare
de 500 de lei. De asemenea, fiecare
familie nou constituită va primi
un stimulent financiar în valoare
de 300 de lei, iar pentru aniver-
sarea a 50 de ani de căsnicie se vor
acorda premii de fidelitate, va-
loarea acestora fiind de 700 de lei.

Măsurile au fost supuse apro-
bării Consiliului Local în ședinţa
din data de 2 august, proiectul de
hotărâre privind acordarea aces-
tor stimulente de sprijin al fami-
liei primind aviz favorabil din
partea consilierilor. 

„Legea le încadrează ca
«stimulente financiare», este un
ajutor, chiar dacă simbolic, pen-
tru tinerii și pentru mai puţin
tinerii care se căsătoresc și care

pun bazele unei familii. Nu
spunem acum că vom crește
natalitatea sau rata căsătoriilor
cu aceste sume, pentru că cine
vrea să se căsătorească nu va lua
decizia pentru acești 300 de lei,
iar decizia de a face un copil, la
fel, nu poate fi asociată cu faptul
că de acum se va acorda trusoul
de 500 de lei. E un «tribut», i-am
spune, adus valorilor familiei.
Ne-am dorit să fie în cuantum
mai mare, dar sunt și conside-
rente bugetare la mijloc, de care
a trebuit să ţinem cont, ca să nu
rămână, ca în alte localităţi, o
«măsură pe hârtie»”, a declarat
primarul Liviu Butnariu. 

Potrivit acestuia, toate aceste
stimulente financiare se acordă
sub formă de tichete valorice. 

Stimulentul financiar pentru
nou-născuţi se acordă o singură
dată și nu se acordă retroactiv,
fiind eligibili doar părinţii care au
domiciuliul pe raza orașului
Râșnov de minim trei ani. 

Cel pentru familiile nou 
constituite se acordă o singură

dată - pentru persoanele cu vârs-
ta peste 18 ani, care sunt la prima
căsătorie. De asemenea, este
necesar ca unul dintre soţi să
aibă domiciliul pe raza teritorială
a orașului Râșnov de minim trei
ani, iar căsătoria să fi fost
încheiată în cadrul SPCLEP
Râșnov. 

Premiile de fidelitate pentru
aniversarea a 50 de ani de căsăto-
rie se acordă persoanelor cu domi-
ciliul pe raza teritorială a orașului
Râșnov de minim trei ani.

În acordarea sumelor apro-
bate apar o serie de condiţionări
impuse de legea cadru, naţională,
care prevede că nu se pot acorda
stimulente cetăţenilor care au
datorii către bugetul comunităţii.
Totodată, de același tip de sprijin
nu se poate beneficia de două ori
și, de aceea, în situaţia în care
unul dintre soţi are domiciliul
declarat în altă localitate, trebuie
să aducă o „negaţie”, de la
primăria respectivă, care să
denote că nu a solicitat/primit un
sprijin similar.

Râșnovul sprijină familia
300 de lei – pentru căsătorie, 500 de lei – pentru
nou-născuţi, 700 de lei – la „Nunta de Aur”



Primăria Râșnov a primit, în 19
iulie, o veste bună de la Ministrul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administraţiei. Mai exact, la data
amintită, ministrul de resort,
Cseke Attila, a semnat  un contract
de finanţare prin Planul Naţional
de Redresare și Rezilienţă (PNRR),
prin care Râșnovul beneficiază de
fonduri nerambursabile pentru
elaborarea și digitalizarea Planului
de Mobilitate Urbană Durabilă
(PMUD) a orașului. Valoarea con-
tractului, a explicat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu, este de
322.191 lei, iar în urma implemen-
tării acestui proiect, orașul va avea
o strategie de mobilitate ce va
acoperi toate tipurile de transport,
iar toate datele aferente vor fi
încărcate într-o aplicaţie GIS (Sis-
tem Informaţional Geografic).
Practic, în baza acestei strategii se
vor implementa măsurile viitoare

privind traficul rutier sau alte
forme de mobilitate. 

Realizarea Planului de Mobili-
tate Urbană este o activitate mai
puţin „vizibilă”, însă acest docu-
ment, odată finalizat, va constitui
punctul de plecare pentru multe
investiţii importante ale orașului. 

Analiză „la sânge” 
a infrastructurii
rutiere 
Conform explicaţiilor reprezen-

tanţilor Primăriei Râșnov, planul de
mobilitate este realizat în baza mai
multor documente și studii. Unul
dintre studii va fi cel de trafic, în
care sunt analizate problemele de
circulaţie din oraș. De asemenea,
rezultatele studiului de trafic vor fi
corelate cu cerinţele Programului
Operaţional Regional, Planului
Naţional de Redresare și Rezilienţă

și cu alte programe operaţionale de
finanţare. Această abordare va per-
mite Primăriei Râșnov să acceseze
finanţări nerambursabile pentru
investiţii în domeniul mobilităţii
(inclusiv traficul rutier). 

De asemenea, tot ca o activitate
premergătoare elaborării PMUD
este o analiză a întregii infrastruc-
turi rutiere. 

Vor fi identificate 
și oportunităţi 
de finanţare 
Prin Planul de Mobilitate

Urbană, pe lângă stabilirea căilor
de îmbunătăţire a circulaţiei și
identificarea măsurilor de care este
nevoie pentru a se atinge acest
scop, va fi pregătit și un plan de
acţiune, inclusiv cu proceduri de
prioritizare a proiectelor. De
asemenea, vor fi identificate și

sursele de finanţare pentru
investiţiile luate în calcul. 

Nu în ultimul rând, prin
proiectul pentru care a fost obţi-
nută finanţarea se vor organiza și
stagii de pregătire a personalului
Primăriei, în urma cărora acesta va
dobândi cunoștinţele de care are
nevoie pentru a accesa finanţări
europene în perioada de finanţare
2021-2027. 

Bază de date digitală 
O altă componentă a proiectu-

lui amintit constă în digitalizarea
PMUD. Practic, toate datele, dar și
hărţile incluse în PMUD vor fi
transpuse în sistem GIS, în confor-
mitate cu Codul de amenajare a
teritoriului, urbanismului și con-
strucţiilor. 

GIS este o platformă electronică
ce permite concentrarea unei cantităţi

impresionante de informaţii, iar
munca utilizatorilor va fi mult ușu-
rată, pentru că nu vor mai fi nevoiţi
să se „plimbe” de la o hartă la alta,
de la o instituţie la alta.

În final, PMUD va fi supus
avizării Comisiei Naţionale de Dez-
voltare Teritorială și va fi publicat în
platforma Observatorului Teritorial.

Acesta este numai unul dintre
cele 6 proiecte (cu o valoare totală de
peste 3 milioane de euro) pentru care
Primăria Râșnov are acceptate cereri
de finanţare europeană prin PNRR.
În procedură mai sunt cele pentru
eficientizarea energetică a două
unităţi de învăţământ (Liceul Tehno-
logic și Grădiniţa nr. 3), pentru ame-
najarea unor trasee pentru bicicliști,
pentru achiziţia de autobuze elec-
trice și informatizarea transportului
în comun, dar și pentru digitalizarea
serviciului de parcări.

PNRR, PRIMUL CONTRACT SEMNAT: 
PESTE 322.000 LEI, BANI EUROPENI, PENTRU MOBILITATEA VIITORULUI ÎN RÂȘNOV

Programul de modernizare a
iluminatului public al orașului
Râșnov este în plină derulare. În
prima etapă au fost puse în funcţi-
une 299 de lămpi economice cu
tehnologie LED, iar în 19 august
Primăria Râșnov a reușit, într-o
competiţie acerbă, să înscrie la
Administraţia Fondului de Mediu
(AFM) și proiectul pentru etapa a
doua, prevăzută a se derula tot cu
fonduri nerambursabile. 

Lotul I 
- 467.993 lei
Pentru prima etapă, Primăria

Râșnov a reușit să obţină finanţare de
la bugetul de stat, prin Administraţia

Fondului de Mediu, valoarea
investiţiei fiind de 467.993 lei. 

Proiectul presupune eficienti-
zarea sistemului de iluminat public
pe străzile Cloșca, Crișan, Horea,
Vulcanului, Ghimbășel, Vânătorilor
Mică, Salciei, Armata Română,
Centru Nord, Vulturului, 1 Mai,
Narciselor, Trandafirilor, Brân-
dușelor, Garofiţei, Panseluţelor,
Lalelelor, Gladiolelor, Orhideelor,
Bujorului, George Coșbuc, Iazului,
Negoiu, Piaţa Industriei, Cpt. Iancu
Șofran, Bucegi. 

Montarea celor 299 de corpuri
de iluminat reprezintă numai o
parte a lucrărilor, pentru că, tot
prin această finanţare, sunt insta-
late și echipamentele pentru 

sistemul de telegestiune, care va
permite, printre altele, reglarea
fluxului luminos, monitorizarea
reţelei sau generarea unor rapoarte
de monitorizare. După ce acest sis-
tem de telegestiune va deveni
funcţional se va obţine o economie
de energie de aproximativ 77%. 

Lotul II 
– 3.000.000 lei
565 de primării din ţară, printre

care și cea a orașului Râșnov, au
reușit, pe 19 august, dimineaţa, în
numai 7 minute, să depună la
Administraţia Fondului de Mediu
(AFM) cererile de finanţare pentru
modernizarea iluminatului public. 

Sesiunea de depunere a proiec-
telor a fost lansată la ora 10.00, iar
potrivit primarului Râșnovului,
Liviu Butnariu, colegii din Primărie
au încărcat documentaţia pe plat-
forma electronică destinată progra-
mului la ora 10.05.

„În total au fost depuse 565 de
proiecte. Cel al orașului nostru a
fost înregistrat pe platformă cu nu-
mărul 266. Primăria Râșnov a
reușit să înscrie proiectul la 10 și 5
minute și astfel s-a calificat în eta-
pa următoare”, a declarat primarul. 

Pentru ca documentaţia pentru
AFM să fie gata în timp util, primarul
Râșnovului a convocat în 18 august o
ședinţă extraordinară a Consiliului
Local, în care a supus aprobării

proiectul „Modernizarea infrastruc-
turii sistemului de iluminat public
stradal din Orașul Râșnov”. 

Valoarea eligibilă a proiectului
este de 3.000.000 de lei, cu tot cu
TVA, aceasta fiind valoarea maximă
acordată pentru orașe de tipul
Râșnovului. 

Toate lămpile din oraș, acolo
unde este cazul, vor fi trecute pe
tehnologie LED. Reţeaua electrică
va fi trecută în subteran, iar tot ilu-
minatul va fi inclus în sistemul de
telegestiune ce se implementează
în acest moment în Râșnov. Vor fi
incluse în proiect toate străzile din
oraș care nu au tehnologie LED,
prioritare fiind strada Caraiman și
Șoseaua Bran.

Obiectivul energetic pentru Râșnov: 
77% economie la iluminatul public
Întreg sistemul va fi trecut pe tehnologie LED, cu sistem de telegestiune. Competiţie acerbă pentru finanţare
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Din 1 septembrie, râșnovenii nu
vor mai plăti apa și gunoiul la
Goscom Cetatea Râșnov SA, ci către
nou înfiinţatul Serviciu de Utilităţi
Publice (SUP), din subordinea
Primăriei Râșnov. Înfiinţarea acestei
structuri a fost făcută ca urmare a
schimbării legislaţiei în domeniu și
după o analiză atentă a variantelor
posibile, scopul autorităţilor locale
fiind de a menţine avantajele de cost
pentru cetăţenii orașului, în com-
paraţie cu alte localităţi care au ope-
ratori regionali sau privaţi. 

Noul serviciu are două domenii
de activitate distincte: primul este cel
de alimentare cu apă și canalizare, al
doilea cel de salubritate, iar tranziţia
a fost organizată de Primărie astfel
încât să nu-i afecteze pe cetăţeni. 

Oamenii vor plăti, în continuare,
facturile la aceleași casierii, de pe
strada Izvorului, conform aceluiași
program, iar în oraș va fi, cel puţin o
perioadă, același program de ridicare
a deșeurilor (inclusiv graficul de ridi-
care a deșeurilor reciclabile și a res-
turilor vegetale). Totodată, tarifele nu
sunt majorate ca urmare a  înfiinţării
noului serviciu, astfel că râșnovenii
vor plăti și în continuare printre cele
mai mici tarife din judeţ pentru apă-
canal și salubrizare. 

De ce era nevoie de
noul serviciu? 
„Conform legislaţiei, serviciul de

alimentare cu apă și canalizare, pre-
cum și cel de salubritate nu mai
puteau fi asigurate de Goscom
Cetatea Râșnov SA (societate la care
Orașul Râșnov este acţionar majori-
tar, cu 60% din capital, restul acţiu-
nilor fiind deţinute de persoane fizi-
ce), astfel că a trebuit să identificăm
o altă variantă. Potrivit Legii nr. 51
din 2006, privind serviciile de uti-
lităţii publice, republicată, cu modi-
ficările și completările ulterioare,
aveam de ales între înfiinţarea unui
serviciu în cadrul Primăriei, o socie-
tate comercială în care 100% din
acţiuni să fie deţinute de Orașul
Râșnov sau delegarea către un ope-
rator, care să aibă ca obiect de activi-
tate aceste servicii. În urma realizării
unor studii de oportunitate și a votu-
lui exprimat în Consiliul Local, am
optat pentru înfiinţarea acestui servi-
ciu, deoarece, prin înfiinţarea acestei
structuri, vom avea un control mai
bun asupra costurilor și asupra cali-

tăţii serviciilor”, a explicat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu. 

Noul serviciu a fost înfiinţat în
baza HCL nr. 37 din 11 februarie
2020, cu modificările și completările
ulterioare.   

Mai multe variante de
încheiere a noilor 
contracte de salubritate 
Singurul lucru care îi va implica

direct pe oameni în această tranziţie
este că trebuie să încheie noi con-
tracte de salubritate. 

Toţi abonaţii (persoane fizice,
asociaţii de proprietari, instituţiile,
agenţii economici) trebuie să urmeze
câteva formalităţi. Mai exact, este
nevoie de încheierea unor noi con-
tracte, procedură care a început în 1
august, iar fiecare cetăţean și socie-
tate comercială au fost înștiinţaţi,
prin flyere lăsate la domiciliu/sediu,
despre necesitatea acestui demers. 

Procedura este una simplă și fle-
xibilă, astfel încât să se deruleze cu
mare rapiditate. 

O opţiune este ca proprietarii
(persoane fizice și juridice) să meargă
la sediul de pe strada Izvor nr. 6
(Goscom), unde pot completa
cererile și, în baza programării, sunt
chemaţi pentru a semna și ridica
noile contracte. 

Pentru a facilita întregul proces,
cea de a doua variantă presupune ca
proprietarii să descarce cererile
disponibile pe site-ul Primăriei și pe
pagina de Facebook a instituţiei sau
să le ridice de la Registratura
Primăriei, să le completeze și să le

depună în format fizic la sediul de pe
strada Izvor (de luni până vineri, între
orele 7.30 și 15.30), urmând ca noile
contracte să fie ridicate de beneficiari
(în baza programărilor) sau să le fie
trimise pe adresa de e-mail specificată
în cerere. De precizat că, prin trans-
miterea electronică a contractului
(pe e-mail), abonatul își exprimă
acordul ca acest contract să fie
încheiat în baza cererii, fără a mai fi
nevoie ca el să semneze contractul,
conform legislaţiei în vigoare. 

În cazul persoanelor fizice, cere-
rea trebuie însoţită de copii după
actele de identitate, iar în cazul per-
soanelor juridice este nevoie de cartea
de identitate a administratorului și de
o copie după CUI-ul societăţii. 

Ulterior, în termen de 180 de zile
începând cu data de 1 septembrie,
persoanele fizice trebuie să depună și
copii după acte de proprietate (de
preferat extras de carte funciară sau
orice alt act care atestă utilizarea
spaţiului).

De menţionat că în cazul per-
soanelor care locuiesc la bloc, con-
tractele sunt semnate de asociaţiile
de locatari, în numele proprietarilor. 

Noile contractele 
de salubritate 
sunt obligatorii 
Aceste contracte sunt obliga-

torii, a precizat șeful Serviciului de
Utilităţi Publice, Alexandru Enescu.
„Orice persoană fizică sau juridică,
domiciliată, rezidentă, cu sediul
sau punct de lucru în Râșnov, are
obligativitatea, conform legii și

Regulamentul de salubritate, apro-
bat prin HCL nr. 103 din 31 mai
2022, să încheie contract cu Servi-
ciul de Utilităţi Publice Râșnov,
operatorul care are dreptul să
presteze în aria administrativ teri-
torială a orașului Râșnov”, a pre-
cizat reprezentantul serviciului.

Totodată, legea nu permite trans-
ferul direct al contractelor de salubri-
tate de la un operator la altul, în acest
caz, de la Goscom Cetatea Râșnov SA,
la Serviciul de Utilităţi Publice.

Pentru apă și
canalizare nu este
nevoie de noi contracte 
În ceea privește alimentarea cu

apă și canalizare, Alexandru Enescu
a declarat că nu va fi nevoie de
încheierea unor noi contracte. „Con-
tractele pentru acest serviciu se pot
prelua de la Goscom Cetatea Râșnov
prin subrogare de drepturi, astfel că
abonaţii nu mai trebuie să com-
pleteze cereri. Practic se preiau
toate obligaţiile de la vechiul opera-
tor, procedură indicată de lege pe
această speţă juridică”, a declarat
șeful Serviciului. 

Conform evidenţelor preluate de
la Goscom Cetatea Râșnov, la nivelul
orașului Râșnov există în jur de
11.500 de contracte de apă-canalizare
și aproximativ 11.800 de contracte de
salubritate. 

Tranziţia a început 
din luna mai 
Noul director al Serviciu de 

Utilităţi Publice Râșnov provine din

mediu privat, fiind selectat prin con-
curs. Și-a început activitatea în 2
mai, iar în primă fază s-a ocupat de
organizarea Serviciului, astfel încât
să fie asigurată continuitatea după
data de 1 septembrie. De altfel, în
perioada iunie - iulie au fost făcute
recrutările, iar contractele de muncă
vor intra în vigoare începând cu data
de 1 septembrie. „De la Goscom am
preluat 33 de salariaţi cu experienţă
în această activitate, ceea ce ne va
permite să asigurăm continuitatea
serviciului fără a apărea probleme”,
a explicat Alexandru Enescu. 

În organigrama Serviciului de
Utilităţi Publice sunt 37 de posturi,
dintre care 4 de conducere (șef servi-
ciu, jurist, contabil șef, manager apă-
canal), restul salariaţilor ocupând
posturi de execuţie. 

Ce planuri are 
noul manager 
Pe termen scurt și mediu, la noul

Serviciu se vor urmări și optimiza
toate activităţile, serviciile și pla-
nurile de mentenanţă, viziunea gene-
rală fiind orientarea spre rezultate.
„Împreună, cu sprijinul comunităţii,
vrem să aplicăm colectarea selectivă
și să reducem cantitatea de deșeu
menajer care se depozitează la groa-
pa de gunoi. Vom face demersuri
pentru a oferi cetăţenilor posibilităţi
de plată prin internet banking, cât și
posibilitatea de a primi facturile pe
cale digitală, și acesta fiind un alt
mod de a reduce cantitatea de deșeu
selectiv, respectiv hârtia. Avem în
plan și campanii de conștientizare,
împreună cu școlile, pentru ca
viitorul comunităţii – copiii – să
deprindă și să se obișnuiască cu
colectarea selectivă”, a declarat
Alexandru Enescu. 

Sarcini noi 
pentru Goscom 
Pe de altă parte, Goscom

Cetatea Râșnov SA va continua să
funcţioneze, urmând a se ocupa, în
continuare, de activităţi de gos-
podărire a orașului. „Această socie-
tate comercială se va ocupa de
lucrări necesare pe domeniul pu-
blic, la instituţii publice sau la
școli. În plus, pe lângă reparaţii la
clădiri sau lucrări de întreţinere la
spaţii verzi, ei vor avea intervenţii
și la străzi”, a precizat primarul
Liviu Butnariu.

Un nou operator de apă, canalizare 
și salubrizare la Râșnov 
Serviciul de Utilităţi Publice își intră în drepturi din 1 septembrie. Toţi cetăţenii trebuie să-și 
reînnoiască contractele de salubritate. Contractele pentru apă și canal vor fi transferate din oficiu

Șef Serviciu – 1 post 

Departament Apă - Canalizare
Muncitori necalificaţi – 5 posturi
Muncitori calificaţi- 2 posturi
Șef Atelier: 1 post 

Departament Salubritate -Deszăpezire
Muncitori necalificaţi – 10 posturi 
Muncitori calificaţi - 5 posturi
Șef Atelier – 1 post 
Departament abonaţi - 7 posturi
Departament Juridic - 1 post
Departament Administrativ: 1 post
Departament Contabilitate: 2 posturi 
Departament avize: 1 post

Salubritate 
- 11,54 lei/lună/persoană (din care 8,85 lei/lună/persoană reprezintă

taxa de depozitare gunoi menajer plătit către Fin-Eco)+ TVA: Râșnov.
- 14,10 lei/lună/persoană +TVA: Brașov, Ghimbav, Vulcan, Mândra,

Comăna, Șinca, Șinca Nouă, Bod, Zărnești, Predeal (Operator Regional
Comprest SA).

Apă și canalizare 
- 4,23 lei/mc + TVA (1,46 lei/mc de apă, 2,77 lei/mc – canalizare, din care

1,96 lei/mc reprezintă tariful de epurare plătit către Compania Apa): Râșnov.
- 7,50 lei/mc + TVA (apă plus canalizare): Zona Făgăraș (Operatorul

Regional Apă Canal Sibiu)
- 9,36 lei/mc + TVA (apă plus canalizare): toate localităţile din zona

Brașov - Săcele – Ghimbav – Codlea – Hălchiu – Prejmer - Bod, zona
Rupea (Operatorul Regional Compania Apa Brașov).

- 10,84 lei/mc + TVA (apă plus canalizare): Predeal (Operatorul
Regional Raja Constanţa).

TARIFELE PENTRU UTILITĂŢI PUBLICE - PERSOANE FIZICE ORGANIGRAMĂ 
SERVICIUL DE UTILITĂŢI
PUBLICE RÂȘNOV

Pagina 3 SERVICII PUBLICE
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Mii de oameni, succes deplin 
Râșnovul, gazda celei mai importante probe de tracţiune din România 

Timp de trei zile, de vineri, 15
iulie, până duminică, 17 iulie,
Râșnovul a fost în sărbătoare: au
fost Zilele Orașului și Festivalul
Naţional Ecvestru. Primăria
Râșnov a pregătit cu mare atenţie
cele două evenimente, mai ales că
era prima ediţie de după perioada
pandemică, iar succesul a fost
deplin, pentru că în fiecare zi par-
ticiparea a fost numeroasă. 

Cea mai importantă sărbătoare
de peste an a orașului a început,
cum e în tradiţie, vineri după amia-
ză, cu tradiţională paradă, pe
traseul: Troiţă – Mihai Eminescu -
I. L. Caragiale - Valea Cetăţii. Pe tot
parcursul erau numeroși spectatori
(surprinzător de mulţi tineri com-
parativ cu ceilalţi ani), care, după ce
trecea coloana, se îndreptau spre

Valea Cetăţii, unde au fost declarate
deschise manifestările.

„Bazele puse în urmă
cu peste 20 de ani au
fost unele solide”
„Iată că am ajuns la a 19-a

ediţie a Zilelor Râșnovului și a 
Festivalului Naţional Ecvestru. Mă
bucur că alături de mine îi am pe
cei care au gândit, au fondat și au
crescut acest eveniment, atât
Zilele Orașului, dar mai ales 
Festivalul Naţional Ecvestru, pen-
tru că acum avem participanţi din
toate colţurile ţării. An de an, acest
eveniment crește, iar acest lucru
demonstrează că bazele puse în
urmă cu 20 de ani au fost unele
solide”, le-a transmis primarul
Liviu Butnariu, râșnovenilor. 

„Un eveniment de
mare anvergură, un
motiv de mândrie 
pentru noi, râșnovenii”
Primarul Râșnovului a fost

completat de președintele Consiliului
Judeţean Brașov, Adrian Veștea:
„Mă bucur să fim din nou împre-
ună. Festivalul Ecvestru și Zilele
Orașului Râșnov nasc foarte multe
nostalgii, sunt foarte multe lucruri
frumoase care s-au întâmplat pe
parcursul timpului. În urmă cu 20
de ani, comunitatea noastră nu
avea o agendă culturală, nu avea o
agendă sportivă, iar acum avem
un eveniment de mare anvergură,
un motiv de mândrie pentru noi,
râșnovenii. Chiar dacă nu mai fac
parte din staff-ul de organizare,
știu ce înseamnă, câtă muncă și
câtă implicare trebuie să existe în
spatele fiecărui proiect și vreau să
felicit echipa care duce mai
departe acest eveniment. Vreau, de
asemenea, să vă felicit pe toţi cei
care sunteţi aici, fiindcă în felul
acesta comunitatea noastră are o
identitate frumoasă și proprie. Am
arătat multora că am crescut de la
an la an, iar acest lucru îl spun
datele statistice. Vă urez să păs-
traţi același trend și să facem în

așa fel încât să ne implicăm fiecare
de pe poziţile în care suntem, astfel
încât comunitatea noastră să
meargă într-o direcţie bună. Vă
mulţumesc pentru cea ce faceţi”.

„Ne doream, visam,
dar nu speram”
La rândul său, consilierul

judeţean Vasile Ungureanu, unul
dintre cei care au pus bazele Festi-
valului Naţional Ecvestru, și-a
amintit de perioada de început,
spunând că, în urmă cu 20 de ani,
„ne doream, visam, dar nu speram
că vom reuși să facem un eveni-
ment de referinţă al sportului
ecvestru din România. Râșnovul a
crescut într-un ritm extraordinar
din toate punctele de vedere, cul-
tural și economic. Sunt sigur că,
din judeţul Brașov, în acești 20 de
ani, Râșnovul este localitatea cu
cea mai mare dezvoltare, iar de
aceste rezultate beneficiază toţi
râșnovenii. Vă felicit pentru cea ce
aţi făcut, pe dumneavoastră,
râșnovenii, și pe dumneavoastră,

conducătorii de până acum”, a

declarat Vasile Ungureanu. 

Nu în ultimul rând, dr. 

Constantin Ducar, care, la fiecare

ediţie a Festivalului Naţional

Ecvestru a pus mult suflet în orga-

nizarea lui, a spus că „facem acest
eveniment din iubire pentru cal,
din dragoste și stimă pentru dum-
neavoastră, care aţi făcut orașul
cunoscut. Fără dumneavoastră am
fi alergat singuri și am fi ieșit pe
locul 2. Încercăm de la an la an să
venim cu noutăţi, să fim mai bine
pregătiţi și foarte disciplinaţi. Am
fost și în alte localităţi, lucrurile
au fost frumoase și bune, dar toată
lumea spune că aici este «disci-
plină». Cine este curios, să vină și
să vadă. Îi invităm și pe cei care se
ocupă de sănătatea calului și își
exprimă o dragoste nemaipomeni-
tă faţă de crescutul cailor”. 

Prima seară a Zilelor Râșnovu-

lui a fost una „folk”, muzica iubito-

rilor de munte, cu Piticu și Trupa

CALEnDAR.
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Și o confirmare „că suntem 
aproape de normalitate”:  doar o
cutie goală de bere și un pahar 
de carton aruncate pe munte

Peste 2.500 de oameni s-au aflat în weekendul
5 - 7 august la Cabana Mălăiești din Munţii
Bucegi. Iubitorii muntelui și ai muzicii de
munte au reluat unul dintre cele mai fru-
moase evenimente dedicate muzicii folk, 
Festivalul „Floare de Colţ”, după doi ani în
care nu s-a putut organiza, din cauza pan-
demiei de coronavirus.

Cu aceleași scopuri în minte, promovarea
turismului montan și susţinerea unor talente
interpretative și de creaţie ale cântecelor de
munte atât pentru copii cât și pentru adulţi,
cei prezenţi s-au bucurat, timp de trei zile, de
tot ceea ce oferă zona Mălăieștiului.

„Am avut concurs de interpretare pentru

copii, pentru seniori. Au fost trei zile pline de
cântece de munte. A fost a doua ediţie de o
asemenea anvergură, după cele 18 mai
restrânse din trecut. A fost o mare plăcere să
vedem  atâţia  oameni  împreună,  bucurân-
du-se de munte și de cântecele lui. Oameni
din ţară, dar și din străinătate, oameni care
au fost aici și în trecut și au adus după ei alţi
prieteni”, ne-a spus Ion Adămuţă, cabanierul
de la Mălăiești.

De menţionat, în ciuda numărului foarte
mare de participanţi, curăţenia nu a lăsat de
dorit la finalul festivalului. „Mulţumesc celor
care au venit cu cortul la Floare de Colţ,
Mălăiești 2022. A doua zi am parcurs la pas
zona unde au fost corturile și am găsit doar o
cutie goală de bere și un pahar de carton. 
Suntem aproape de normalitate și asta mă face
fericit!”, a afirmat Florin Șașcă, unul dintre
organizatori.

Trei zile pline de cântece de munte 
și peste 2.500 de oameni la Mălăiești

Un festival folk așa cum de puţine ori
vedem sau auzim, un festival folk într-o bise-
rică veche, o muzică plină de istorie într-un
cadru istoric. Într-un decor ce păstrează
amintiri și amprente ale secolului al XVIII-lea,
cu o acustică specifică unei biserici în care
sute de ani s-a cântat la orgă, festivalul „Folk
la altar” a adus și în acest an în faţa publicu-
lui unii dintre cei mai cunoscuţi și iubiţi
muzicieni folk din România. 

A doua ediţie a evenimentului a avut loc
între 27 și 30 iulie, în Biserica Evanghelică,
cu aceeași dorinţă a organizatorilor de a tran-
scrie istoria genului, prin recitaluri, intervi-
uri și imagini de arhivă. 

Mircea Baniciu, Magda Puskas, Sorina
Feier-Bloj (Ecou), Ducu Bertzi, Marius Baţu,
Mircea Bodolan, Emeric Imre, Dan Chebac și
Ovidiu Mihăilescu au fost artiștii prezenţi și nici
de această dată nu au lipsit momentele „In
memoriam”. Iar aceasta deoarece, din păcate,
câţiva dintre artiștii pe care organizatorii și-i

doreau pe afișul acestei ediţii au plecat între
timp dintre noi: Victor Socaciu, Cătălin 
Condurache, Raul Cârstea. „Muzica acestora
nu se rezumă doar la cântece, ci și la un frag-
ment de istorie, surprinzând evoluţia eveni-
mentelor și întâmplărilor din acea perioadă
și adaptarea muzicii în funcţie de acestea.
Festivalul este o întoarcere la origini și la
original, o nevoie a artiștilor de reîntâlnire
intimă cu publicul. În fiecare seară, după
concertele din Biserica Evanghelică, am con-
tinuat incursiunea în istoria muzicii folk prin
The Garden Unplugged, momente muzicale
în Grădina Schubz, alături de artiști brașo-
veni de toate vârstele”, a spus Mihai Dragomir,
reprezentant al Asociaţiei Mioritcs, organiza-
tor al evenimentului. 

Festivalul a a fost organizat în parteneriat
cu Primăria Râșnov și cofinanţat de Consiliul
Judeţean Brașov, printre parteneri numărân-
du-se Asociaţia Rosenau Turism, Festivalul de
Film și Istorii Râșnov, Zizin și Brainia.

„Folk la altar”, o întoarcere 
la origini și la original

Un nou record la 
proba de tracţiune 
Sâmbătă, în cea de a doua zi a Zilelor

Orașului, au început competiţiile din cadrul
Festivalului Naţional Ecvestru, cu concursul
de frumuseţe a cailor. Misiunea juriului nu a
fost tocmai ușoară, pentru că a avut de făcut
departajarea între exemplare extraordinare
din diferite rase de cai.

După ce concursul s-a încheiat, pe scena
din Valea Cetăţii au urcat artiștii, spectacol
încheiat cu  Ioana Ignat și Vunk. Asistenţa a
fost una numeroasă, de mii de persoane, seara
încheindu-se cu un spectaculos foc de artificii.

Duminică a fost proba regină a Festiva-
lului Naţional Ecvestru, cea de tracţiune, iar
participarea a fost una record. Pentru pro-
prietarii de cai, competiţia de la Râșnov este
una de referinţă, astfel că parcurg sute de
kilometri (chiar de la Satu Mare sau Teleorman),
pentru a concura pe pista din Valea Cetăţii.
De altfel, chiar ei o spun: la Râșnov este cea
mai mare competiţie de tracţiune din
România.

„De la an la an această competiţie a
crescut. De fiecare dată am încercat să o or-
ganizăm cât mai bine, iar rezultatele nu au
întârziat să apară, Râșnovul devenind nu-
mărul unu în astfel de concursuri”, a de-
clarat primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.

Secretul succesului: 
„Fără ei nu aș fi nimic”
La proba de tracţiune simplu au fost

înscriși 68 de cai, iar concurenţa pentru un
loc pe podium a fost acerbă. Într-un final,
câștigător a fost calul deţinut de Sebastian
Vereș, din Satu Mare.

„E al treilea an în care sunt câștigător
aici. Am obţinut locul întâi la simplu și
locul al doilea la dublu. Sunt mândru de
caii mei, care participă la concursuri în
toată România. Pentru a ajunge la astfel de
performanţe este nevoie de pasiune și
iubire. În plus, caii sunt obișnuiţi să tragă
bușteni, pentru că muncesc și la pădure cu
ei. Fără ei nu aș fi nimic”, ne-a declarat
câștigătorul.

Competiţie mult mai 
strânsă decât în trecut
Competiţia a fost strânsă și la tracţiune

dublu, unde s-au înscris 30 de echipaje,
câștigător fiind Valentin Preda, venit din
Dâmboviţa, unul dintre veteranii probei de
la Râșnov. „Am obţinut premii la Râșnov și
în anii trecuţi. Anul acesta, competiţia a
fost mult mai strânsă decât în trecut, pen-
tru că proprietarii își antrenează tot mai
bine animalele, asta pe lângă faptul că le
folosesc la muncile de zi cu zi”, a declarat
medaliatul cu aur. De asemenea, și el, la fel
ca ceilalţi concurenţi, a apreciat modul în
care a fost organizată competiţia.

Probele de tracţiune au început dimi-
neaţa, la ora 10.00 și s-au încheiat în jurul
orei 19.30, iar pentru organizatori, concursul
a reprezentat un adevărat maraton.

Probele de tracţiune au constat în
tractarea unor bușteni (800 kg - la simplu și
1.500 kg - la dublu) într-un timp dat (2
minute - la simplu și 3 minute - la dublu), iar
clasamentul s-a făcut în funcţie de distanţa
parcursă. Ca în fiecare an, abuzul asupra ani-
malelor s-a sancţionat cu eliminarea, dar nu
a fost cazul.

CLASAMENTUL
PROBEI DE

TRACŢIUNE:
Tracţiune simplu:
1. Vereș Sebastian 
2. Corăbean Paul
3. Hăbuc Mihai

Tracţiune dublu:
1. Preda Valentin
2. Vereș Sebastian

3. Bocz Lajos
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Râșnovenii și turiștii care merg
în parcurile sau alte locuri publice
din staţiune sunt invitaţi să arunce
selectiv ambalajele sau alte deșeuri
pe care le au la îndemână, asta după
ce, în 13 zone din oraș, au fost
amplasate noi coșuri de gunoi, care
au compartimente separate pentru
deșeuri menajere, hârtie și carton,
plastic plus metal și sticlă. 

Coduri QR pentru
mai multe detalii 
Odată cu instalarea acestor coșuri

de gunoi a fost lansată și o campanie

de conștientizare a cetăţenilor a ceea
ce înseamnă colectarea selectivă. 

„Pe fiecare pubelă este afișat un
mesaj de tipul, «Știaţi că...», iar 
într-un scurt text sunt explicate și
câteva detalii interesante cu privire
la colectarea selectivă. De asemenea,
pe aceste pubele sunt lipite coduri
QR, care permit accesarea unor
informaţii de pe telefonul mobil, prin
intermediul unei aplicaţii informa-
tice, care a fost finalizată și este
acum în curs de activare, cererea
fiind transmisă la Serviciul de Tele-
comunicaţii Speciale”, a explicat pri-
marul Râșnovului, Liviu Butnariu. 

Pubele pentru colectare selectivă în zonele publice
AMPLASAMENTE

1. Cartier ISR (Parc)
2. Piaţa Agroalimentară
3. Cartier Romacril (Parc)
4. Valea Cetăţii 
5. Centru – Piaţa Unirii
6. Valea Cărbunării
7. I. L. Caragiale (Parcuri)
8. Cartier Centru Nord (Parcuri)
9. Promenada Sisi
10. Cartier Florilor (Parc DN,
Sergiana, Parc mare) 
11. Parc Piaţa Școlii
12. Strada Republicii 
13. Lift (Centru)

Răspunsul la multe întrebări „Știaţi că…?” 
poate fi citit pe noile coșuri de gunoi  

Proiectul de restaurare a Cetăţii
Râșnov a intrat, din păcate, într-un
blocaj, după ce contractul dintre
Primărie și Asocierea SC Romcon-
struct Group SRL (lider) – SC 
Concas SA – SC Crindesign Proiect
SRL a fost reziliat de comun acord
în 12 iulie, astfel că autorităţile
locale sunt puse, acum, în situaţia
de a căuta alt constructor.

„Încetarea colaborării cu aso-
cierea amintită a fost luată după
ce constructorul a solicitat majo-
rarea valorii contractului cu o va-
loare peste cea legală, lucru pe
care nu l-am putut accepta. Ar fi
însemnat să încălcăm legea”, a
explicat primarul Râșnovului, Liviu
Butnariu. Concret, constructorul a
solicitat o majorare de preţ cu
55,8%, invocând creșterea preţului
la materialele de construcţii și a
costurilor cu forţa de muncă, iar în
timpul negocierilor cu reprezen-
tanţii Primăriei Râșnov nu a cedat
cu nici un leu, asta chiar dacă i s-au
prezentat reglementările legale
(Ordonanţa de Urgenţă a Guvernu-
lui nr. 64 din 09.05.2022, privind
ajustarea preţurilor și valorilor
devizelor generale în cadrul
proiectelor finanţate din fonduri
europene nerambursabile) care
prevăd că indexarea valorii contrac-
tului nu poate fi mai mare de 50%. 

Un an ca și pierdut 
Pentru acest proiect, Primăria

Râșnov a obţinut bani europeni prin
Programul Operaţional Regional
2014 - 2020. Contractul pentru
proiectarea, execuţia lucrărilor și
asigurarea asistenţei tehnice pentru
proiectul „Restaurarea, conservarea

și valorificarea durabilă a Cetăţii
Râșnov (Incinta de Vest) și crearea
infrastructurii conexe” a fost sem-
nat în luna august 2018, a urmat
perioada de proiectare și de obţinere
a avizelor, iar în 6 februarie 2020 a
fost predat amplasamentul, mo-
ment în care, oficial, au început și
lucrările în teren. 

În baza acestui contract au fost
dezafectate construcţiile ilegale
realizate în perioada 2000 – 2006
de fostul administrator italian, apoi
au început lucrările de restaurare
(consolidare a porţiunilor degra-
date, reconstruirea totală sau
parţială a unor turnuri și căsuţe).
Conform graficului stabilit cu con-
structorul, lucrările ar fi urmat să
fie gata în decembrie 2022, însă
acest lucru nu mai este posibil, din
cauza rezilierii contractului. 

Acum, în loc să se lucreze pe
șantierul de restaurare, se fac
expertizele tehnice, pentru a se sta-
bili cu exactitate ce s-a făcut până
acum, ce mai este de făcut și care
este valoarea lucrărilor care mai
trebuie executate. Acesta este o
etapă obligatorie, fără de care nu se
poate începe selecţia pentru un
nou executant. De abia apoi, în
baza acestor calcule, se poate lansa
licitaţia de lucrări, procedură care
va consuma timp preţios pentru
această investiţie. 

Pe de altă parte, având în vedere
că va fi lansată o nouă licitaţie, în
caietul de sarcini vor fi prevăzute și
acele intervenţii care nu erau
incluse în contractul iniţial, cea
mai importantă dintre ele fiind
amenajarea sistemului defensiv de
tip gură de lup de la intrarea în
Cetatea de Sus. 

Autorităţile locale au în plan ca
anul acesta să finalizeze licitaţia de
lucrări, pentru ca șantierul să fie
redeschis în cel mai scurt timp. 

O luptă 
contra-cronometru
pentru finalizarea
proiectului 
În acest caz, este valabilă sin-

tagma „timpul înseamnă bani”,
pentru că, potrivit contractului de
finanţare cu fonduri europene,
proiectul trebuie finalizat în vara
anului viitor, pentru a se evita
riscul pierderii finanţării neram-
bursabile. Primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu, a explicat că,
potrivit contractului de finanţare,
proiectul trebuie încheiat în luna
mai a anului 2023, însă există posi-
bilitatea prelungirii până la data de
31 decembrie 2023, măsură de
asigurare la care se va apela. 

„Am început demersurile la
Agenţia de Dezvoltare Regională
Centru, pentru prelungirea ter-
menului”, a declarat acesta.  

Care este temeiul
legal pentru care nu
a putut fi aprobată
majorarea cerută de
Romconstruct
Blocajul în derularea contractu-

lui vine în contextul economic ge-
neral, o criză a preţurilor la energie,
dublată, în piaţa construcţiilor, de o
majorare bruscă a preţurilor mate-
rialelor.  Situaţia e una generală, la
nivel de ţară, iar Guvernul a regle-
mentat acest aspect.

Mai precis, primarul Liviu 
Butnariu a explicat că Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr.
64/09.05.2022, privind ajustarea
preţurilor și valorilor devizelor
generale în cadrul proiectelor
finanţate din fonduri europene ne-
rambursabile, prevede, la articolul
3, alin. 8, că „ajustările de preţ pre-
văzute la alin. (4) și (5) vor fi
suportate din capitolul 5.3 Cheltu-
ieli diverse și neprevăzute din
devizul general reglementat de

Hotărârea Guvernului nr. 907 din
2016, cu modificările și com-
pletările ulterioare, și după epui-
zarea acestor sume, din economi-
ile contractului de finanţare, fără a
depăși 50% din preţul iniţial al
contractului de achiziţie”.

Același act normativ prevede, la
art. 7, alin.4, că, „în măsura în care
reechilibrarea contractuală nu este
posibilă, părţile pot înceta contrac-
tul de comun acord, în termen de 60
de zile de la intrarea în vigoare a
acestei ordonanţe de urgenţă”. De
asemenea, conform art. 7 alin. 5 și
alin. 6 din aceeași ordonanţă „în-
cetarea anticipată a contractului în
condiţiile prevăzute la alin. (4) nu
reprezintă o încălcare a obligaţiilor
ce reveneau părţilor în cadrul con-
tractului/acordului-cadru de achi-
ziţie publică/sectorial, nu poate
duce la penalităţi, sancţiuni sau/și
emiterea unui document constata-
tor negativ. În situaţia prevăzută la
alin. (4), beneficiarii fondurilor
externe nerambursabile vor deter-
mina lucrările pentru restul rămas
de executat, vor actualiza devizele
în condiţiile prezentei ordonanţe de
urgenţă, vor elabora documentaţiile
de atribuire prin includerea for-
mulelor de ajustare și vor lansa pro-
cedurile de achiziţie pentru restul de
executat”.

Proiectul de restaurare a Cetăţii Râșnov: 
punct și de la capăt 
Constructorul a pretins o sumă mai mare decât prevedea legea. Singura soluţie a fost rezilierea contractului 
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Proiectul „Zonelor de liniște” a
prins foarte bine la Râșnov, în
această vară. În fiecare sâmbătă,
între orele 11.00 și 13.00,
numeroși turiști, dar și localnici,
aleg să își petreacă timpul în
Poiana Schleiff și Colţul lui Văsâi,
mici poieniţe din vecinătatea
orașului, unde oamenii merg pen-
tru relaxare, ambele ușor accesi-
bile, dar și suficient de „retrase”.

„Avem parte de un așa zis mix,
de la copii la oameni vârstnici, de
la râșnoveni la turiști veniţi de la
Constanţa, Galaţi sau Oradea. 

Pot participa și turiști din străină-
tate, pentru că ghizii vorbesc și
limba engleză. Proiectul se întinde
până la finalul lunii septembrie,
dar ne gândim și căutăm soluţii
pentru a îl putea continua și după
acel moment”, a declarat Mihai
Dragomir, coordonator.

Conceptul de „turism de liniște”
este un proiect pilot, aplicat de Con-
siliul Judeţean Brașov la Râșnov, în
acest an, cu ajutorul căruia doritorii
se pot deconecteze pentru câteva
ore de agitaţia cotidiană.   

În Poiana Schleiff se poate

ajunge din Valea Cetăţii (din zona
parcării), dar și din Valea Popii (de
la biserica veche Sfântul Nicolae).
Colţul lui Văsâi este în zona crucii
luminate de lângă Râșnov. 

Zonele de liniște de la Râșnov
sunt dezvoltate în cadrul proiectului
„ThreeT”, un proiect internaţional
cu finanţare europeană în care Con-
siliul Judeţean Brașov este partener.
Prin acest proiect a fost definit con-
ceptul turistic de zone de liniște, ca
atracţie turistică și a fost alocată o
finanţare suplimentară europeană în
valoare de 53.500 euro.

Conceptul de „turism de liniște” a trecut de primul test, la Râșnov

Valea Cărbunării va deveni una
dintre cele mai mari zone de agre-
ment din judeţul Brașov și va
oferi numeroase atracţii
râșnovenilor și turiștilor
care vor să facă mișcare, să
se relaxeze sau să simtă
adrenalină. Amenajarea
unei zone de agrement
complementare princi-
palului reper al zonei,
Complexul Olimpic al
celor 4 trambuline, este
pe lista proiectelor auto-
rităţilor locale de mai mult
timp, iar pentru finanţarea
lucrărilor au fost luate în calcul
fondurile europene. Prima tranșă
de finanţare nerambursabilă a fost
atrasă prin Programul Operaţional
Asistenţă Tehnică 2014 – 2020,
pentru proiectare și pregătirea
altor documentaţii tehnice.
Licitaţia pentru selectarea
executantului a fost fina-
lizată pe 21 iulie 2022, cu
semnarea contractului
de servicii, care are o 

valoare totală de 862.750 lei. Con-
sultantul contractat de Primărie va
trebui să pregătească studiul de

fezabilitate (din care va rezulta
valoarea investiţiei), proiectul

tehnic, dar și un studiu de
marketing, din care să
rezulte, printre altele,
numărul estimat de uti-
lizatori. De asemenea,
contractul acoperă și asi-
gurarea asistenţei tehnice
în etapa imediat urmă-

toare, de pregătire a cererii
de finanţare pentru accesarea

banilor europeni în vederea
execuţiei lucrărilor.

Proiectul va da 
plusvaloare 
Complexului 
Olimpic al celor 
4 trambuline 

Primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu, a explicat
că prin acest proiect va fi

pusă în valoare și instalaţia de
transport pe cablul de la Complexul
Olimpic de Sărituri cu Schiurile.
„Avem în vedere amenajarea, în
proximitate, a unui traseu pentru
sania de vară. Traseul va fi unul
spectaculos, pentru că vor fi și
porţiuni specifice amenajărilor de
tip montagne russe”, a explicat pri-
marul Râșnovului. 

Sania de vară ar urma să aibă o
lungime de aproximativ 2 kilo-
metri, va porni din zona superioară
a instalaţiei de transport pe cablu
care deservește trambulina K 90,
iar pentru a ajunge la punctul de
plecare se va putea folosi
telescaunul. Traseul va fi unul sinuos
cu urcări și coborâri, dar și cu
„bucle”, oferind astfel o experienţă
plină de adrenalină utilizatorilor.
Punctul de sosire va fi la baza
dealului. 

Reper unic în ţară, 
în turismul de nișă
Pista de longboard va fi o altă

atracţie a zonei de agrement. De
altfel, aceasta va fi prima amena-
jare de acest tip din România.
„Această pistă va asigura prezenţa
Râșnovului și, implicit a României,
pe harta de longboard internaţio-
nal”, a explicat primarul. 

De asemenea, vor fi trasee pen-
tru bicicliști, un skate park, dar și o
zonă de trial pentru biciclete care
se adresează pasionaţilor de spor-
turi extreme. 

Opţiuni pentru 
toată lumea
Pe lângă aceste atracţii, dedicate

pasionaţilor de sporturi extreme,
vor fi amplasate echipamente pen-
tru fitness adresate tuturor cate-
goriilor de persoane. Vor fi și locuri
de joacă și de alpinism, recreere, alei
pietonale. Nu în ultimul rând, în
Valea Cărbunării, mascate în deal,
vor fi amenajate căsuţe pentru 
hobbiţi, o altă atracţie a viitoarei
zone de agrement. 

Valea Cărbunării: noua zonă de interes a Râșnovului
Urcare cu telescaunul, coborâre cu sania pe șine. Prima pistă de longboard din România



Multă muncă, pasiune și
emoţie! Astfel pot fi descrise
nenumăratele ore de antrena-
ment de care au parte constant
pompierii din cadrul Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă (SVSU) Râșnov. Antre-
namentele, dar și experienţa din
teren, măiestria de care au dat
dovadă în intervenţii, în oraș și
în întreg judeţul, i-au ajutat să
încheie concursul profesional pe
podiumul naţional. În total, la
nivel naţional funcţionează
3.165 de Servicii Voluntare pen-
tru Situaţii de Urgenţă, iar pom-
pierii din Râșnov au reușit să
ajungă până în marea finală,
unde și-au adjudecat locul
secund.

Timp de două zile, pe 11-12
august, 8 servicii voluntare
rămase în competiţie s-au între-
cut  pe stadionul „Gloria” din
municipiul Arad, prin parcurgea
următoarelor probe: pista cu
obstacole pe 100 m, ștafeta 4 x
100 m și dispozitivul de inter-
venţie. Echipa râșnoveană a ocu-
pat locul 2 la ștafeta 4x100, locul
doi în clasamentul general și
locul 3 la dispozitivul de inter-
venţie.

Cel mai bun pompier
voluntar din ţară:
Gerbacea Onisim
De asemenea, voluntarii de la

Râșnov au mai obţinut și titlul
de cel mai bun pompier voluntar
din ţară, prin Gerbacea Onisim,
care a obţinut cel mai bun timp
și s-a clasat pe locul 1. Tot la 

Între cei mai buni din ţară!
Pompierii din Râșnov, pe treapta a doua a podiumului în finala naţională a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă

Ajuns la ediţia cu numărul 14,
Festivalul de Film și Istorii Râșnov
(FFIR) are loc anul acesta între 14
august și 4 septembrie, în mai
multe locuri din judeţul Brașov.

Mai exact, evenimentul plecat
de la Râșnov, va ajunge și la Brașov,
Codlea, Feldioara, Crizbav, Felmer,
Vulcan și Hărman, tema principală
fiind concentrată în jurul ideii de
graniţe, un concept ce își propune
să răspundă la întrebări și
provocări multiple cu care soci-
etatea actuală se confruntă.

2 proiecţii speciale și 12 docu-
mentare internaţionale, din 11 ţări,
sunt pe agenda FFIR 2022. Selecţia

de documentare cuprinde pelicule
din Chile, Argentina, Spania, 
Portugalia, România, Franţa, 
Australia, SUA, Belgia. Ucraina și
Republica Moldova.

Evenimentele de la Râșnov sunt
programate între 19 și 28 august,
în Grădina Cetăţii, în Piaţa Unirii,
la Cinematograful „Amza Pellea”,
dar și „La lift” sau la Școala 
Gimnazială Nr. 1.

Componenţa juriului din acest
an a FFIR este formată din Pierre
Henri Deleau (Franţa), Irina 
Margareta Nistor (România) și
Alfonso Santos Gargallo (Spania).
De asemenea, alături de juriul 

profesionist va exista și „Juriul
Liceenilor”, format din tinerii
selectaţi de organizatorii FFIR -
Idris Belabed, Carla Pantilie, Oana
Antonescu, Madalina Tosa, Andrei
Midache.

Ca în fiecare an, evenimentul
înseamnă o selecţie de filme care
au legătură cu tema principală a
festivalului, dar și activităţi precum
dezbateri și workshop-uri, con-
certe, expoziţii de artă, piese de
teatru, lansări de carte.

„Deși evoluţia societăţii din ul-
timele secole, industrializarea, teh-
nologizarea, globalizarea, educaţia
și cultura au schimbat paradigma

anumitor graniţe dintre oameni,
esenţa hotarelor a rămas aproape
neschimbată. Astăzi, în cele mai
dese cazuri, ne raportăm la graniţe
în funcţie de interesul personal. E
bine când suntem avantajaţi de
lipsa lor, dar alteori vrem ca ele să
fie securizate. De aceea, problema
hotarelor este mai actuală ca
oricând și necesită dezbateri pub-
lice pentru a căuta soluţii pașnice,
a depăși neînţelegerile și a găsi
răspunsuri la întrebările care
frământă omenirea: Care graniţe
sunt mai importante, cele teritori-
ale sau cele din mintea noastră?
Cât suntem dispuși să cedăm 

pentru o lume fără graniţe? Unde
sunt limitele libertăţii individuale?
Acestea și multe altele sunt între-
bările la care vom încerca să
răspundem la ediţia a XIV-a a Fes-
tivalului de Film și Istorii de la
Râșnov”, afirmă Mihai Dragomir,
directorul festivalului.

FFIR este un eveniment certifi-
cat Europe for Festivals, Festivals
for Europe, organizat de asociaţiile
Mioritics și Râșnov Society, alături
de Primăria Râșnov. 

Programul complet poate fi
consultat pe site-ul www.ffir.ro și
pe canalele de Social Media ale 
festivalului. 

Graniţele, tema Festivalului de Film și Istorii Râșnov 2022 

20 august 2022, Piaţa Unirii - Deschiderea oficială a FFIR.

CLASAMENTUL

FINALEI 2022

1. Comuna Lespezi (Iași), 
2. Orașul Râșnov (Brașov), 

3. Comuna Săbăoani (Neamţ),
Orașul Mioveni (Argeș),  

Comuna Stoicănești (Olt), 
Orașul Jimbolia (Timiș), 

Comuna Movila Miresii (Brăila), 
Comuna Secusigiu 

(Arad).

categoria „cel mai bun timp”, 
Gerbacea Tristan a obţinut locul 3.

„Am plecat la Arad
cu dorinţa  de a nu
ne face de rușine”
„Lotul a fost format din 8

concurenţi și 2 rezerve. Am ple-
cat la Arad cu dorinţa  de a nu ne
face de rușine și de a prinde
măcar un loc trei, știind ca acolo
urma să concurăm cu cele mai
puternice 7 echipe din ţară.
Băieţii au dat tot ce au putut la
probe, unele foarte solicitante,
nu s-au lăsat intimidaţi și au
reușit sa ia primii timpi la indi-
vidual, un loc 2 la ștafetă și locul
3 la dispozitivul de intervenţie,
urcând pe locul 2 la general. 
A fost o explozie de bucurie și
mândrie, pentru că și-au depășit
așteptările. Ne-am întors cu do-
rinţa de a ne antrena și mai mult,
în speranţa că anul viitor poate
vom reuși sa devenim campioni
naţionali. Suntem mândri ca am
devenit vicecampioni, când în
tara sunt peste 3.000 de servicii
voluntare”, a spus Mircea Oltean,
șef SVSU Râșnov. 

Felicitări, băieţi!
„Băieţii sunt de ani de zile

printre cei mai buni, formează o
echipă valoroasă. Au demonstrat
încă odată că sunt unii dintre cei
mai bine pregătiţi voluntari din
ţară. Felicitări întregii echipe!”,
a transmis primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu, care a fost alături
de echipă, în competiţia de la
Arad.
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