Primăria și Consiliul Local Râșnov
vă urează „Sărbători Fericite”!
„UN OM INFORMAT ESTE UN OM PUTERNIC”
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La mulţi ani,
2016!

„Dragi râșnoveni,
Acum, la sfârșit de an, doresc să vă mulţumesc pentru tot sprijinul pe care ni l-aţi
acordat de-a lungul anului, mie și Consiliului Local, pentru a putea duce la capăt proiectele pe care ni le-am propus.
În aceste zile vă doresc tuturor ca nimic
să nu vă umbrească Sărbătoarea Crăciunului. Să fiţi bucuroși, să petreceţi în pace
și împlinire. Iar în noul an să aveţi parte doar
de lucruri bune, liniște în suflet, dar mai ales
să aveţi sănătate. Și sper ca tot ceea ce vă
doriţi să devină realitate în anul ce vine.
Crăciun fericit, vouă și celor dragi
vouă! Să vă fie îmbelșugate casa, masa și
inima, să avem toţi parte de pace și de
binecuvântare! La Mulţi Ani și sărbători
fericite!"
Adrian Veștea
Primarul orașului Râșnov
Membrii Consiliului Local Râșnov le
urează tuturor râșnovenilor și tuturor
celor care vor trece în aceste zile prin orașul nostru să petreacă sărbătorile de iarnă
cu bucurie! În orice colţișor al Râșnovului
veţi cinsti înnoirea anului să vă simţiţi aici
ACASĂ! Sărbători fericite și un Nou An cu
sănătate și belșug!

UȘI DESCHISE, ȘI DE CRĂCIUN, ȘI DE REVELION!
În perioada Sărbătorilor de Iarnă, principalele atracţii turistice vor funcţiona după program normal
Peștera Valea Cetăţii: între orele 10.00 -18.00
Peștera Valea Cetăţii va fi
deschisă atât de Crăciun, cât
și de Revelion în intervalul
obișnuit pentru perioada de
iarnă, respectiv 10.00 – 18.00.
Vizitarea se face din 30 în 30
de minute începând cu ora
fixă și numai însoţiţi de ghid.
Tarifele de vizitare sunt de 15
lei pentru adulţi și 10 lei pentru copii, iar în cazul

Dino Parc: 10.00 - 17.00
de luni până joi, 10.00 - 18.30
de vineri până duminică

grupurilor organizate, tariful
este de 12 lei pentru adulţi și 7
lei pentru copii. Pentru a
întâmpina sărbătorile așa cum
se cuvine, în seara de 22 decembrie de la ora 16.00 a avut loc și
un concert de colinde susţinut
de Academic Clarinet Cvartet,
care i-a încântat pe cei prezenţi
cu magia sunetelor într-o minunată atmosferă a sărbătorilor.

Lift și Cetatea Râșnov: între orele 9.00 - 17.00
Cetatea Râșnov își așteaptă vizitatorii și în
perioada Sărbătorilor de iarnă, inclusiv de
Crăciun, 25 – 26 decembrie 2014, și în primele
zile ale noului an, 1 - 2 ianuarie 2015, așa cum
de altfel s-a întâmplat în fiecare an. Programul
de vizitare va fi indiferent de zi, între orele
9.00 - 17.00, chiar și în aceste zile de sărbă-

toare, iar ghizii și străjerii cetăţii își vor întâmpina oaspeţii cu legende și artefacte
menite să readucă la viaţă vremurile de glorie
ale mândrei fortăreţei Râșnovului. După același program al Cetăţii Râșnov va funcţiona și
liftul care face legătura dintre centrul orașului
și obiectivul istoric.

MOȘUL VINE ȘI LA DINO PARC.
Până pe 25 decembrie sunt oferite
cadouri copiilor care îi vizitează pe
dinozaurii de lângă Cetate.

În perioada sărbătorilor, Dino Parc va
funcţiona după program normal, fiind deschis
zilnic între orele 10.00 și 17.00 de luni până
joi, respectiv între 10.00 și 18.30 de vineri
până duminică, excepţie făcând doar prima zi
de Crăciun (25 decembrie) și prima zi a lui
2016, când dinozaurii își așteaptă oaspeţii
între orele 12.00 și 18.30. Reprezentanţii parcului anunţă că au pregătit surprize pentru
cei mai mici dintre vizitatori cu prilejul sărbătorilor de iarnă, perioadă în care cadourile
sunt prezente în viaţa noastră mai mult ca
oricând. Astfel, între 19 și 25 decembrie, copiii care trec pragul Dino Parc între orele 12.00
și 13.00, vor primi câte un pachet surpriză, în
limita celor 2.000 pregătite de gazde.

SĂRBĂTOARE
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Mai multă lume ca niciodată
la aprinderea luminilor de Crăciun

Vom avea Revelion
în Piaţa Unirii
Primăria Râșnov nu va face
rabat de la tradiţia pe care a instituit-o în ultimii în ceea ce privește petrecerea organizată în
aer liber cu ocazia Revelionului.
Primarul Adrian Veștea a precizat că trecerea de ani va fi marcată tot în Piaţa Unirii, având în
vedere că lucrarea se apropie de
final, iar trei sferturi din suprafaţă e pavată și transformată
în pietonal. Evenimentul este
programat să înceapă la ora
23.45, iar noul an va fi întâmpinat cu artificii și în acordurile
fanfarei din Râșnov.

În seara zilei de 12 decembrie
s-au aprins luminile de sărbătoare
la Râșnov, într-un decor de
poveste, noul pietonal Republicii,
împodobit și „străjuit” de 41 de
brazi, fiind luat cu asalt de localnici, prezenţi parcă mai mult ca
niciodată la evenimentul care dă
startul sărbătorilor de iarnă.
Seara a început cu momentul tradiţional în care primarul Adrian
Veștea a apăsat butonul care a
adus feeria luminilor pe străzile
din tot orașul, iar apoi cei
prezenţi l-au aplaudat pe artistul
râșnovean Andrei Lăzăroiu, revenit cu două cântece speciale pentru cei dragi, „E noapte, e Crăciun!” și „Râșnov minunat”. După

un recital de colinde al corului
Vocelis, dar și un moment artistic
al Karinei, care a venit însoţită de
prietenii ei de la organizaţia
„Artist pentru Artă”, pe scenă și-a
făcut apariţia și Moș Crăciun,
acesta glumind cu spectatorii și
spunând că și-ar dori să se mute
și pe timpul verii în orașul de la
poalele Cetăţii, pentru a se plimba
cu liftul pe plan înclinat sau pentru a se bucura de alte atracţii ale
locului. După ce au spus câteva
poezii, unii mai dezinvolţi, alţii
mai timizi, copilașii s-au înghesuit să facă poze cu Moșul în
căsuţa acestuia de lângă marele
brad, dar și să îi lase chiar din
prima seară scrisorile cu dorin-

ţele lor pentru Crăciunul care
bate la ușă. „Ne bucurăm că sunteţi în număr atât de mare alături de noi la acest eveniment
care are loc în fiecare început de
iarnă. Lucrările din Piaţa Unirii
au făcut să mutăm locaţia pe
strada Republicii, dar aceasta
arată, credem noi, minunat, fiind
împodobită cu adevărat pentru o
atmosferă de sărbătoare. Sunt
lucruri în schimbare în orașul
nostru, multe dintre ele se apropie de finalizare și cu siguranţă la
anul, de Moș Nicolae, vom
pregăti sărbătorile de iarnă întrun Râșnov cu totul nou, european”, s-a adresat primarul
Adrian Veștea celor prezenţi.

„Moșule, să îmi aduci ce merit” sau ce-și mai
doresc copiii în 2015, sub bradul Crăciun
La casa Moșului de pe strada
Republicii s-au strâns și în acest
an sute de scrisori
Scrierea unei scrisori adresată lui Moș Crăciun este o tradiţie superbă la Râșnov care îi
fascinează pe cei mici. Ei petrec o perioada
bună de timp gândindu-se la toate cadourile pe
care și le doresc. Și în acest an, Moșul a primit
în cutia poștală de la căsuţa sa de pe strada
Republicii o grămadă de scrisorele, dar și de
felicitări desenate cu migală de unii micuţi
care au vrut să demonstreze astfel că merită să
găsească sub brad cadoul pe care și-l doresc cu
atâta nerăbdare.
Dacă unii dintre copii au făcut o introducere la scrisoare pentru a arăta cât au fost cuminţi sau că au învăţat bine, alţii au trecut
direct lista de cadouri, fiind siguri că Moșul i-a
urmărit tot anul, iar cuvintele lor sunt de prisos. Pe lângă dulciuri, mașinuţe sau păpușele,
micuţii râșnoveni au avut și o serie de dorinţe
mai speciale. Pentru fetiţe, anul acesta este la
modă Violetta, astfel că acestea își doresc cduri cu muzica Violettei, dar și diferite accesorii,
cum ar fi huse de telefon sau inele, purtate de
către protagonistele acestui serial. Una dintre
cele mai râvnite jucării de către fetiţe este

păpușa Baby Amore Pipi Popo, care le face pe
micuţe să se simtă mămici, ţinând cont că
după ce e hrănită, păpușica își face nevoile și
trebuie schimbată. De asemenea, dacă nu este
hrănită plânge, așa cum face orice bebeluș.

Copiii rămân în
pas cu tehnologia
Unii copii au recunoscut că nu au fost prea
cuminţi, dar speră totuși că moșul îi va ierta și
le va asculta dorinţele. De exemplu, înainte de
a cere cadouri, Dragoș a făcut o listă cu lucrurile rele și lucrurile bune pe care le-a făcut.
„Lucruri rele: nu sunt ascultător, mă cert cu
fratele meu, stau până târziu afară. Lucruri
bune: am luat note bune, nu deranjez orele,
nu pierd rechizitele”. Ţinând cont că a fost cinstit, Dragoș speră că va găsi sub brad un ceas,
o pereche de căști mari, dar și una de căști
mici, dar și un smartphone. „Moșule, să îmi
aduci ce merit”, și-a încheiat Dragoș
scrisoarea.
Telefoanele și tabletele rămân în topul
preferinţelor celor mici care speră că Moș Crăciun le va aduce. Pentru ca bătrânul să nu
greșească cumva unii copii i-au dat și detalii
tehnice acestuia. „Mi-aș dori un telefon Samsung Galaxy S6”, i-a scris Cristian. Ţinând

cont că unii dintre cei mici abia au descoperit
tainele slovelor nu s-au prea priceput să scrie
denumirile aparatelor pe care și le doresc, dar
au descris ceea ce vor așa cum s-au priceput.
„Eu am o rugăminte la tine dacă poţi să îmi
aduci un telefon Samsung cu tacicrim”, a scris
Denisa. „Îmi doresc de la tine un telefon cu
taci”, a scris și Ana, iar un alt băieţel i-a zis
moșului că vrea „un telefon care se folosește cu
degetul”.

Unii i-au trimis Moșului
direct oferta de la magazin
Știind că Moșul a făcut anul trecut mai
multe popasuri pe la toate rudele sale, Darius,
care este elev la Școala nr. 1, i-a scris Moșului
ce să lase la fiecare dintre acestea. De exemplu,
„la tati” să îi lase mașinuţa cu telecomandă pe
care și-o dorește, iar „la buni” un pistol cu ventuze și cătușe, dar și un băţ cu care ţopăi „zoingo bongo”.
Majoritatea băieţilor își doresc fel de fel de
mașinuţe, dar și jocuri LEGO. David și-a scris
dorinţele chiar pe una dintre ofertele din Catalogul LEGO, astfel ca să fie sigur că Moșul nu
îi greșește darul. Și Anton, pentru a fi sigur că
primește ce își dorește, a spus răspicat în
scrisorica sa că vrea „un arc adevărat, cu săgeţi

Dacă v-aţi plictisit de
jucăriile vechi, aduceţi-le
la căsuţa Moșului
Moșul îi roagă pe copii, ca și în anii trecuţi, să-l ajute să ajungă și la copiii
nevoiași, iar prichindeii care trec la el îi
pot lăsa și o mică jucărie pe care ei nu o
mai vor. „Alţi copii se vor bucura cu siguranţă de ea”, le-a spus Moșul copiilor, pe
12 decembrie, când a sosit la Râșnov.
Donaţiile se pot face până în 23 decembrie, pentru că în 24, Moș Crăciun le va
împărţi micuţilor darurile, alături de dulciurile din partea Primăriei orașului
Râșnov. „Moș Crăciun va rămâne până
de Ajun la căsuţa lui din centru, pentru a
prelua scrisorile de la copii, între orele
18.00 – 20.00. Totodată, copiii care au
mai multe jucării sau care s-au plictisit de
ele, sau haine care nu le mai sunt bune,
le pot aduce la căsuţa moșului, astfel ca
Moșul să le poată face o surpriză și
micuţilor din familiile mai sărace sau din
centrele de plasament”, a precizat primarul Adrian Veștea.

cu ventuze”. Au fost și micuţi mai modești,
cum este Ruxandra, care i-a cerut moșului în
dar doar un penar, recunoscând că anul acesta
s-a mai certat cu surioara ei, dar s-a chinuit să
ia note bune la școală.

„Aici, la noi, timpul
trece mai greu…”
Alţi copii însă s-au temut că scrisorelele lor
vor ajunge prea târziu la Moș Crăciun. „Aici, la
noi, timpul trece mai greu. Mami spune că
suntem cu câţiva ani în urma altor ţări, așa că
scrisoarea mea s-ar putea să ajungă chiar de
Crăciun la tine”, a scris oarecum dezamăgită
Elena, care speră totuși, ca Moșul să primească
dorinţele ei la timp și să îi aducă o pereche de
căști cu microfon, dar și jocul roata olarului.
Și cei mici au vrut să îi facă câte un cadou
Moșului, astfel că unii și-au scris dorinţele pe
felicitări muzicale, iar alţii i-au pus câte o
bucăţică de ciocolată în plic.

Și cei mari au trimis scrisori
În cutia poștală a lui Moș Crăciun au ajuns
însă și scrisorile unor adulţi ţinând cont de
ceea ce își doresc: „să câștige Steaua campionatul” sau, un alt râșnovean i-a cerut
bătrânului cel darnic „2.222 de litri de vin”.

TURISM

Decembrie 2015 ! Pagina 3

PĂSTRĂM TRADIŢIILE, CREĂM LEGENDE NOI
Trec în noul an printre nori și stele:
Sărbători cu
Al 10-lea Revelion la 1.720 de metri altitudine reţete străvechi
săsești

Tradiţia continuă și în acest
an la Cabana Mălăiești
Unii vin pentru prima oară, însă cei mai
mulţi se vor afla la cel de-al zecelea Revelion
petrecut la peste 1.700 de metri altitudine.
Este vorba de cele aproximativ 90 de persoane
care se vor afla la cumpăna dintre ani la
Cabana Mălăiești, unde vor fi așteptaţi cu un
meniu clasic pentru Anul Nou, dar și cu ciorba
de fasole de a doua zi, tradiţională pentru
înălţimile munţilor. „Ne adunăm pe 30 decembrie și petrecem până pe 3 ianuarie. Pachetul
a costat 200 de lei, fiind incluse masa de Revelion și cazarea. Urcăm pe jos, drumul durează

aproximativ două ore și jumătate. Iarna se
ajunge mai ușor, pentru că se așează zăpada,
acum avem deja un strat de 30-40 de centimetri”, ne-a spus cabanierul Ion Adămuţă
(foto). Astfel, la cabana situată în munţii Bucegi, la 1.720 de metri, iubitorii muntelui vor
avea parte de foc de tabără, vin fiert, diverse
jocuri și bineînţeles preparate tradiţionale
românești. Cum se întâmplă an de an, locurile
au fost epuizate încă din luna noiembrie, iar
aprovizionarea a fost făcută încă de acum câteva luni, cu caii.

Călușarii veterani și junii ies
la joc în a doua zi de Crăciun
Tradiţionalul bal din 26
decembrie va avea loc la
restaurantul Centru-Nord
Ca în fiecare an, în a doua zi de Crăciun la
Râșnov va avea loc Balul Călușarilor, o tradiţie
seculară care îi adună pe localnici, tineri și
bătrâni deopotrivă, uniţi de ideea de joc. Astfel, pe 26 decembrie, începând cu ora 18.00,
peste 150 de persoane sunt așteptate la
restaurantul Centru-Nord. Vor juca cei opt
veterani rămași în activitate, tot mai puţini de
la un an la altul, care însă predau ștafeta cu
succes Junilor Râșnovului, aceștia din urmă
ducând tradiţia Dansului Călușarilor mai
departe. „Băieţii au învăţat bine și nu avem
nicio emoţie în ceea ce privește perpetuarea
dansului pe mai departe. Costumele călușarilor sunt deosebit de frumoase și sunt moștenite de la părinţi, bunici și chiar străbunici.

Dansul este o tradiţie păstrată din tată în fiu,
majoritatea dansatorilor primind costumele
de la taţi, care la rândul lor l-au primit de la
bunici și stră-străbunici. Cu siguranţă vom
avea parte de o petrecere frumoasă, ca de
fiecare dată. Fiecare vine cu bucatele
tradiţionale ale Crăciunului, ne bazăm mult
pe «porcării», se fac mese pe familii, pe prietenii”, ne-a spus Dumitru Bucșa (foto),
amfitrion al evenimentului.
Seara va fi deschisă de colinde și dansurile
celor două trupe de călușari, veteranii și junii,
iar apoi vor urma Sârba, Brâul, Fecioreasca
sau Căluţul oltenesc, toate „colorate” cu voie
bună, cel mai probabil până în zorii zilei. Alături de călușari se vor afla și membrii grupului dansuri „Mugurelul”, dansatori cu vârsta
între 5 și 13 ani, coordonaţi de către doamna
profesoară Diana Corboș. Participarea la bal
se va face pe bază de invitaţie, între cei care
sunt așteptaţi fiind și primarul Adrian Veștea.

Râșnovul a
devenit o destinaţie turistică tot mai
des aleasă
atât de turiștii
români, cât și
de cei străini,
lucru dovedit
de faptul de faptul că în fiecare an
sunt înregistrate creșteri
în ceea ce privește numărul de turiști care
vizitează orașul rozelor. Și anul acesta
pachetele turistice de sărbători au fost vândute în totalitate pentru perioada Revelionului și în proporţie de 60% pentru perioada
Crăciunului, după cum ne-a declarat Constantin Ungureanu (foto), președintele Asociaţiei Rosenau Turism.
„Odată ajunși la Râșnov, turiștii vor găsi
servicii de cazare, masă și petrecerea timpului liber de înaltă calitate. Dacă pentru
seara de Revelion restaurantele se întrec în
a-și promova meniurile din bucătăria internaţională, pentru perioada Crăciunului
oaspeţii sunt așteptaţi cu preparate tradiţionale din bucătăria românească,
săsească și maghiară”, a explicat Constantin
Ungureanu.
Din meniuri nu lipsesc nici specialităţile.
Spre exemplu, la un restaurant cu specific
local s-au pregătit special pentru perioada
sărbătorilor de iarnă două preparate deosebite, folosind reţete străvechi din bucătăria
săsească. „Prăjitura Roza“ și aperitivul
„Evangelischer speck” sunt surprizele bucătarilor pentru această perioadă. „Acest aperitiv îl vor primi din partea casei toţi cei ce vor
servi masa în toată această perioadă a sărbătorilor în cadrul restaurantului. Reţetele
au fost oferite de către doamna Violeta, soţia
curatorului Biserici Evanghelice Râșnov”,
au precizat reprezentanţii locaţiei.
Asociaţia Rosenau Turism transmite pe
această cale râșnovenilor, turiștilor și tuturor celor care au fost aproape în anul 2015
de Staţiunea Turistică Râșnov „La mulţi ani
cu multe realizări, bucurii și sănătate”.

Zoritorii colindă de Crăciun și joacă la bal pe 23 ianuarie
Un obicei vechi care în trecut însemna colindatul
fetelor nemăritate de către flăcăii din oraș se va desfășura și în acest an, zoritorii urmând a vizita râșnovenii, așa se obișnuiește, în zilele de Crăciun, iar
apoi se vor distra la balul care va avea loc în luna ianuarie. „După ce s-a întâmplat la clubul Colectiv din
București, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a
luat măsuri drastice, iar multe localuri au început să
se închidă, fie temporar, fie definitiv. Fenomenul
prezent la nivel naţional afectează și orașul nostru și
am fost destul de aproape să nu ne putem organiza
Balul Zoritorilor. Ne fixasem ca dată de desfășurare
9 sau 16 ianuarie 2016, însă nu am reușit, așa că în
acest an evenimentul va avea loc ceva mai târziu, pe
23 ianuarie”, ne-a spus Eusebiu Velea, unul dintre
colindătorii râșnoveni.
În pregătirea balului, zoritorii vor desfășura obiceiul de a vizita casele din Orașul Trandafirilor. Astfel,

Zoritorii, la colinda din 2014.

după ce vor participa la slujba de Crăciun, pe
25 decembrie vor pleca în prima parte a călătoriei lor, colindând în zona cartierelor 1 și 2. A
doua zi vor trece și pe la ceilalţi râșnoveni pentru a le face tradiţionalele urări, punctul principal al traseului fiind Promenada. „Suntem
15-16 zoritori, tineri necăsătoriţi. E un obicei
vechi la care nu vrem să renunţăm, chiar și în
aceste condiţii mai grele întâmpinate în acest
an. Trei dintre noi venim deja de șase ani, spre
exemplu. Vom merge și le vom cânta râșnovenilor «O, ce veste minunată!»”, a mai precizat
zoritorul-șef, Eusebiu Velea. Balul va avea loc
sâmbătă, 23 ianuarie 2016, la Restaurantul
Rosenau, unde sunt așteptate aproximativ 100
de persoane, iar la finalul petrecerii, înainte de
a pleca fiecare către casa lui, flăcăii vor mai
cânta odată colindul străvechi.

SPORT
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ACS Olimpic Cetate, o entitate care
începe să-și cunoască primele rezultate
Conducătorii clubului râșnovean fac bilanţul după mai bine de un an de la înfiinţare
În toamna anului 2014 pleca la drum un
nou proiect în Râșnov, care își propunea să
iniţieze copiii în sport și să le ofere o alternativă sănătoasă de petrecere a timpului
liber. Este vorba despre un club cu multiple
discipline, unde cei mai mici aveau ocazia să
aleagă ceea ce considerau că li s-ar potrivi
mai bine. La mai bine de un an de la acel
moment, conducătorii ACS Olimpic Cetate
se arată extrem de mulţumiţi de activitatea
ramurilor sportive, amintind totodată că rezultatele au început să apară. „Suntem mulţumiţi de activitatea desfășurată până în
momentul de faţă. Avem în jur de 250 de
copii, iar noi ne dorim să îi ajutăm să
aleagă un sport. Pot încerca mai multe discipline, iar apoi se pot opri unde se simt
mai bine. Nu avem ca principal obiectiv

SĂRITURI: Primele medalii
– Antrenori: Gheorghe Gerea și Radu Oţelea

performanţa, ci iniţierea, așa cum am mai
spus încă de la înfiinţare, dar dacă dintre ei
vor ajunge să urmeze cariere adevărate în
sport, ne-am bucura”, a precizat Liviu Butnariu, președintele ACS Olimpic Cetate
Râșnov. Astfel, la fotbal, nu mai puţin de
patru categorii de vârstă au fost înscrise în
diverse competiţii judeţene. Dintre acestea,
juniorii au reușit să termine sezonul competiţional 2014-2015 pe locul al doilea. Mai
mult, la finalul turului sezonului actual,
echipa de seniori este lider detașat în clasamentul campionatului judeţean. Pe de altă
parte, secţia de sărituri cu schiurile a reușit
afilierea la federaţia de profil, iar sportivii au
obţinut și primele trei medalii la campionatele naţionale pentru copii. Același
număr de medalii l-au obţinut și sportivii de

la biatlon, secţie care a reușit să califice și
trei schiori pentru campania Pierre de Coubertain, organizată de Federaţia Română de
Schi-Biatlon (FRSB) și Comitetul Olimpic și
Sportiv Român (COSR). La volei, copiii cu
vârste între 14 și 16 ani de la ACS Olimpic
au obţinut un loc II (fete) și un loc III
(băieţi) la competiţii judeţene, iar conducerea clubului a organizat, pe 22 decembrie,
un turneu la care au participat cele mai puternice echipe din Brașov (AS Bravol, AS
Școala Sportivă Brașov, LPS Brașov), invitaţi speciali fiind fostele mari glorii Horaţiu
Ferariu, Tănase Tănase și Constantin
Sterea. Pentru ramura de lupte libere, una
de mare tradiţie în orașul nostru, se
pregătește afilierea la federaţia naţională în
2016, când la Râșnov va avea loc un turneu

MAJORETE: Se pregătesc de Europene!
– Antrenori: Luiza și Cătălin Nan, Andreea Labă
Activitatea majoretelor din Râșnov a început
încă din 2011. De atunci, au adunat opt cupe
naţionale și au ajuns până în semifinalele emisiunilor TV „Românii au talent” și „România
dansează”. Odată cu înfiinţarea clubului, secţia a
trecut sub „firma” ACS Olimpic. Anul trecut a
câștigat Cupa Valahia de la Târgoviște și Campionatul Naţional de la Cluj. „Am avut la un moment dat 45 de sportivi, în trei grupe - cadeţi,
juniori și seniori. Între timp am rămas cu 30,
majoritatea cadeţi. Sunt 15 echipe la nivel naţional, noi suntem printre primii care au iniţiat
mișcarea în România. Această ramură începe
să prindă și la noi, însă, deocamdată, nu e destul promovată. Ne pregătim pentru un alt concurs, în februarie, la Târgoviște, iar dacă se va
înfiinţa probă pentru cadeţi la Campionatele

Europene, ne gândim să participăm, cu o eventuală victorie la faza naţională. Suntem în discuţii cu ANEFS, care dorește să introducă disciplina în facultăţile de sport și am putea forma
instructori în cadrul unor seminarii”, ne-a spus
Luiza Nan, antrenor grupa de cadeţi.

SCRIMĂ: Competiţie reper în agenda României
– Antrenor: Marius Gălăţanu

La campionatele naţionale de vară-toamnă
pentru grupa de copii născuţi în 2007, Andrei
Tieran (locul 3), Elizabeta Nan (locul 2) și
Izabela Nan (locul 3) au obţinut primele medalii pentru clubul râșnovean. „Am luat-o de la
zero, cu cei mai mici săritori, pe care sperăm
să îi formăm cât mai bine. Este o muncă
îndelungată, până apuci să îi formezi durează
și trei ani, dar facem asta de când ne știm.
Sperăm să scoatem viitori campioni”, ne-a
spus Gheorghe Gerea (antrenor emerit).

Se pregătește afilierea la federaţia naţională
în 2016, când la Râșnov, va avea loc, pe lângă
cea de-a doua ediţie a Cupei Mușchetarul, un
turneu naţional pentru copii și cadeţi. „Eu am
venit la 1 octombrie 2015 la Râșnov și sunt
bucuros să mă alătur acestui colectiv. Cupa
Mușchetarul a fost un succes, au venit în jur

SCHI: Trei mici campioni

de 200 de scrimeri din toată ţara și din
străinătate. De asemenea, este o realizare faptul că la Râșnov a poposit Caravana Scrimei.
Ne bucurăm de sprijinul autorităţilor, care
sunt preocupate de sport și de educaţia copiilor, iar acest lucru ne ajută enorm pe noi,
antrenorii”, a precizat Marius Gălăţanu.

naţional pentru copii și cadeţi. Același lucru
se va întâmpla și la scrimă, unde se pregătește afilierea, dar vor fi organizate și
două turnee puternice, unul în luna februarie și unul în luna octombrie. Nu în ultimul rând, echipa de majorete a clubului a
devenit campioană naţională în 2015, după
o competiţie care s-a desfășurat la Cluj.
„Avem copii înscriși la toate secţiile, ne
propunem să ne afiliem la federaţiile de
profil și să definitivăm partea de organizare, dar și să ne dezvoltăm. De exemplu,
din 2016 vom deschide și o secţie de handbal. Este foarte important la nivelul unei
comunităţi să existe sport de masă, mai
ales în rândul celor mici”, a declarat Nicolae Dogariu, reprezentant al ACS Olimpic
Cetate Râșnov.

VOLEI: Pe podium
între echipele judeţene
– Antrenori: Adrian Pustiu și Ţintea Alina

Echipa de fete a obţinut locul al II-lea pe
judeţ în Olimpiada Interșcolară, iar cea de
băieţi, locul al III-lea. „Ne pregătim pentru
ediţia din 2016 a competiţiei. Copiii se bucură
foarte mult de fiecare antrenament, de fiecare
meci și credem că voleiul a prins foarte bine la
Râșnov. Am organizat și acest turneu acum,
pe final de an, ne pare rău că doar pentru fete,
însă la băieţi nu am găsit adversari, majoritatea echipelor fiind într-adevăr în vacanţă”,
ne-a declarat antrenoarea Alina Ţintea.

LUPTE LIBERE: Turneu naţional adus la Râșnov în 2016

- Antrenori: Ion Bărăscu la schi fond și Mircea Cimpoia la schi biatlon

– Antrenor: Nicolae Ene

Alexandru Stoian, Ioana Plăiașu și
Dorin Petric au reușit să se califice pentru
faza naţională a campaniei Pierre de Coubertain organizată de FRSB și COSR. „Marea noastră problemă este lipsa zăpezii,
așa că ne-am bazat mai mult pe role și
alergare. Vom avea două concursuri în
ianuarie, la Harghita Băi, iar apoi orașul
nostru va găzdui Cupa Orașului Râșnov,
Cupa Veteranilor și Cupa CSȘ Dinamo
Râșnov. Vom lega astfel o bună perioadă
în care sperăm să fie și ceva zăpadă și să
urcăm foarte mult în pregătire”, a precizat
antrenorul emerit Mircea Cimpoia.

Se pregătește afilierea la federaţia naţională în 2016, când, la Râșnov, va avea loc un
turneu naţional pentru copii și cadeţi. „Nu
se mai fac lupte ca pe vremea mea, copiii nu
mai sunt atât de atrași de sport și tocmai
din această cauză cred că ideea de bază
după care se ghidează clubul este excelenţa.
Să oferim copiilor o alternativă la viaţa sedentară și să devină mai sănătoși prin sport,
chiar dacă nu toţi ajung mari sportivi. Ne
pregătim pentru un concurs care va avea
loc la Dinamo Brașov, în luna ianuarie, și
cu această ocazie vom vedea pe unde ne
situăm ca pregătire”, a apreciat Nicolae Ene.
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Meciuri mari
din partea
celor mici

„Vârfurile”
competiţiei

La Râșnov a avut loc, în perioada 19-20
decembrie, prima ediţie a unui atractiv
turneu de fotbal pentru copiii din judeţ

Echipele câștigătoare
" 2003 – CSM Codlea
" 2005 – CSM Codlea
" 2008 – AS Prejmer 2012
" 2010 – ACS Steagu Roșu
Brașov

" Cel mai bun portar
2005 – Marian Vlad.

" Cel mai tehnic jucător
2003 – Mihai Mândreanu.

" Golgheter 2005 Antonio Gavrilă.

" Cel mai tehnic jucător
2005 – Vlad Cotinghiu.

" Cel mai tehnic jucător
2008 – Noje Răzvan.

" Cel mai bun portar 2008
– Scutaru David.

" Cel mai tehnic jucător
2010 – Ilie Tudor.

FOTBAL: Patru echipe în competiţii judeţene
– Antrenori: Nicolae Dragu și Daniel Botea (copii),
Vasile Ţăndărel (juniori) și Ion Sima (seniori)
Patru echipe de copii evoluează în competiţii oficiale la nivel
judeţean. Echipa de juniori a terminat sezonul 2014-2015 pe locul
al doilea. Echipa de seniori este
lider al clasamentului, la finalul
turului sezonului 2015-2016.
„Bineînţeles, când cresc, mulţi
dintre ei aleg să plece la alte
echipe, unde consideră că pot face
pasul către performanţă, dar

aceasta nu poate decât să ne
bucure. Important e că din ce în
ce mai mulţi copii vin la fotbal,
avem aproape 100, ceea ce nu
este deloc puţin. Se dezvoltă
sănătos, se integrează într-un
colectiv, în societate. Acestea sunt
cele mai importante lucruri”, neau spus, la zi de bilanţ, Daniel
Botea și Nicolae Dragu, antrenorii
celor mai mici dintre fotbaliști.

Micuţii fotbaliști de la ACS Olimpic Cetate
Râșnov au încheiat anul cu un atractiv turneu de fotbal, care a avut loc la baza sportivă SanSport din
localitate, cu participarea mai multor echipe din
Brașov, Zărnești, Cristian, Vulcan, Prejmer, Zărnești
sau Codlea. Astfel, sportivi născuţi în 2003, 2005,
2008 și 2010 au oferit două zile cu partide frumoase,
pline de dramatism, mulţi dintre spectatorii prezenţi
plecând acasă cu ideea că, de multe ori, emoţia fotbalului juvenil este mai puternică decât cea oferită de
partidele de seniori. „Ne-am gândit să încheiem anul
cu o competiţie și suntem bucuroși de participarea
atâtor echipe. Oaspeţii noștri au fost mulţumiţi de
calitatea turneului. Noi, la Râșnov, ne dorim să
aducem cât mai mulţi copii din faţa calculatoarelor
și a tabletelor către terenul de sport. Nu urmărim în
mod direct performanţa, ci să facă mișcare, sport,
mai ales cel de echipă. Este o modalitate bună de
integrare în societate, este vorba de un fel de a face
educaţie. Ne dorim să organizăm acest turneu an de
an și să vină cât mai mulţi copii”, ne-a spus Liviu
Butnariu, președintele ACS Olimpic Cetate Râșnov.

COMUNITATE

Decembrie 2015 ! Pagina 6

Armata
e cu noi!
Sub conducerea noului comandant, militarii de la „Comunicaţii
și Informatică” vor să fie cât mai
prezenţi în viaţa comunităţii
Militarii de la Centrul 42 Comunicaţii
și Informatică încheie un an de-a lungul
căruia au fost extrem de prezenţi în viaţa
comunităţii râșnovene, la evenimente
importante din calendarul acesteia. De
departe, cap de afiș îl reprezintă 1 Decembrie, o dublă sărbătoare în care am celebrat Ziua Naţională a României, dar și
Ziua Staţiunii Râșnov, atunci când militarii au cinstit uniforma pe care o poartă
cu mândrie, oferind un moment foarte
apreciat de cei prezenţi pe strada Republicii, unde a avut loc manifestarea.

„Suntem o echipă mare și
frumoasă aici la Râșnov”
„Ne-am propus să fim cât mai prezenţi în
viaţa localităţii, atât la evenimente festive cât și
la acţiuni organizate cu scopuri și obiective precise de către autorităţile locale. Colaborăm
foarte bine cu Primăria și domnul primar
Veștea, cu Goscom și domnul Butnariu, dar și
cu colegii noștri de la Poliţie sau Pompieri. Cred
că putem spune să suntem o echipă mare și frumoasă aici la Râșnov”, ne-a spus colonelul
Sorin Silviu Bălășescu, comandantul Centrului

42 Comunicaţii, care a preluat de curând tradiţia
fostului Batalion 241 Radioreleu, înfiinţat la 1
octombrie 1972. Tot ca exemple privind
apropierea militarilor de viaţa comunităţii este și
faptul că, în acest an, elevii de la toate școlile din
oraș au vizitat unitatea în cadrul săptămânii
„Școala Altfel” și și-au putut face o părere despre
viaţa de militar. De asemenea, de-a lungul anului, membrii Centrului au organizat diferite acţiuni de timp liber și excursii cu caracter educativ,
la care au participat destui râșnoveni, copii,
tineri sau persoane mai în vârstă, destinaţia
preferată fiind Cabana Mălăiești. „Am participat

cu oameni și la diverse acţiuni de ecologizare
organizate de autorităţile locale. Ne dorim să
fim cât mai implicaţi, să ajutăm. Am fost și la
aprinderea luminilor de Crăciun, spre exemplu,
unde oamenii noștri au avut aproape copiii și
familiile. Mai mult, nu au dat înapoi nici de la
acţiunea caritabilă cu ocazia sărbătorilor,
donând multe jucării”, ne-a mai spus col. Sorin
Silviu Bălășescu. Acesta a mai precizat că militarii unităţii au reușit să obţină locul al doilea la
Spartachiada din 2015, sperând să reușească
măcar acest lucru și în 2016 sau, de ce nu, să îi
întreacă pe favoriţii de la „vânători de munte”.

Pregătiţi de iarnă

Primărie: program de sărbători

60 de tone de clorură, 20 de sare și 80
de metri cubi de nisip pentru lupta cu zăpada
Autorităţile râșnovene au pregătit din timp
Care sunt priorităţile
utilajele și au stocurile de material antiderala deszăpezire
pant necesare, astfel ca în cazul în care iarna își

Birourile Primăriei Râșnov vor fi
deschise pe perioada vacanţei de iarnă cu
excepţia zilelor care sunt declarate libere
prin lege. Astfel, ghișeele vor fi deschise
atât pe 24, cât și pe 31 decembrie, dar în
zilele de 25 decembrie și 1 ianuarie porţile
instituţiei vor fi închise. Cei care au

va intra cu adevărat în drepturi, să se poată
acţiona prompt. Goscom Cetatea Râșnov, care
se ocupă de activitatea de deszăpezire din oraș,
a început să acţioneze deja cu utilajele încă de
luna trecută, ţinând cont că temperaturile au
început să fie negative pe timp de noapte și
exista riscul apariţiei poleiului, în urma precipitaţiilor căzute.
Pentru deszăpezirea străzilor din oraș se va
folosi în principal clorură calcinată, iar necesarul estimat este de 60 de tone. Totodată, s-au
mai previzionat ca necesare și stocuri de 20
tone de sare, dar și 80 de metri cubi de nisip.
„Vom folosi în principal clorură calcinată, astfel încât asfaltul să nu se degradeze. În
momentul de faţă avem deja în depozite 40 de
tone de clorură, întreaga cantitate de sare
necesară, dar și 44 de metri cubi de nisip. Vom
continua aprovizionarea depozitelor, astfel
încât să dispunem de stocurile necesare în
cazul în care vom avea parte de ninsori abundente”, a explicat Liviu Butnariu, directorul
Goscom Cetatea Râșnov.
În cazul în care vor fi ninsori abundente,
Goscom are pregătite o serie de utilaje pentru
ca zăpada să fie degajată de pe carosabil în cel
mai scurt timp: 2 pluguri, 2 tractoare, un tractor cu lamă, o autospecializată pentru deszăpezire dotată cu lamă și RNSP (răspânditor
material antiderapant), o autospecializată doar
cu lamă, un buldoexcavator și alte două utilaje
pentru împrăștiat material antiderapant.

Pentru a asigura activitatea de deszăpezire,
pe străzile Râșnovului vor acţiona două echipe,
iar Goscom a făcut și o prioritizare a intervenţiilor. Mai întâi, se va acţiona pe arterele
principale și vor avea prioritate la deszăpezire
străzile: Republicii, Unirii, Caragiale, Florilor,
Creangă, Eminescu, Vlaicu, Mișu Pop, Școlii,
Panduri, Vladimirescu, Sadoveanu, Postăvaru,
Eroilor, Bucegi, Brazilor, Teiului, Izvor, Armata Română, Vulcanului, Vânători, Ghimbășel și
Crizantemelor. Cea de-a doua echipă va avea ca
priorităţi străzile George Topârceanu, Alexandru Vlahuţă, Matei Basarab, Romulus Cristoloveanu, Cloșca, Crișan, Horia, Cvartalul
ISR, Cpt. Iancu Șofran, Cvartal Centru Nord,
George Coșbuc, Iazului, Cvartal Florilor,
Primăverii, Mică și Brândușelor. După ce vor
finaliza lucrările pe aceste străzi, cei de la
deszăpezire se vor muta pe străzile secundare,
respectiv prima echipă va acţiona pe Vasile
Alecsandri, Delavrancea, Heliade Rădulescu,
Ana Ipătescu, Libertăţii, Alecu Russo, Liviu
Rebreanu, Lucian Blaga, Ioan Slavici, Zaharia
Stancu și Toamnei. Echipa doi are ca misiune
deszăpezirea străzilor Garofiţei, Gladiolelor,
Lalelelor, Narciselor, Orhideelor, Panseluţelor,
Trandafirilor, Bujorului, Crinului, Daliei,
Ghiocelului, Iasomiei, Lămâiţei, Liliacului,
Viorelelor, 1 Mai, Vulturului, Nicolae Bălcescu,
Gheorghe Lazăr, Vlad Ţepeș, Abator, Gării, Salciei și Plopului.

Disperat non-stop
pentru urgenţe
Râșnovenii pot semnala 24
de ore din 24 problemele legate activitatea de deszăpezire la numărul de telefon al
Dispeceratului
Goscom,
0724.005.189. La acest număr, râșnovenii pot anunţa și
eventualele avarii la reţele de
apă și canal, dar și dacă sunt
probleme în ceea ce privește
activitatea de salubritate,
după cum a precizat Liviu
Butnariu, director SC Goscom Cetatea Râșnov SA.

diferite probleme de rezolvat la Primărie
în perioada sărbătorilor o vor putea face
între Crăciun și Revelion, respectiv în
perioada 28 – 31 decembrie, când se va
lucra după programul obișnuit. Primăria
își va relua programul normal de lucru din
4 ianuarie 2016.

Sărbătorind cu gândul
la cei pentru care Moș
Crăciun pare doar un vis
Evenimentele de final de an organizate în școlile din Râșnov au avut
și o latură caritabilă, așa cum micuţii obișnuiesc să facă an de an

Elevii râșnoveni au întâmpinat sărbătorile de iarnă cu o mulţime de evenimente,
așa cum obișnuiesc an de an. Liceenii au ajuns la cea de-a cincea ediţie a galei „Râșnovenii au talent”, la cinematograful „Amza
Pellea” fiind invitaţi toţi colegii lor de la
școlile și grădiniţele din oraș. Fiecare școală
și-a prezentat propriul program artistic, de
la teatru la muzică și nu numai, cea mai importantă fiind însă partea caritabilă a spectacolului. Astfel, la intrare s-a aflat o urnă în
care fiecare râșnovean prezent a donat cât a
crezut de cuviinţă, fondurile strânse ajungând la șapte copii nevoiași care învaţă la
Liceul Tehnologic. „Este un eveniment care
prinde rădăcini, iar noi căutăm în fiecare
an, în luna decembrie, să găsim o modalitate pentru a ajuta și familiile fără mari
posibilităţi financiare. Altfel, elevii au primit la clase câte un pachet cadou din partea Primăriei, pe care l-au primit cu mare
bucurie”, ne-a spus Cristian Dudulean,
director al Liceului Tehnologic Râșnov.
Un alt eveniment cu tradiţie este
Bazarul de Crăciun organizat de elevii Școlii Gimnaziale Peter Thal în sala de sport a

unităţii. Cum era de așteptat, acesta a avut
un mare success, produsele pregătite de
copii fiind cumpărate pe nerăsuflate de
părinţi și vizitatori. Tradiţionala serbare de
Crăciun de la Școala nr. 2, cu multe colinde
și scenete, a avut loc chiar în ultima zi
înainte de vacanţă, pe 18 decembrie, iar în
cadrul unităţii, mai multe clase au realizat
donaţii către elevii pentru care Moș Crăciun
pare de multe ori doar un vis, acţiunea desfășurându-se însă cu discreţie, la cererea
profesorilor, căci, mai important este parcă
să dăruiești decât să te lauzi cu acest lucru.
Tot la Școala Gimnazială Peter Thal a avut
loc acţiunea „Salvează bradul de Crăciun”
iniţiată de Prietenii Pădurilor de la Ocolul
Silvic Râșnov, prilej cu care au fost căutate
alternative pentru tradiţionalul pom de sărbători, cu proiecte la clasele de gimnaziu,
rezultând dezbateri, informări și produse
extrem de interesante. Nu în ultimul rând,
elevii de la școlile 1 și 3 au avut parte de
două zile de serbare, pe 15 și 16 decembrie
Casa de Cultură răsunând de colinde și urări
de sărbători, programul artistic fiind
pregătit de prof. Diana Corboș.

COMUNITATE

Decembrie 2015 ! Pagina 7

Primul decembrie în care pădurile
Râșnovului au rămas intacte
Pe timpul sezonului rece, furtul de lemne devine „sport naţional”, numai că
intensificarea patrulelor în fondul forestier i-a ţinut departe pe hoţi de aurul verde
Pădurea este una dintre ţintele preferate ale hoţilor pe
timp de iarnă, dar mai ales în luna decembrie, când și brazii le
fac cu ochiul celor care vor să își asigure un venit suplimentar
înainte de sărbători. Râșnovul se poate mândri că este primul
decembrie din ultimii ani în care pădurile aflate în proprietatea
orașului au rămas intacte, nefiind înregistrată nici o infracţiune de acest gen. Șeful Ocolului Râșnov, Adrian Apostu, ne-a
declarat că atât activitatea de prevenţie, cât și patrulările în
fondul forestier au avut un rol foarte important în această
reușită. „Au fost intensificate și patrulele în zonele unde în anii
anteriori am avut probleme în ceea ce privește furtul de masă
lemnoasă sau de brazi de Crăciun. Angajaţii Ocolului au fost
sprijiniţi în activităţile de patrulare și de către echipaje ale
Jandarmeriei, Poliţiei Locale și Poliţiei Naţionale, astfel că nu
ne-am mai confruntat cu sustrageri din fondul forestier”, a
precizat Adrian Apostu. De asemenea, nici în acest an Ocolul
Râșnov nu a tăiat pomi de Crăciun pentru comercializare, singurii brazi fiind tăiaţi pentru a fi amplasaţi pe străzile orașului,
astfel ca spiritul Crăciunului să ajungă în fiecare cartier.

Din primăvară
se redeschid
observatoarele
250 de turiști au venit chiar de
peste hotare la Râșnov pentru
a vedea urșii, mistreţii sau lupii
în mediul lor de viaţă sălbatic
Începând din primăvară, cei care sunt
interesaţi de a vedea animalele sălbatice în
mediul lor natural o pot face mergând la
unul dintre cele trei observatoare amenajate special în acest sens. Anul acesta,
observatoarele au avut 250 de vizitatori,
mai mult de jumătate dintre aceștia fiind
străini, care au ajuns la Râșnov prin intermediul agenţiilor de turism montan care
au incluse aceste obiective în itinerar.
„Momentan, acestea sunt închise și se vor
redeschide abia după topirea zăpezii,
urmând să funcţioneze aproximativ până
în luna noiembrie. Accesul la aceste
puncte de observare a animalelor se face
doar însoţiţi de către personalul Ocolului,
pentru a nu exista riscul apariţiei unor
incidente. Turiștii pot vedea din aceste
observatoare în special urși, dar și mistreţi
și chiar și lupi”, a subliniat șeful Ocolului
Silvic Râșnov, Adrian Apostu.

Animalele sălbatice,
ajutate să treacă
mai ușor peste iarnă
În pădurile Râșnovului sunt
amenajate șapte puncte de hrănire
a animalelor sălbatice pentru a evita
atacurile asupra gospodăriilor populaţiei
Tone de porumb, fân, grâu și lucernă au fost duse de către
pădurari în locuri special amenajate în pădure pentru animalele sălbatice. Șeful Ocolului Silvic Râșnov, Adrian Apostu,
a precizat că acestea au dificultăţi în a-și procura hrana pe timpul sezonului rece, astfel că ocolul Râșnov le asigură hrană
complementară pe tot parcursul lunilor de toamnă târzie iarnă, pentru ca animalele să nu fie nevoite să plece de „acasă”
și să ajungă în oraș, creându-le neplăceri localnicilor. „În ultima vreme au mai fost ceva probleme doar cu mistreţii, în
zona caselor de vacanţă de la Cheișoara, astfel că am suplimentat cantităţile de hrană. Urșii nu au mai coborât în oraș
tocmai pentru că le-am asigurat în permanenţă hrană complementară, iar acum sunt perioada de hibernare. Oferind
hrană complementară, avem grijă și de sănătatea animalelor,
dar evităm și interacţiunea acestora cu omul, ceea ce ar putea
duce la apariţia unor incidente neplăcute”, a explicat Apostu.
În total, la cele șapte puncte de hrănire amenajate pe raza
celor 7.000 de hectare pe care le are Ocolul Râșnov în administrare au fost puse 1.977 kg de porumb, 3.000 de kg de fân și
lucernă, dar și 2.000 de kg de frunzare.

AN CEVA MAI LINIȘTIT PENTRU POLIŢIȘTII RÂȘNOVENI

Infracţionalitatea în Râșnov
a scăzut cu 12,80% faţă de 2014

„Stimaţi cetăţeni, Poliţia Staţiunii Râșnov are
deosebita plăcere să vă ureze Sărbători Fericite, Sănătate, Prosperitate și La Mulţi Ani!”
Comisar șef de poliţie Constantin Dumbravă,
Comandantul Poliţiei Staţiunii Râșnov

Anul 2015 a fost unul ceva mai liniștit la Râșnov, rata de infracţionalitate
înregistrând o scădere importantă faţă de
2014. „Instituţia Poliţiei Naţionale a fost
și va fi în sprijinul râșnovenilor. Urmare
activităţilor întreprinse până în prezent,
avem deosebita plăcere să vă informăm
că în cursul primelor 11 luni ale anului
2015 s-au înregistrat cu 59 fapte penale
mai puţin ca în perioada similară anului
trecut, ceea ce înseamnă că infracţionalitatea sesizată a scăzut cu 12,80%”, a

declarat șeful Poliţiei Staţiunii Râșnov,
comisar șef de poliţie Constantin Dumbravă. Potrivit datelor centralizate în
perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2015,
s-a constatat că, la nivelul Râșnovului,
au scăzut cu 14,29%, și infracţiunile de
furt din locuinţă, furturile din case de
vacanţă cu 14,29%, furturile din curţi cu
28,00%, furturile din societăţile comerciale cu 62,00%, furturile din auto cu
16,67% și înșelăciunile cu 25,20%.
Cetăţenii sunt avertizaţi însă ca, pe

viitor, să nu ignore prevenţia și să ia
măsurile necesare în vederea asigurării
avutului lor. Comandantul Dumbravă a
ţinut să precizeze, totodată, că, în ultima
perioadă de timp, la nivel judeţean cât și
naţional s-au comis multe infracţiuni de
înșelăciune prin metoda „Accidentul”,
motiv pentru care oamenii legii sfătuiesc
cetăţenii să aibă foarte mare grijă cu cine
vorbesc la telefon și să nu răspundă afirmativ tuturor persoanelor necunoscute
care îi contactează telefonic.

