Începe să se toarne
„pardoseala”
tunelului
din centru

Peste 70 de camere
vor monitoriza
non-stop Râșnovul
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Peste 130 de locuri
de muncă disponibile
acum în Râșnov!

Conducte de apă schimbate, reţea
de canalizare introdusă/reabilitată.

Lista celor 32 de agenţi economici
care fac angajări în această perioadă.
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22 - 24 mai: Maialul din
Promenadă deschide
Agenda Culturală 2015

Așa
va arăta
și strada ta!

Invitaţi speciali din Norvegia.

Primăria a premiat primii 8 sportivi
și primii 3 antrenori ai CSȘ Dinamo
pentru rezultatele obţinute în anul
sportiv 2014.
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Canalizare pluvială realizată

40 de străzi din oraș au intrat
în etapa finală de modernizare
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Răsplata pentru cei
mai buni dinamoviști

Cabluri de utilităţi duse în subteran.

În 2016 Râșnovul va fi un oraș total schimbat. Schimbările cele mai spectaculoase acum se produc, dar ascund peste 10 ani de muncă în spate. Întreg cartierul Primăverii și alte 32 de străzi din
Râșnov, în total aproximativ 75% din șoselele orașului, intră în acest an în etapa finală de modernizare – asfalt, borduri, trotuare, iar „ștaiful” de oraș cochet, curat și frumos în care oricui i-ar plăcea
să locuiască, îl vor da spaţiile verzi. Gazon, flori și arbuști ornamentali, după o arhitectură de peisaj
unitară pentru întreg orașul. Transformarea în oraș turistic va fi însă completă când și centrul va fi
gata, o investiţie de 5 milioane de euro tot în curs de derulare. Totul a început însă în 2014, cu strategii puse pe hârtie, apoi cu căutarea și aducerea de bani pe proiecte la Râșnov. Primul pas au fost
urgenţele, repararea a ceea ce era de mult nereparat, iar apoi s-a lucrat strategic. S-a început cu
reabilitarea reţelelor de apă și canalizare – programe multianuale 2005 – 2013, care au înghiţit fonduri de milioane de euro, cu introducerea cablurilor utilitare în subteran și se continuă acum cu
realizarea unui sistem de colectare a apelor pluviale în oraș, asfaltare și trotuare, cu reamenajarea
tuturor spaţiilor verzi. Odată cu finalizarea acestor lucrări, putem spune că aproape 100% din infrastructura stradală din Râșnov a fost reabilitată în ultimii 10 ani, având în vedere că pe alte artere
lucrări s-au făcut în anii precedenţi și sunt acum într-o stare bună.
Vezi când strada ta va fi asfaltată, în pagina 4.

Asfaltare, borduri și trotuare.

Arbuști, flori, spaţii verzi.

În cel mult șase luni, Râșnovul va avea o piaţă modernă
Cât de curând se va deschide șantierul de amenajare a noii pieţe agro-alimentare a Râșnovului. Două firme s-au arătat interesate de această
lucrare, iar contractul este în curs de atribuire.
„Sper să nu avem probleme, respectiv să avem
parte de contestaţii, astfel ca lucrările să demareze în cel mai scurt timp posibil. De la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, constructorul va avea timp de maximum șase luni să
definitiveze noua piaţă”, a precizat primarul
Adrian Veștea. Potrivit proiectului tehnic, după

În prezent

Proiect

dezafectarea actualei pieţe, se va începe mai întâi
cu lucrările din subteran, respectiv cu refacerea
sistemelor de alimentare cu apă și canalizare,
care și-au depășit durata de exploatare. După ce se
vor executa aceste lucrări se va trece la pavarea
pieţei și ulterior la amenajarea efectivă a halei și a
spaţiilor de depozitare. În conformitate cu proiectul propus de Primărie, se vor amenaja 32 de tarabe acoperite pentru producători, 6 locuri pentru tarabe cu flori, dar și 10 chioșcuri modulare
(de aprox. 8 x 4 metri) destinate comercializării

produselor alimentare preambalate și desfacerii
de lactate, brânzeturi, carne sau ouă. Proiectul
îndeplinește toate normele cerute de lege (igienico - sanitare, de mediu, PSI etc), capitol la care se
înregistrau serioase deficienţe în cazul vechii
locaţii. Totodată se are în vedere și fluidizarea circulaţiei auto și pietonale în zonă, și nu în ultimul rând încadrarea noului ansamblu într-o arhitectură modernă, dar care să nu facă notă discordantă cu construcţiile învecinate sau cu statutul
de staţiune montană.

ÎN NATURĂ
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Săli de fitness în aer liber în Florilor 1, Romacril,
ISR, Piaţa Școlii, Promenada Sisi și Valea Cărbunării
Primăria va amplasa în cele șase zone din oraș mai multe aparate de gimnastică, pe care oricine le poate folosi gratuit
Din această vară, râșnovenii
vor avea posibilitatea să facă
mișcare în aer liber, ca la orice
sală de fitness, dar fără ca să plătească vreun leu. Primăria Râșnov a decis să investească în
montarea unor aparate de fitness în mai multe zone din oraș.
„Este încă o etapă din programul Primăriei Râșnov de a sprijini sportul de masă, de această
dată fiind vorba de un proiect
adresat tuturor râșnovenilor,
indiferent de vârstă”, a precizat
primarul Adrian Veștea. Astfel
de zone de mișcare în aer liber
vor fi amenajate în Piaţa Școlii,
în cartierele Florilor 1, Romacril
și ISR, dar și în zona Prome-

nadei Sisi și a Complexului
Sportiv de pe Valea Cărbunării.
„Am adjudecat contractul
de lucrări, iar în următoarea
perioadă vor fi montate echipamentele. Sunt foarte rezistente, sunt aparate construite
special pentru a sta în exterior”, a explicat primarul. Vor fi
montate de la aparate pentru
musculatura mușchilor abdominali și oblici, la aparate pentru întreţinere mușchilor
membrelor inferioare/superioare și ai spatelui. Aparatele
vor fi grupate în așa fel încât să
permită utilizatorilor să își
exerseze cât mai multe grupe
de mușchi, în locaţia aleasă.

Un exemplu de urmat: Angajaţii Dexion au ieșit la curăţenie generală în Râșnov
Voluntarii au făcut lună zece zone din oraș și din împrejurimi și au strâns 700 de saci plini cu fel de fel de gunoaie
Venirea primăverii a însemnat și o curăţeImplicare în viaţa orașului Știm că Primăria Orașului
nie generală în întreg orașul. Printre cei care au
dat o mână de ajutor reprezentanţilor Primăriei
și ai Goscom s-au numărat și angajaţii Dexion,
care s-au implicat și au făcut lună câteva zone
transformate în rampe de gunoi de către persoanele fără spirit civic. Astfel, 90 de angajaţi, în
frunte cu directorul general al companiei,
Brian Howson, și managerul de resurse umane
și administrativ, Lucian Cazacu, s-au împărţit
în mai multe echipe și au descins în zece zone:
în jurul parcului industrial din oraș, de unde pe
lângă gunoaie s-a strâns și vegetaţia moartă, pe
traseul căii ferate dintre Gară și cartierul
Chimica, în zona de ieșire din Râșnov spre
Bran, pe Glăjărie până la Valea Najilei, în zona
de intersecţie a DN73 cu DN 73 C până la strada Glăjărie, în faţa străzii Predeal și pe amplasamentul fostului stadion „Chimica” până dincolo de cartierul „Gaz-Metan”, în zona fermei
Cheia - Podul Glămbocului, pe serpentinele de
la Cabana Cerbu până la Podul Glămbocului,
pe Valea Cetăţii și Valea Popii, dar și în zona de
agrement Colţii Cheii, unde împreună cu
angajaţii Ocolului Silvic Râșnov au lucrat la
repararea vetrelor de piatră pentru grătare.

După câteva ore de muncă la foc continuu
s-au strâns, în total, 700 de saci plini cu fel de
fel de mizerii. „Acest eveniment a apărut ca o
dorinţă a echipei Dexion Storage Solutions de
a se implica în ceea ce înseamnă Râșnovul
pentru compania noastră, cât și a arăta că se
poate ca angajaţii companiilor din Râșnov să
se implice în viaţa orașului, în igienizarea
spaţiilor verzi și a zonelor de interes turistic.

Râșnov, Goscom
Cetatea Râșnov și Ocolul Râșnov depun toate
eforturile ca Râșnovul să fie un oraș curat și
primitor, dar credem că trebuie să existe și
implicare din partea celorlalţi pentru a putea
întreţine un oraș să fie curat”, a subliniat
Lucian Cazacu, care s-a ocupat și de organizarea acţiunii de ecologizare.

Apel la bun simţ!
Acesta speră că acţiunea angajaţilor Dexion
va fi un exemplu și pentru alte companii și îi va
determina pe cei care au aruncat gunoaie în
aceste zone să se gândească de două ori înainte
de a o face din nou, ţinând cont că își fac rău
atât lor, cât și celorlalţi, dar mai ales mediului
înconjurător. „Este greu de înţeles de ce nu
vrem să fim corecţi unii faţă de ceilalţi, în
condiţiile în care efortul de a lăsa gunoiul în
tomberoane la poarta fiecărui cetăţean pentru
a fi colectat de angajaţii Goscom este mai mic,
decât de a-l arunca în alte zone ale orașului”,
a explicat Lucian Cazacu. Angajaţii Dexion
Storage Solutions vor să continue lupta cu
gunoaiele și speră că la acţiunile viitoare li se
vor alătura cât mai multe persoane.

Anunţ
Profesionalism și mândria de a fi râșnovean

Prezentă la Râșnov încă din anul
2005, societatea comercială Dexion se
află în continuă creștere, iar dacă la
începutul anului înregistra 270 de
angajaţi, în prezent numărul acestora
a ajuns la 290. Dexion este singurul
producător de sisteme de depozitare
din ţară și este practic o multinaţională, făcând parte din Constructor
Group, companie ce își are sediul în
Norvegia. În ultimii 10 ani, societatea
din Râșnov a devenit unul dintre liderii sud-est europeni în domeniul
proiectării, producţiei și comercializării diferitelor sisteme de depozitare,
de la stelaje pentru paleţi la soluţii
pentru arhivare. „Suntem cel mai

mare angajator din oraș, condiţiile de
lucru oferite de noi sunt dintre cele
mai bune, iar marele plus este acela
că suntem implicaţi în viaţa comunităţii. Astfel se cultivă mândria de a
fi râșnovean. Am avut, spre exemplu,
de curând, o acţiune de curăţenie pe
care angajaţii noștri au întreprins-o
prin tot orașul. Când treci pe o stradă
la care știi că ai muncit câteva ore
pentru a o curăţa, cu siguranţă vei
ridica o hârtie pe care o vezi pe jos,
pentru că e vorba de munca ta. De
asemenea, organizăm în același scop,
periodic, diverse activităţi cu caracter
cultural”, ne-a explicat Lucian Cazacu
(foto), reprezentant al societăţii.

Consiliere și orientare privind cariera în vederea selectării pentru
angajare în cadrul unor Firme de economie socială
Asociaţia Xander Development și Asociatia Plug In în parteneriat cu Primăria dumneavoastră
desfășoară o campanie de informare, selectare și consiliere în vederea angajării în cadrul unor Firme
de economie socială din localitatea dvs.
Persoane eligibile:
1. Persoane care trăiesc din venitul minim garantat (Ajutor social)
Acte necesare:
" Copie după Cartea de Identitate
" Copie după Certficatul de naștere
" Copie după Certificatul de căsătorie dacă v-aţi schimbat numele
" Copie după ultimul act de studii/adeverinţă
" Adeverinţă sau dovada Ajutorului social
2. Persoane care au minim 3 copii în îngrijire
Acte necesare:
" Copie după Cartea de Identitate
" Copie după Certificatul de naștere
" Copie după Certificatul de căsătorie dacă v-aţi schimbat numele
" Copie după ultimul act de studii/adeverinţă
" Copii după Certficatele de naștere ale copiilor
Procedura de selecţie va avea loc în data de 29 mai 2015, ora 10.00, la sediul Primăriei Râșnov.
Persoană de contact: Bogdan Mustăţu, telefon 0730 108 028.
Vă mulţumim!
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Peste 130 de locuri de muncă
disponibile acum în Râșnov

Șomerii din Râșnov
și împrejurimi

32 de agenţi economici fac angajări în această perioadă
În orașul Râșnov sunt disponibile minim 130
de locuri de muncă la această oră, oferite de un
număr de 32 de agenţi economici. Cel puţin atât
am identificat noi, în încercarea de a ne forma o
idee asupra pieţei muncii din orașul Râșnov. Fie
că e vorba de industrie, turism, comerţ, servicii,
construcţii sau transporturi, oferta joburilor pe
care râșnovenii le au la dispoziţie este una diversificată și atractivă în același timp pentru cei care
nu vor să fie navetiști. Mai mult decât atât, din
discuţiile purtate cu o parte din reprezentanţii
agenţilor economici, deși ar prefera să angajeze
oameni din Râșnov, au fost nevoiţi să-și extindă
aria de recrutare și în comunele vecine, pentru
că, de multe ori, oferta lor a rămas fără răspuns
pe plan local.
Vă prezentăm astfel în această ediţie a „Gazetei

de Râșnov” lista locurilor de muncă vacante, cu
menţiunea că numărul instituţiilor care fac angajări în această perioadă este posibil să fie mai mare,
având în vedere că articolul este rezultatul unui
demers jurnalistic, al unor redactori care au vrut să
vadă dacă ai unde să te angajezi în Râșnov.
Pe de altă parte, la ora actuală, numărul șomerilor înregistraţi la Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM), la nivelul
Râșnovului, este de 280 de persoane, dintre care
132 femei, iar dacă luăm în calcul și Branul, Fundata, Moeciu și Cristianul, numărul celor aflaţi în
căutarea unui loc de muncă ajunge la 882, dintre
care 173 femei. Valoarea ratei șomajului a fost în
scădere în ultimele luni, 4,30% în februarie,
4,26% în martie, respectiv 4,13% la sfârșitul lunii
aprilie 2015.

IMPORTANT! Agenţii economici care
fac angajări în Râșnov își vor putea face
cunoscută oferta de locuri de muncă și prin
intermediul „Gazetei de Râșnov”. Este de
ajuns o adresă informativă depusă în acest
sens la Registratura Primăriei Râșnov.

LISTA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE OFERITE
DE ANGAJATORI DIN ORAȘUL RÂȘNOV
Nr. Denumire agent
economic
1 SC ASALTUL CETĂŢII

2

DEXION STORAGE
SOLUTION SRL

3
4

HELMARK LI.DI.
LUIS IMPEX SRL
ARA SRL

5

FABRICA DE SCULE SA

6

B.I.V.I. TRADING LTD SRL

7

BOMBARDIER SRL

19 locuri de muncă la liftul pe plan înclinat
Momentul în care liftul pe plan înclinat care
oferă accesul către Cetate va fi deschis publicului se
apropie, iar până atunci firma care se ocupă de
administrarea instalaţiei se află în proces de
recrutare a 19 viitori angajaţi. Astfel, majoritatea
posturilor necesită studii în profilul tehnic, fie că e

vorba de diploma de bacalaureat sau cea de facultate. Excepţiile le reprezintă joburile de casier,
respectiv responsabil curăţenie, unde sunt acceptate persoane cu orice fel de studii medii. CV-urile
se depun la registratura Departamentului de
Resurse Umane din cadrul Primăriei Râșnov.

8 SWISSFARMER SRL
9 GROSU MARIA PFA
10 SERGIANA SRL
11 NECHITA LAND SRL

Primăria Râșnov, Registratură- Departamentul
pentru Resurse Umane

Râșnov, str. Câmpului
nr. 1A

tel/fax +40 372 686 414
claudia.dobre@dexion.ro
d-na Claudia Dobre

încărcator-descărcător
rectificator
frezor
operator CNC
3 frezori
2 strungari
2 muncitori necalificaţi
2 ascuţitori
2 operatori CNC
2 programatori
2 constructori
2 agenţi comerciali
bucătar
ajutor bucătar
barman
ospătar
1 gestionar magazie
3 muncitori tâmplărie PVC
lucrător comercial
vânzătoare mag. alimentar
transator macelar

Râșnov, str. Caraiman nr.19
Râșnov, str. Gării nr.4

0268/230559
d-nul Nan Viorel
0268/230077

Râșnov, str. Câmpului nr.1

contact@fsr.ro
0368/800011

Râșnov, Piaţa Unirii nr.9

0740/227835
Pub Castel

Râșnov, str. Gării nr.99

d-nul Diaconu Daniel
0733/550385
0736/924582
0742/147502
0723/528951
d-na Angela Maceasa
0745/059994
d-nul Nechita Cristian

Râșnov, str. Câmpului nr.1
Râșnov, str. Republicii fn.
Fabrica din Poiana Mărului

secretar asistent - studii
superioare

Râșnov, str. Gării nr.6

14 PSI CONTROL SRL

operator producţie
inginer calitate
tehnician mentenanţă
ospătar calificat
4 ajutori ospătar sezonier
barman
lucrător comercial fast-food
mecanic auto

Râșnov, str. Câmpului nr.1A

17 ROSENAU SRL
18 CIMPOIEȘU GRUP SRL

Râșnov, str. Câmpului nr.1

Râșnov, str. Teiului nr.50
Râșnov, str. ILCaragiale nr.5
Râșnov, str. Câmpului fn
Râșnov, Calea Brașovului nr.1

21 DECUM SRL

ospătar
ajutor ospătar
muncitor necalificat
recepţioner
bucătar
ajutor bucătar
recepţioner
ospătar
cameriste
cameriste
ospătari/ospătarite
ajutor ospătar
ajutor bucătar
cameristă

22 FLORIS BER MOROIANU SRL

ospătar fete

Râșnov, restaurant Intim

23 ȘTEFĂNESCU IMPEX SRL

cameriste
ajutor bucătar
barman
supraveghetor pensiune
cameristă
muncitor necalificat
bucătar
ajutor bucătar
picoli
ospătari
2 dulgheri
2 zidari
taximetrist cu atestat
recepţioner/recepţioneră
ajutor bucătar
lucrător în comerţ calificat

Râșnov, str. Cetăţii

19 POIANA RASNOAVEI
DORIPESCO SRL

20 BUMA SRL

Studii medii domeniul tehnic/ Liceu profil
tehnic (electromecanic, mecanic); Experienţă
minim 2 ani în domeniul mecanic.
" Revizor de linie - Agent de peron: Pregătire
profesională - Minim studii medii tehnice (calificare lăcătuș sau mecanic); Experienţă
minim 2 ani în activităţi similare.
" Responsabil RSVTI – Operator responsabil
cu supravegherea tehnică a instalaţiilor (Cod
COR 311 941) : Pregătire profesională - Minim
studii medii tehnice sau superioare tehnice
(subinginer, inginer); Atestat ISCIR; Experienţă
minim 2 ani în activităţi similare.
" Șef Instalaţie: Pregătire profesională - Studii
superioare tehnice profil electric/ mecanic/
instalaţii; Experienţă minim 3 ani în execuţie
proiecte; Experienţă în coordonare a execuţiei
instalaţiilor mecanice/ electrice; Abilităţi de
organizare, flexibilitate, adaptabilitate la situaţii diverse.

Date de contact

Râșnov, Piaţa Unirii

13 RORA CONSING SRL

16 ROBLUCK SRL

" Agent de peron: Pregătire profesională Minim studii medii tehnice (calificare lăcătuș
sau mecanic)
Experienţă minim 2 ani în activităţi similare.
" Casier: Pregătire profesională - Studii medii
finalizate cu diplomă de bacalaureat; Cunoștinte de operare calculator.
" Electrician de întreţinere și reparaţii: Pregătire profesională - Studii medii domeniul
tehnic/ Liceu profil tehnic (electromecanic,
electronic); Experienţă minim 2 ani în
domeniul electric/electronic/elemente de
automatizare.
" Responsabil curatenie: Pregătire profesională - Studii generale/medii;
" Însoţitor Cabină: Pregătire profesională Minim studii medii (de preferat tehnice și finalizate cu diploma de bacalaureat); Experienţă
minim 1 ani în activităţi similare de preferat.
" Mecanic Trolist: Pregătire profesională -

Adresa locului de muncă

Punct de lucru Codlea

15 Pensiunea Casa Râșnoveană

Fișa posturilor disponibile în cadrul SC Asaltul Cetăţii SRL

Meseria
1 șef instalaţie
1 responsabil RSVTI
2 mecanici troliști
2 însoţitori cabină
1 lăcătuș de întreţinere
1 electrician
1 revizor de linie
4 agenţi de peron
4 casieri
2 responsabili curăţenie
2 muncitori necalificaţi
1 post mentenanţă
1 electrician întreţinere
hala de producţie
3 sudori
1 operator MUSA
3 ingineri proiectare CAD

dulgheri calificaţi
fierari calificaţi
zidari calificaţi
3 operatori mase plastice
3 muncitori necalificaţi

12 M&M PRODUCT SRL

Inaugurarea trenuletului cu cremalieră este
anunţată pentru luna iunie.

" Râșnov – 280 (132 femei)
" Bran – 35 (12 femei)
" Cristian – 30 (16 femei)
" Fundata – 4 (0 femei)
" Moeciu – 33 (13 femei)

24 LEROIV TRANS SRL
25 MAX INT RO SRL

26 CONSTRUCT WALL SRL
27 C.R.P. CAB SOLUTION SRL-D
28 EDEL HOUSE SRL
29 NICONCAR SRL
30 LUX LORELEI SRL
31 OCOLUL SILVIC
32 DINO PARC

maistru croitor
5 confecţionere masina
(cusatorese) cu experienţă
1 lucrător pepinieră
1 Îngrijitor cabană
ghid turistic
supraveghetor
economist
staff

0372/729923
mmprod@mmproduct.ro
fax.0268/231722
d-na Raluca Plotogea
0268/231552
office@kemtek.ro
fax.0268/230858
info@psicontrol.com
d-na Roland Adriana
0742/224090
0268/231708
0740/061621
d-nul Vestea Lucian
0723/000727
d-na Malureanu Mihai Silvia
0743/768212
d-nul Ionut Zamfir

Râșnov, DN 73A, km 14

0720/900778
recepţie hotel

Râșnov, str. Glăjerie
Maggie’s Ranch

0733/077319
d-na Veronica Spârchez
office@maggiesranch.ro

pensiunea Cetatea Craiului

0740/096215
0723/267266
d-na Veronica Craiu

pensiunea Tudor
Râșnov, Calea Brașovului

Râșnov, str. Ion Creangă nr.6

0722/455911
d-nul Moroianu Dumitru
pensiunea Valea Cetăţii
bar Art Caffe Piaţa Unirii
0726/155449
d-na Ștefănescu Elena
0745/655551
d-nul Dogariu Tudor
complex MAX
0744/203870
d-nul Razvan Mihalache

Râșnov, Piata Scolii 16

0745/759361
d-na Loredana Rusen
0747/272272
0740/195074
d-nul Pătrașcu Marius
cofetaria Carmen
0721/658985
d-na Banica Carmen
0746/222960

Râșnov, Str Republicii 23

osrasnov@yahoo.com

Râșnov Valea Cetăţii

info@dinoparc.ro,
gaby_bucsa@yahoo.com

Râșnov, str. Câmpului nr.1
Râșnov, str. Florilor 69
Râșnov, str. Republicii 34.
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40 de străzi din oraș au intrat
în etapa finală de modernizare
Patru fronturi de lucru,
pentru urgentarea lucrărilor
și reducerea disconfortului
cetăţenilor la minimul posibil
Încălzirea vremii a însemnat deschiderea
șantierelor în mai multe zone ale orașului, astfel ca lucrările să fie definitivate în cel mai
scurt timp posibil, iar disconfortul creat
râșnovenilor să fie cât mai mic cu putinţă. Este
practic cel mai de anvergură proiect de reabilitare a infrastructurii stradale derulat la Râșnov
după 1990, suma totală alocată acestui capitol
fiind de 18,4 milioane de lei, bani exclusiv din
bugetul local. Este vorba practic de patru
loturi de străzi pe care se va lucra anul acesta,
pe trei dintre acestea fiind deschise șantierele,
iar în cazul celui de-al patrulea fiind în curs de
atribuire contractul de lucrări.

Ce se întâmplă în
Cartierul Primăverii

Primele care au demarat, încă de la jumătatea lui martie, sunt lucrările de modernizare
a infrastructurii stradale din cartierul Primăverii, începute în toamna anului trecut și sistate pe perioada iernii. Reprezentanţii Primăriei au decis ca toate străzile care vor fi modernizate să fie prevăzute cu sistem de canalizare
a apelor pluviale, iar rigolele să fie eliminate.
Ţinând cont că strada Brândușelor nu a fost
proiectată cu un astfel de sistem, de luna trecută s-au început amenajările pentru canalizarea pluvială, acestea urmând să continue și pe
strada Orhideelor, până la Izvor. După finalizarea canalizării se va trece la reabilitarea efectivă a carosabilului. De asemenea, lucrările de
pe strada Trandafirilor sunt aproape de final,
iar muncitorii urmează să finalizeze și ultimele tronsoane de pe Panseluţelor și Garofiţelor.
Odată cu terminarea acestor lucrări, utilajele
se vor muta mai apoi și pe străzile Narciselor și
Gladiolelor, astfel că și acest cartier mai nou al
Râșnovului va avea o infrastructură modernă.

S-a deschis șantierul
pe Panduri
și Sadoveanu
În ceea ce
privește primul

Ghimbășel este prima stradă modernizată din cel de-al doilea lot de lucrări.
lot de lucrări care a fost atribuit anul acesta,
modernizările au început de pe strada Postăvarului. Totodată, firma constructoare a deschis șantierul și pe strada Eroilor, unde se execută pentru început la amenajarea canalizării
pluviale. De câteva zile se lucrează și pe Mihail
Sadoveanu și Panduri. Odată finalizate aceste
străzi muncitorii se vor muta pe strada Aurel
Vlaicu. Conform graficului iniţial de lucru, se
va trece apoi la amenajarea canalizării pluviale
pe Mișu Pop și Piaţa Școlii. Printre ultimele
străzi care vor fi modernizate se numără Bucegi, Cpt. Iancu Șofran, George Coșbuc și Iazului. „Se va lucra în paralel pe mai multe străzi.
Se va începe cu amenajarea sistemului de
canalizare a apelor pluviale, iar odată ce se va
finaliza acesta se va trece la bordurare, după
care urmează turnarea covorului asfaltic.
Sperăm ca pe ultimele grupuri de străzi să se
demareze lucrările cel târziu în luna iunie”, a
apreciat primarul Râșnovului, Adrian Veștea.

Front de lucru deschis
și pe Ghimbășel
Alte 11 străzi, care fac parte din cel de-al
doilea lot de lucrări atribuit de Primăria
Râșnov în acest an, vizează în principal modernizarea străzilor cuprinse între Șoseaua Bran
și drumul spre Zărnești. Muncitorii au început
cu strada Ghimbășel, care este inclusă și ea în
acest lot, unde s-a realizat bordurarea și s-a
început turnarea covorului asfaltic. Apoi, se va
intra pe străzile Libertăţii, Ana Ipătescu, George Topârceanu, Toamnei, Primăverii, Zaharia
Stancu, Vasile Alecsandri, Alexandru Vlahuţă,
Ion Heliade Rădulescu și Barbu Ștefănescu
Delavrancea. Constructorul estimează că utilajele vor ajunge pe ultimul grup de străzi după
data de 1 iunie.

constructori. Contractul cu firma câștigătoare e în curs de semnare, în acest lot fiind
incluse lucrări de reabilitare pe străzile Vulcan, Vânători, Str. Mică, Câmpului, Gheorghe Lazăr, Nicolae Bălcescu, Romulus
Cristoloveanu și Matei Basarab, Gării și Salciei (enumerare în ordinea din graficul de
intervenţie).
Reprezentanţii Primăriei vor de asemenea, ca anul acesta să intre în reabilitare și
străzile Florilor, Ion Creangă și Mihai
Viteazu, la care se lucrează, în prezent, la
partea de proiectare. Totodată și în
cartierele Chimica, ISR și Florilor sunt
proiectate lucrări de resistematizare, ce
vizează reabilitări de străzi și resistematizarea parcărilor și a spaţiilor verzi.

Termenul de finalizare e
primăvara lui 2016, dar
sunt șanse de decalare a
termenului cu câteva luni
„În conformitate cu contractele încheiate cu firmele constructoare, durata
lucrărilor pe toate loturile care sunt în
lucru anul acesta este de 12 luni, însă, până
cel târziu în toamnă, vrem să finalizăm
toate aceste proiecte ce vizează modernizarea infrastructurii stradale. Sperăm că și
vremea va ţine cu noi și nu ne va crea probleme în ceea ce privește respectarea graficelor pe care le-am stabilit cu constructorii”, a precizat primarul Adrian Veștea.
Practic, până la venirea iernii, sunt mari
șanse ca toate cele 40 de străzi să fie modernizate, urmând ca în 2016 să se continue
cu amenajarea spaţiilor verzi.

Ordinea străzilor
la asfaltare
CARTIERUL PRIMĂVERII - lucrări contractate în septembrie 2014, termen de
finalizare septembrie 2015
1. Lalelelor - finalizată în 2014
2. Brândușelor - lucrări în curs, introducere canalizare pluvială
3. Garofiţei - lucrări în curs
4. Panseluţei - lucrări în curs
5. Trandafirilor - lucrări în curs
6. Orhideei
7. Narciselor
8. Gladiolelor
LOT 1 - lucrări contractate în martie 2015,
termen de finalizare martie 2016
1. Postăvarului - lucrări în curs
2. Eroilor - lucrări în curs, introducere
canalizare pluvială
3. Mihail Sadoveanu - lucrări în curs
4. Panduri - lucrări în curs
5. Aurel Vlaicu
6. Mișu Pop
7. Piaţa Scolii
8. Bucegi
9. Cpt. Iancu Sofran
10. George Coșbuc
11. Iazului
LOT 2 - lucrări contractate în martie 2015,
termen de finalizare martie 2016
1. Ghimbășel - lucrări în curs
2. Libertăţii
3. Ana Ipătescu
4. George Topârceanu
5. Toamnei
6. Primăverii (stradă)
7. Zaharia Stancu
8. Vasile Alecsandri
9. Alexandru Vlahuţă
10. Ion Heliade Rădulescu
11. Barbu Ștefănescu Delavrancea
LOT 3 - licitaţie atribuită, contract în curs
de semnare; termen de finalizare - 1 an de
la semnarea contractului
1. Vulcan
2. Vânători (plus Str. Secundară Vânători)
3. Mică
4. Câmpului
5. Gheorghe Lazăr
6. Nicolae Bălcescu
7. Romulus Cristoloveanu
8. Matei Basarab
9. Gării (plus str, Secundară)
10. Salciei (plus legătura Salciei - Vânători)
Notă: Graficul de intervenţie poate surveni
modificări în ceea ce privește ordinea străzilor
pe care se va interveni, în funcţie de organizarea de șantier a firmelor constructoare.

7 oferte depuse
pentru ultimul lot
Pentru cel de-al treilea lot,
procedura de licitaţie s-a
finalizat zilele acestea, fiind primite
7
oferte
de la

Strada Postăvarilor, lucrări de amenajare a
sistemului de colectare a apelor pluviale.
După ce
s-au pus
bordurile,
pe strada
Postăvarului
a început să
se toarne
primul strat
de asfalt.
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Începe să se toarne
„pardoseala” tunelului din centru
Până după jumătatea lunii iunie, ar trebui turnate toate betoanele
din subteran, astfel ca să se poată trece la amenajarea „tavanului”
Se lucrează la foc continuu pe șantierul din Centrul Istoric
al Râșnovului și odată cu finalizarea pereţilor mulaţi, care
susţin malurile precum un cofraj, s-a trecut la excavarea
pământului. Operaţiunea nu este deloc simplă ţinând cont că în
conformitate cu estimările făcute de constructori se vor scoate
18.000 cubi de pământ, adică în jur de o mie de camioane.
Odată cu eliberarea terenului, începe și operaţiunea de
turnare a radierului, respectiv a pardoselii de beton. Turnarea
acestui radier va începe dinspre mijloc spre margini și se va face
etapizat. „Pentru a se putea turnarea în întregime radierul este
necesară taluzarea malurilor. Acestea vor fi mai întâi sprijinite
cu niște piloni speciali, ulterior se va excava tot pământul până
spre pereţii mulaţi, după care se va turna acest radier și pe
margini și se va trece la finisarea acestor pereţi mulaţi”, a explicat primarul Adrian Veștea. Acesta a precizat că în conformitate
cu graficul de lucrări, până după jumătatea lunii iunie, ar trebui turnate toate betoanele din subteran, astfel ca să se poată
trece la amenajarea „tavanului”, respectiv a plăcii de peste tunel
și parcare, pe care va prinde contur piaţeta. În plafonul de beton
care va acoperi amenajările subterane se vor băga aproximativ
7.000 de metri cubi de beton, adică mai bine de 1.500 de autobetoniere.
Constructorul a dat garanţia că întreaga investiţie va fi predată la cheie până la finele anului, ţinând cont că greul nu se
sfârșește odată cu conturarea obiectivului în subteran, ci mai
este destul de mult de lucru la finisaje și la amenajările exterioare. Acestea nu presupun doar o simplă pavare cu granit a
piaţetei, ci și amenajarea de scuaruri cu verdeaţă, a unei fântâni
arteziene, a unei scene pentru evenimente, dar și a unui lift de
acces spre subteran.

1.200 de arbori ornamentali și 10.500 de
trandafiri vor „împrospăta” orașul

Lucrările de refacere a spaţiilor verzi vin
în completarea celor de asfaltare a străzilor
Râșnovul capătă o faţă din ce în ce mai „tânără”, orașul
aflându-se în plin proces de refacere a arhitecturii peisagistice,
acţiunea întreprinsă de autorităţile locale în acest sens fiind
strâns legată de lucrările de asflatare. Astfel, odată ce acestea
din urmă sunt finalizate, pe fiecare stradă încep lucrările
refacere a spaţiilor verzi prin completare cu pământ vegetal,
nivelare și gazonare. „Se reabilitează majoritatea străzilor din
Râșnov, iar în acest moment se lucrează în cartierul
Primăverii. Totodată, este în curs de realizare proiectul de peisagistică pe baza căruia vor fi plantaţi arbori și arbuști ornamentali. Această operaţiune va începe din toamnă, din cauză
că în acest moment vremea nu mai permite plantări”, a explicat primarul Adrian Veștea. Până în acest moment au fost
plantaţi aproximativ 250 de tei, platani, mesteceni sau frasini,
numărul acestora urmând a ajunge în final la 1.200. Totodată,
așa cum îi stă bine unui „Oraș al trandafirilor”, nu mai puţin
de 10.500 de astfel de flori vor contribui la noua înfăţișare a
Râșnovului, exemplarele fiind plantate în zonele unde străzile
au fost asfaltate încă de anul trecut. De asemenea, în planul
autorităţilor este cuprinsă reabilitarea parcurilor din Piaţa
Veche și cartierul Florilor, precum și acţiunile periodice de întreţinere a tuturor zonelor verzi din oraș.

MAI MULTÃ SIGURANÞÃ
PE STRÃZILE ORAªULUI

Peste 70 de camere
vor monitoriza
non-stop Râșnovul
Zonele de interes turistic, dar și
principalele intersecţii vor fi
supravegheate video de cel puţin câte
o cameră. Monitorizarea se va face
printr-un dispecerat, la Poliţia Locală
Primăria Râșnov va investi într-un modern sistem de
supraveghere video a străzilor orașului. „Ochii virtuali”
vor fi montaţi în mai toate zonele orașului, în special în
cele mai „fierbinţi” puncte, astfel ca atât râșnovenii, cât și
turiștii să fie în siguranţă. „Suntem staţiune turistică de
interes naţional și suntem preocupaţi de faptul ca pe
străzile orașului nostru să existe siguranţă și ordine publică, astfel ca nici turiștii, dar nici localnicii, să nu aibă
parte de neplăceri. Fondurile necesare achiziţionării
acestui sistem au fost prevăzute în bugetul Râșnovului pe
2015, iar, în prezent, suntem în curs de pregătire a documentaţiei pentru lansarea procedurii de licitaţie”, a explicat primarul Adrian Veștea.
Cele mai multe camere de supraveghere vor fi montate în zona centrală, la gară, dar și în zona complexului
sportiv de pe Valea Cărbunării sau în parcarea de la
Cetate. De asemenea, fiecare intersecţie importantă din
oraș va fi monitorizată de cel puţin o cameră, astfel că și
în cazul producerii unor evenimente rutiere lucrurile vor
fi destul de clare. În total, pe străzile Râșnovului, vor fi
montate 75 de astfel de camere, care vor fi monitorizate
de un dispecerat înfiinţat la Poliţia Locală.

Locaţia camerelor de
supraveghere video
Zonă
Număr camere
Calea Brașovului – intrare
2 camere
Strada Caraiman/Strada Vulcan
2 camere
Strada Caraiman/Strada
Câmpului/ Strada Republicii
2 camere
Strada Uzinei/Strada
Câmpului/Șoseaua Bran
3 camere
Șoseaua Bran/Strada
Tudor Vladimirescu
1 cameră
Strada Uzinei/Strada Mihai Eminescu 1 cameră
Strada Mihai Viteazu/Strada Cetăţii 2 camere
Centru – Strada Republicii
4 camere
Strada Tudor Vladimirescu/
Strada I.L. Caragiale
2 camere
Strada Crișan
2 camere
DN 73A/ Strada Câmpului
1 cameră
DN 73A /intrare Râșnov
2 camere
Complex Sportiv Valea Cărbunării
8 camere
Parcare Cetatea Râșnov
6 camere
DN 73A/Strada Mihai Eminescu
2 camere
Halta Râșnov
4 camere
Strada Mihail Sadoveanu/
Strada Tudor Vladimirescu
2 camere
Piaţa Școlii
3 camere
Strada Florilor/Strada
Republicii
2 camere
Strada Izvorului/Strada Teiului
2 camere
Strada Teiului/Strada Gheorghe Lazăr 2 camere
Strada Brazilor/Strada
Armata Română
2 camere
Strada Izvorului/Strada Narciselor
2 camere
Parc Promenadă
3 camere
Strada Bucegi/Strada Uzinei
2 camere
Strada Gării
1 cameră
Strada Mihai Eminescu/Strada
Tudor Vladimirescu
1 cameră
Glăjărie
1 cameră
Piaţa Nouă
2 camere
Strada Ghimbășel/Strada Vulcanului 2 camere
Strada Izvor/Strada Armata Română 1 cameră
Strada Gheorghe Lazăr/
Strada Nicolae Bălcescu
1 cameră
Alecu Russo (spre Zărnești)
2 camere
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Răsplata pentru cei mai buni dinamoviști
Primăria a premiat primii 8 sportivi și primii 3 antrenori ai CSS Dinamo pentru rezultatele obţinute în anul sportiv 2014
CEI MAI BUNI ANTRENORI

Magdo
Csaba schi sărituri

Pe 30 aprilie, la Consiliul Judeţean
Brașov, a avut loc premierea celor mai
buni sportivi și antrenori ai CSȘ
Dinamo Râșnov, pentru rezultatele
obţinute în anul competiţional 2014,
unul care îndeamnă la speranţă în
ceea ce privește viitorul clubului, fie că
e vorba de sărituri, schi fond sau biatlon. Cel mai bun sportiv al clubului
râșnovean a fost declarat săritorul cu
schiurile Eduard Török, el fiind urmat
în top de Raul Flore, Larisa Cotruș,
Maria Rășină (biatlon), Iulian Pîtea
(sărituri cu schiurile), George Colţea,
Daniel Munteanu și Cornelia Colţea
(biatlon), toţi primind câte 1.500 de lei
din partea Primăriei Râșnov. De
asemenea, în funcţie de clasările acestora în competiţii, au fost premiaţi și
primii trei antrenori ai grupării dinamoviste, Magdo Csaba, Neagu Ștefan
și Gîrbacea Gheorghe, premiul individual primit din partea Clubului fiind
în acest caz de 500 de lei. „Este normal
să premiem rezultatele sportivilor,
mai ales că unii dintre aceștia au
reușit performanţe și la nivel internaţional. Râșnovul are o bogată tradiţie
în ceea ce privește sporturile de iarnă,
fie că e vorba de biatlon, schi fond sau
sărituri, iar acești copii o duc mai
departe cu succes”, a declarat primarul Adrian Veștea. „Le mulţumim
tuturor sportivilor pentru eforturile
depuse de-a lungul anului și chiar
dacă sunt premiaţi cei cu rezultate pe
plan naţional și internaţional, pentru
noi toţi sunt cu adevărat câștigători.
De asemenea, felicităm și le mulţumim cadrelor didactice pentru
dăruire și nu în ultimul rând domnului primar, care face eforturi și se
implică în viaţa clubului atât moral
cât și financiar”, a spus și Marius
Cozma, director general al CSȘ
Dinamo, club cu peste 270 de sportivi

CEI MAI BUNI SPORTIVI
1. Torok Eduard (schi sărituri)
- Campionate naţionale : 2
locuri I tineret.
- Competiţii internaţionale: 1 loc
I jun , 1 locuri II jun. (Cupa Europeană - Cupa FIS).
- Campionatul Mondial de juniori de la Almaty 2015 - loc 31.
- Participare în Cupa Mondilaă
de la Sapporo - Japonia 2014.
Profesor Magdo Csaba
2. Flore Raul (biatlon)
- Campionate naţionale : 7
locuri I juniori, 2 locuri II jun, 2
loc III jun;
- Competiţii internaţionale: 2
loc I jun, 1 locuri II jun, 1 loc IV
jun.
- Cupa Balcanică, loc IV jun Cupa Balcanică.
- FOTE 2015 - loc 13 sprint, loc
14 pursuit și loc 12 ștafetă.
- Campionat Mondial biatlon pentru juniori mici loc 25, loc 10 ștafetă.
Profesor Neagu Ștefan
3. Cotruș Larisa (biatlon)
- Campionate naţionale: 1 loc I
junioare I, 3 locuri II jun I, 3 loc III
senioare
- Concursuri internaţionale: 2
locuri I jun I?É - Campionat Balcanic role, 2 locuri I - Cupa Balcanica, 1 loc IV - Cupa Balcanică.
- Participare FOTE 2015
- Campionat Mondial biatlon
juniori mici 2015 - loc 11 ștafetă.
- Participare IBU 2015.
Profesor Gîrbacea Gheorghe
4. Rășină Maria (biatlon)
- Campionate naţionale: 5 loc I
jun, 2 locuri II jun , 2 loc III jun.
- Concursuri internaţionale: 1
locuri II jun - Cupa Balcanică, 1
loc III jun - Campionat Balcanic role., 1 loc V - Cupa Balcanică.

- Participare FOTE 2015
- Participare Campionat Mondial biatlon - loc 11
ștafetă.
- Participare Cupa Alpilor Italia.
Profesor Gîrbacea Gheorghe
5. Pîtea Iulian (schi sărituri)
- Campionate naţionale: 2
locuri II juniori.
- Competiţii internaţionale: 1
loc III juniori - Cupa FIS, 1 loc
4 - Cupa FIS.
- Participare la Campionatul
Mondial de juniori Almaty
2015.
- Participare în Cupa Mondială de la
Sapporo - Japonia 2014.
- Participare în Jocurile
Olimpice de la Soci - Rusia
2014.
Profesor Magdo Csaba
6. Colţea George (biatlon)
- Campionate naţionale: 4
loc I jun, 5 locuri II jun.
Profesor Coltea Maria
7. Munteanu Daniel (biatlon)
- Campionate naţionale:
2 loc I jun, 1 loc II jun , 1
loc III jun.
- Competiţii internaţionale: 1 loc IV - Cupa Balcanică.
- Participare FOTE 2015.
Profesor Gârniţă
Nicolae
8. Colţea Cornelia
(biatlon)
- Campionate naţionale:
1 loc I, 1 loc II, 3 locuri III.
- Competiţii internaţionale: 1 loc IV - Cupa Balcanică, 1 loc V - Cupa Balcanică, 1 loc IV - Campionat Balcanic role.
Profesor Gârniţă Nicolae

Neagu
Ștefan biatlon

Gîrbacea
Gheorghe biatlon

legitimaţi, incluzând și filialele din
Bran sau Zărnești.
Colectivul dinamovist a primit
felicitările de rigoare de la oaspeţii
prezenţi la ceremonie, inspectorul general ISJ Brașov - Ariana Bucur, secretarul general al FRSB - Puiu Gaspar și
antrenorul lotului naţional de sărituri
- Florin Spulber. „Râșnovul este locul
unde se investește cu adevărat în
învăţământ și educaţia copiilor, din
toate punctele de vedere. Este bine că
este răsplătită cumva performanţa,
căci ea este posibilă doar cu multă
muncă”, ne-a spus Ariana Bucur.
Rezultatele sportivilor CSS Dinamo în
2014 confirmă astfel evoluţia în care
aceștia se află, antrenorul Florin Spulber explicând că „ei au nevoie de
înţelegere și răbdare, nefiind de ajuns
faptul că au ajuns la rezultate bună
încă de la vârste fragede. Poate că
toată lumea se aștepta la altceva la
Campionatul Mondial de juniori de la
Almaty, Kazahstan, însă nu aș uita
participările la FOTE 2015 sau
clasările bune de la cupele FIS”.
Între cele mai bune rezultate ale
dinamoviștilor pe parcursul sezonului
trecut se numără cele 7 titluri de campion naţional și 2 titluri de campion
balcanic obţinute de Raul Flore, ridicarea drapelului de către Eduard
Torok la FIS CUP, competiţie organizată chiar la Complexul Olimpic de pe
Valea Cărbunării, sau Iulian Pîtea cu a
lui reprezentaţie în Cupa Mondială, cu
care a reușit calificarea la Olimpiada
de la Soci, fiind doar al doilea săritor
din istoria schiului românesc ce a
obţinut dreptul de a face parte din delegaţia olimpică, cele 2 titluri de campioană balcanică aduse de Larisa
Cotruș sau cele 5 titluri de campioană
naţională și un titlu de vicecampioană
balcanică ale Mariei Luiza Rășină.

„ACS Olimpic nu concurează
cu CSS Dinamo”

OMAGIU. Ceremonia a început cu un moment de reculegere pentru cel care a plecat de curând în lumea celor drepţi,
Lucian Neagu, antrenor timp de 47 de ani în cadrul clubului, nimeni altul decât tatăl antrenorului Ștefan Neagu.

„Nou înfiinţatul club al municipalităţii, ACS Olimpic
Cetate Râșnov nu se află în niciun fel de competiţie
cu CSS Dinamo, ba din contră. Pe lângă cele trei
discipline tradiţionale, sărituri, fond și biatlon,
Olimpic mai are secţii precum fotbal, volei, rugby,
baschet, scrimă, lupte sau majorete și se ocupă
exclusiv de iniţierea copiilor și atragerea acestora
către terenul de sport. Cine are talent și poate face
pasul spre performanţă, va fi îndrumat către
Dinamo sau alte cluburi care se ocupă cu acest
lucru” - Adrian Veștea, primarul orașului Râșnov.
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Râșnovul are cele mai profesioniste utilaje
forestiere existente la ora actuală
În cadrul proiectului de amenajare a unei pepiniere au fost achiziţionate unele dintre cele mai eficiente echipamente
de recoltare și plantare, necesare atât pentru producerea de puieţi forestieri, cât și pentru lucrările silvice
Primăria Râșnov a obţinut o finanţare
europeană pentru amenajarea unei pepiniere,
astfel ca pe viitor să nu mai fie necesară cumpărarea de puieţi pentru împăduririle necesare
pe cele aproape peste 6.300 de hectare de fond
forestier și cele peste 500 de hectare de pășuni
împădurite aflate în proprietatea orașului. Primarul Râșnovului, Adrian Veștea, a precizat că
acesta este unul dintre cele mai importante și
avangardiste proiecte de înfiinţare a unei pepiniere silvice performante din ţară. În cadrul
acestui proiect, de curând, a fost achiziţionat
un pachet de utilaje profesionale, printre care
un tractor cu braţ hidraulic, în valoare de
967.117 lei +TVA. „Am recepţionat utilajele
prevăzute în acest proiect și pot să vă asigur
că, împreună cu specialiștii de la Ocolul
Râșnov, am ales cele mai moderne și competitive echipamente destinate administrării eficiente a fondului forestier”, a precizat primarul Râșnovului.

Utilajul „3 în 1”
Tractorul cu braţ hidraulic, marca
Pfanzelt, reprezintă una dintre cele mai moderne soluţii în exploatarea forestieră. Acesta
este de fapt un utilaj „3 în 1”, ţinând cont că pe
lângă faptul că poate fi folosit pentru transportul masei lemnoase din zonele greu accesibile din pădure, poate încărca și alte utilaje,
fiind dotat cu o macara, dar și trage până la 12
tone de la o distanţă de 60 de metri,
cu ajutorul troliului cu care este
echipat. La inte-

iar pe timp de iarnă, utilajul poate fi utilizat și
pentru activităţile de deszăpezire.

Producţie de
35.000 de puieţi

rior, utilajul are un post de comandă, care
seamănă cu mai mult cu un pupitru de comandă al unei nave spaţiale, din filmele SF,
ţinând cont că se poate roti la 340 de grade
printr-o simplă apăsare de buton, iar toate
aceste operaţiuni complexe se execută prin intermediul a două joystick-uri, astfel că se poate
manevra cu ușurinţă de o singură persoană în
timpul lucrului în pădure. Puterea motorului
este de 175 CP și permite o gamă largă de utilizări forestiere și comunale și poate avea acces
în cam toate locurile de prin pădure. Macaraua
cu care este dotat poate ridica până la o tonă,

La interior, utilajul are un post de
comandă, care seamănă cu mai mult
cu un pupitru al unei nave spaţial.

Tractorul poate fi folosit
pentru transportul
masei lemnoase din
zonele greu accesibile.

În cadrul acestui proiect, pentru dotarea
pepinierei silvice, pe lângă tractorul cu braţ
hidraulic au mai fost achiziţionate și echipamente necesare lucrărilor silvice de exploatare și producere de puieţi forestieri de calitate, cum ar fi: nacelă, tractor, plug reversibil, grapă cu discuri, semănătoare forestieră și plug de scos puieţi. „Este un proiect
important pentru noi, deoarece eficientizează gestionarea fondului forestier, iar Ocolul
Râșnov nu va rămâne doar la stadiul de exploatare a pădurii, ci își va diversifică activitatea și prin producerea de puieţi. În cel deal treilea an de implementare a proiectului
se va ajunge la o producţie de 6.000 de
puieţi. În schimb, după cel de-al cincilea an
de exploatare, producţia va fi de 35.000 de
puieţi pe an, respectiv 19.000 de brad, 8.000
de fag, 5.000 pini silvestru, 2.000 de gorun și
1.000 de molid”, a explicat Adrian Veștea.
Pepiniera urmează să fie finalizată în
cursul trimestrul al III-lea al acestui an, iar
proiectul mai cuprinde și amenajarea drumului de acces, dar și a reţelelor electrice, de
apă și de canalizare. Reţeaua electrică, care
are o lungime de 3,4 km este finalizată și urmează să se facă racordul pentru punerea în
funcţiune.
Noua pepinieră este amplasată pe Valea
Lungă și va avea o suprafaţă totală de un
hectar.
Întreg proiectul este finanţat de Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală,
prin Programul Naţional pentru Dezvoltare
Rurală (60% fonduri nerambursabile, 40%
cofinanţare Primăria Râșnov).

Macaraua cu care este
dotat modernul utilaj poate
ridica până la o tonă.

Iubitorii folkului își dau întâlnire lună de lună la Râșnov
În fiecare lună, iubitorii muzicii folk se
adună la Râșnov în cadrul unor spectacole la
care participă atât fani ai genului trecuţi de
prima tinereţe, dar și tineri care au „prins
gustul” de la părinţii lor. Evenimentele au
luat naștere acum aproximativ doi ani, la iniţiativa membrilor trupei CALEnDAR (autorii

imnului Râșnovului), iar în timp s-au „împământenit” având loc o dată sau chiar de
două ori pe lună. „Totul a început cu două
spectacole ale celor de la CALEnDAR, care
apoi și-au invitat și alţi prieteni, interpreţi
sau formaţii de folk. Iniţiativa lor a prins
foarte bine, iar acum la serile folk participă

mulţi râșnoveni, dar și oameni care vin de la
Cristian, Brașov, Zărnești sau chiar Victoria.
Mai mult, pentru următorul eveniment și-a
anunţat deja prezenţa un grup de bucureșteni”, a explicat Constantin Dănescu, unul
din organizatorii serilor de folk. În această
lună, pe 15 mai la Râșnov vor putea fi ascul-

tate cântecele celor de la „Trupa Micul Paris”
(București), iar o săptămână mai târziu, pe 22
mai, își vor da concursul membrii formaţiei
„PICuri de Folk” din Cluj. De asemenea, pe
parcursul lunii viitoare vor cânta trupa
CALEnDAR (12 iunie), respectiv Dinu Olărașu și Titus Constantin (19 iunie).

DESTINAŢIE TURISTICĂ
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22 - 24 mai: Maialul din
Promenadă deschide
Agenda Culturală 2015

CALENDARUL EVENIMENTELOR CULTURALE 2015

Invitaţi speciali din Norvegia
Calendarul cultural al Orașului Râșnov
este unul plin de evenimente dedicate
tuturor categoriilor de vârstă, primul dintre
acestea fiind maialul de altădată, o tradiţie a
sașilor din întreaga Transilvanie. Petrecerea
câmpenească era organizată în luna mai în
cinstea terminării anului școlar, fiind totodată și o sărbătoare a gospodarilor din oraș.
Evenimentul a fost reînviat de Primăria
Râșnov și Goscom Cetatea Râșnov din anul
2012, ajungând în prezent la cea de-a patra
ediţie. Sărbătoarea râșnovenilor este programată pentru zilele de 22, 23 și 24 mai, în
cazul în care vremea va fi favorabilă la acea
dată, locaţia petrecerii câmpenești urmând
a fi Promenada Sisi. Liviu Butnariu, directorul Goscom Cetatea Râșnov, dorește ca
maialul să reprezinte ,,atât o formă de promovare a orașului, cât și un bun prilej de a

ne bucura de talentul tinerilor din Râșnov,
interpreţi sau dansatori, care vor urca pe
scena festivalului”.
Programul sărbătorii cuprinde un invitat special, vedetă a muzicii românești, care
va fi făcut cunoscut în perioada următoare,
fanfara „Ţara Bârsei”, ansamblul folcloric
„Măgura Codlei”, dar și fanfara din Râșnov,
ansamblul de dansuri „Mugurelul”, Clubul
Copiilor (dans modern). Maialul aduce copiilor un program special de distracţie, organizat de o trupă de păpușari tot în zona
Promenadei. Între oaspeţii speciali ai evenimentului, râșnovenii și turiștii îi vor remarca și pe cei doi „vikingi”, instructori norvegieni de mânuire a armelor medievale,
membri ai echipei care pregătesc festivalul
de reconstituire istorică, programat la
sfârșitul lunii august.

Urmează Festivalul Rozelor, 29 - 31 mai
Ca în fiecare an în preajma Rusaliilor, la
Râșnov are loc Festivalul Rozelor, o sărbătoare care face parte din strategia de promovare turistică a orașului, respectând
moștenirea istorică locală. Trandafirul, unul
din simbolurile străvechiului Rosenau,
reprezintă un element artistic spectaculos, de
anvergură mondială, în jurul căruia se desfășoară întreg evenimentul din ultimul weekend al lunii mai. Festivalul îmbină moștenirea istorică locală și valoarea artistică universală a trandafirului, într-un produs turistic
puternic care să fie o alternativă pentru turistul român și nu numai. Sărbătoarea are și

o latură spirituală, nu întâmplător fiind
strâns legată de Rusalii - în calendarul religios roman exista o sărbătoare a strămoșilor,
denumită „Rosalia”, un nume derivat de la
alegerea trandafirului ca floare a spiritelor,
astfel că în fiecare an, în luna mai, romanii
ofereau mâncăruri de trandafiri zeilor familiei celor răposaţi și presărau petale de trandafiri pe mormintele strămoșilor. În ultimele
trei zile ale lunii mai, în Promenada Sisi se
vor afla dulceaţă din trandafiri, turtă dulce
sub formă de trandafiri, siropuri din
trandafiri, ateliere pentru copii și alte surprize pregătite de organizatori.

" Maialul Râșnovean 22 - 24 mai
Locaţie: Parc „Promenada Sisi”
Organizator: Primăria Râșnov. www.rasnovturism.ro
" Festivalul Rozelor 29 - 31 mai
Locaţie: Parc „Promenada Sisi”
Organizator: Primăria Râșnov. www.rasnovturism.ro
" Festivalul de Scurt Metraj 5-7 iunie
Locaţie: Cinematograf
Organizator: Institutul Francez Român, prin
Asociaţia Mioritics și Primăria Râșnov.
www.trescourt.ro, www.mioritics.ro.
" Festivalul Jocmania 21 - 28 iunie
Locaţie: Cetate, Promenada Sisi, Cinematograf
Organizator: Primăria Râșnov. www.rasnovturism.ro, www.mioritics.ro.
" Ziua Cetăţii Râșnov - 4 iulie
Locaţie: Cetatea Râșnov
Organizator: Primăria Râșnov. www.rasnovturism.ro
" Zilele Râșnovului și Festivalul Ecvestru
- iulie
Locaţie: Valea Cetăţii
Organizator: Primăria Râșnov. www.rasnovturism.ro
" Festivalul Internaţional de Film Istoric 31 iulie - 9 august
Locaţie: Cetate, Promenada Sisi, Cinematograf, Biserica Evanghelică
Organizator: Asociaţia Mioritics și Primăria
Râșnov. Parteneri organizare: Ambasada SUA,
Institutul Cultural Român, Institutul pentru
Investigarea Crimelor Comunismului și
Memoria Exilului Românesc, Centrul Naţional
al Cinematografiei, Uniunea Cineaștilor din
România, TVR. www.ffir.ro.

" Festivalul Science&Fiction - 22 - 26 iulie
Locaţie: Cinematograf
Organizator: Asociaţia Mioritics și Primăria
Râșnov, Institutul pentru Itinerarii Culturale Europene. www.rasnov-turism.ro, www.mioritics.ro
" Rockstadt Extreme Fest 14 - 16 august
Locaţie: Valea Cetăţii
Organizator: Rockstadt Brașov. www.rockstadtextremefest.ro
" Festivalul Internaţional de Reconstituire Istorică - 20 - 23 august
Locaţie: Cetatea Râșnov
Organizator: Primăria Râșnov, Trondheim Vikinglag (Norvegia), Asociaţia 6 Dorobanţi, Batalionul 21 Vânători de Munte Predeal, Ministerul Apărării Naţionale. www.rasnov-turism.ro.
" Berar Rosenau - 20 - 23 august
Locaţie: Cetatea Râșnov
Organizator: Primăria Râșnov. www.rasnovturism.ro.
" Festivalul Mistery & Thriller Festival - 2
-5 septembrie
Locaţie: Cinematograf
Organizator: Asociaţia Mioritics și Primăria
Râșnov. www.rasnov-turism.ro, www.mioritics.ro
" Atelierul de percuţie - 21 - 27 septembrie
Locaţie: Cinematograf. școală
Organizator: Asociaţia Mioritics și Primăria Râșnov. www.rasnov-turism.ro, www.mioritics.ro
" Expoziţie Concurs cu Tematică Feroviară „Cupa Mocăniţa” ediţia XXVII-a septembrie
Locaţie: Școala nr. 2
Organizator: Asociaţia Rosenau Turism și
Primăria Râșnov. www.rasnov-turism.ro.

CALENDARUL EVENIMENTELOR SPORTIVE 2015 - BAZA DE TRAMBULINE RÂȘNOV
atrage lângă el oameni de valoare face ca la
Râșnov, tot ceea ce se întâmplă, să fie în
primele locuri la nivel de judeţ sau ţară.
Alături de dânsul, primarul de la Predeal
sau domnul Gârbacea de la Cheile Grădiștei
fac posibilă organizarea a patru competiţii
de anvergură pentru sporturile de iarnă. De
curând, în cadrul a două reuniuni ale FIS
de la Zurich (Elveţia) și Vilnius (Lituania)

" Inspecţie din partea FIS în vederea organizării Campionatului Mondial de Juniori
(februarie 2016) - 10 - 12 mai 2015
" Concurs și teste specifice
(selecţie) cu ocazia zilei de 1
Iunie - 30 - 31 mai 2015
" Cupa Palatul
Copiilor Brașov 14 iunie 2015
" Stagiu de
pregătire

s-a stabilit ca pe lângă cele două evenimente deja anunţate, la Cheile Grădiștei să
aibă loc Campionatele Mondiale de biatlon
role, seniori plus juniori, între 26-30
august, respectiv Campionatele Mondiale
de biatlon iarnă, juniori, între 23 și 30 ianuarie. Toate acestea nu sunt întâmplătoare, sunt așa zise teste pentru ediţia 2020
a Jocurilor Olimpice de iarnă pentru

comun cu sportvii de la Clubul din Viena,
Concurs de casă - 26 iulie - 2 august 2015
" Antrenament controlat (verificare nivel de
pregătire) - 15 - 16 august 2015
" Cupa CSȘ Dinamo Râșnov - 19 august 2015
" Cupa Carpaţi, fete și băieţi - Trambulina K64
- 24 - 25 septembrie 2015
" Cupa FIS, fete - Trambulina K64 și băieţi Trambulina K90 - 26 - 27 septembrie 2015
" Cupa CSȘ Brașovia - 3 octombrie 2015
" Cupa CS Universitar Brașov - 4 octombrie
2015
" Cupa Dinamo - 10 octombrie 2015
"
Campionatele

tineret, care are mari șanse să se desfășoare
în ţara noastră. Președintele Federaţiei
Internaţionale de Schi, Gian Franco
Kasper, ne-a spus să ne pregătim din timp,
întrucât mai mult ca sigur Brașovul va
câștiga lupta cu Lausanne. Nu ar fi o surpriză să primim organizarea acestei competiţii”, a afirmat Puiu Gaspar, secretar general al Federaţiei Române de Schi Biatlon.

Naţionale (se pot organiza împreună cu
sportivii din Austria care vor veni la un stagiu de pregătire pe urme de gheaţă în
perioada 19 octombrie - 15 noiembrie) - 15 18 octombrie 2015
" Campionatul Mondial de Juniori pentru
Schi Nordic și U23 pentru schi fond - 23
februarie - 2 martie 2016.
" Cupa Mondială de Fete 4 - 6 martie 2016.

Editura SC Rosenau Press SRL

Deja e o certitudine faptul că Râșnovul
devine un punct tot mai fix și mai vizibil pe
harta sporturilor de iarnă, iar în acest sens
vine ca o confirmare și organizarea a două
mari evenimente din sezonul 2015-2016,
Campionatul Mondial de Juniori pentru
Schi Nordic și U23 pentru schi fond, respectiv Cupa Mondială de Fete la sărituri.
„Talentul domnului primar Veștea de a

