În două unităţi
școlare din Râșnov,
personalul angajat
este vaccinat 100%
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1 Decembrie - din nou uniţi în Piaţa Unirii
La mulţi ani, România!
La mulţi ani, Râșnov!
1 Decembrie, Ziua noastră naţională, este
atât o zi a respectului pentru Istoria noastră,
cât și o zi a gândurilor de mai bine pentru
viitorul nostru! Iar de 9 ani, noi, râșnovenii,
mai avem un motiv de sărbătoare în această zi:
e ziua în care orașul a primit titlul de Staţiune
Turistică de Interes Naţional, Râșnovul fiind a
treia astfel de staţiune din judeţul Brașov, după
Poiana Brașov și Predeal.
Haideţi să ne închipuim cât de mândri au
fost românii care au votat la Alba Iulia, la 1
Decembrie 1918, Marea Unire. Era visul naţiunii noastre și ei au fost cei care l-au împlinit.

De asemenea, îmi face plăcere să vă repet
„Proclamaţia Obștei românești din Râșnov” de
la 22 noiembrie 1918: „Obștea poporului
român din comuna Râșnov, din îndemn propriu și fără nici o silă sau ademenire din vreo
parte, dă la iveală dorinţa fierbinte ce însufleţește inima fiecărui român și declară că
voinţa sa nestrămutată este:
Voim să fim alăturaţi, împreună cu teritoriile românești din Ardeal, Banat, Ungaria și
Maramureș la Regatul României, sub
stăpânirea majestăţii sale Regelui Ferdinand I.
În această hotărâre a noastră așternem
tot ce au dorit strămoșii noștri, tot ce ne
încălzește pe noi, cei de faţă, și tot ce va înălţa
pururea pe fiii și nepoţii noștri”.
Cu cât entuziasm se pregăteau râșnovenii
noștri pentru 1 Decembrie

1918! Sunt cuvinte din care răzbate mândria
de a fi român!

Dragi râșnoveni,
Departe de a spune că trebuie să fim patrioţi o singură zi, dar 1 Decembrie trebuie să
rămână ziua în care toţi, uniţi, să simţim cu
adevărat românește. E o zi care trebuie să ne
întărească în credinţa în noi și în poporul nostru, o zi care ne reamintește că nu dezbinarea
e cea care duce la victorie, că trebuie să
rămânem uniţi.
Trăim vremuri grele, dar, spre bucuria
noastră, anul acesta ne vom putea întâlni
în Piaţa Unirii, în ziua Marii Uniri,
nu vom da mână cu mână, dar
ne vom bucura împreună, noi,
cei cu inimă română. Astfel,
am plăcerea să vă invit

miercuri, 1 Decembrie, să sărbătorim împreună Ziua Naţională a României. Evenimentul
va începe la ora 12.00, cu o paradă militară,
după care va urma un moment special pregătit
de copiii de la toate unităţile școlare din oraș.
Pe 5 decembrie se vor aprinde luminile
Crăciunului, am pregătit cu aceeași grijă
orașul pentru noi și pentru oaspeţii noștri.
Ne întâlnim în Piaţa Unirii, la ora 18.00.
România din 1918, România de astăzi, nu
sunt decât creaţiile poporului, prin voinţa
acestuia, și stă în puterea noastră de a face
România copiilor noștri una unită, puternică și
respectată.
Așa să ne ajute Dumnezeu!
Al Dvs.,
Liviu Butnariu,
Primarul Orașului Râșnov

6 DECEMBRIE - SE APRIND LUMINILE CRĂCIUNULUI
În acest an, startul sărbătorilor de iarnă la
Râșnov va fi dat duminică, 5 decembrie, odată
cu aprinderea luminilor de Crăciun. Evenimentul va avea loc în Piaţa Unirii, la ora 18.00,
iar râșnovenii vor fi întâmpinaţi cu cu un concert de colinde.

Elemente de noutate
Bradul din centrul orașului, înalt de 20 de
metri, a fost adus încă din 17 noiembrie, fiind
tăiat din pădurile care aparţin de fondul
forestier al Ocolului Silvic Râșnov, transportat

până în centrul orașului și montat la locul
special amenajat, cu ajutorul unei macarale.
Până pe 5 decembrie, orașul va fi pregătit
de sărbătoare, în atenţie fiind, ca în fiecare an,
toate cartierele. Ce va fi diferit însă în acest an
este iluminatul de sărbătoare în centrul orașului, cu elemente de noutate faţă de iernile
trecute. Nu va mai exista umbrela de lumini de
deasupra pietonalului, dar sunt în pregătire
mai multe surprize, între care și figurine 3D,
cu specificul sărbătorilor de iarnă, de diferite
dimensiuni.

În atenţie, toate cartierele
Ca în fiecare an, vor fi special decorate
zonele adiacente Pieţei Unirii, cum sunt
clădirea Primăriei și străzile Mihai Viteazul,
Ion Creangă, Florilor, Caragiale. Luminile de
sărbătoare vor străluci însă în întreg orașul,
pe toate străzile principale fiind montate
ghirlande luminoase. De asemenea, 10 brazi
de Crăciun vor fi amplasaţi în cartiere,
respectiv în Florilor 1, Florilor 2, Centru
Nord, Promenadă, Chimica, Șoseaua Predeal,

Caragiale (2 brazi), Piaţa Școlii și ISR.

Adresa Moșului,
în Piaţa Unirii
Deși nu va fi amenajat patinoar, iar din
cauza situaţiei pandemice, nu va fi organizat
nici târgul de Crăciun, o parte din tradiţia
Crăciunului de dinainte de pandemie
rămâne. În Piaţa Unirii va fi amplasată căsuţa
lui Moș Crăciun, loc unde cei mici vor putea
veni cu scrisori cu dorinţele lor.
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Calitatea apei din Râșnov, monitorizată permanent
Gradul de alertă a fost ridicat în urma incidentului semnalat de localnici

Apa din Râșnov nu reprezintă un pericol
pentru consumatori, iar incidentul recent,
când apa a mirosit a clor, nu a reprezentat o
ameninţare pentru locuitori. Acesta este
mesajul autorităţilor, care este bazat pe
rezultatele analizelor frecvente realizate de
specialiștii Direcţiei de Sănătate Publică
(DSP) Brașov, dar și de alte instituţii. Anul
acesta, DSP a prelevat de mai multe ori
probe de apă de la Râșnov, atât în cadrul
programului de monitorizare stabilit prin
contractul încheiat cu operatorul Goscom
Cetate Râșnov, cât și în urma unor solicitări
venite din partea operatorului. De altfel, în
8 noiembrie, când s-a luat decizia închiderii
staţiei automate de clorinare, a fost ridicat
un set de probe de apă din 8 puncte ale
orașului, de către Direcţia de Sănătate
Publică Brașov, iar rezultatele au fost primite în 11 noiembrie, buletinele de analiză
fiind făcute publice de către conducerea
Goscom Cetate Râșnov.

S-au analizat probe de
la domiciliul fiecărui
reclamant, în parte
„Atunci, probele de apă au fost prelevate
și de la utilizatorii casnici care au sesizat
neconformităţile. În urma acestor analize
au fost identificate bacterii în concentraţie
mare în două puncte de recoltare, aflate pe
proprietăţi private, unul din cartierul
Chimica, iar altul din cvartalul Florilor 2.
Imediat după ce am primit aceste analize,
am adus la cunoștinţă proprietarilor în
cauză faptul că problemele sunt la reţelele
interioare ale blocului. În rest, analizele au
fost bune, ceea ce înseamnă că problema nu
era la reţeaua publică”, a explicat directorul
Goscom Cetate Râșnov, Sorin Bălășescu.

Noi analize, realizate
la alt laborator
Acesta a menţionat că, în 15 noiembrie,
a realizat analize ale apei și la un laborator
de specialitate, concluzia fiind că „apa este
excepţională”. De asemenea, el a anunţat și
faptul că se va mai face un set de analize, de

data aceasta în laboratoarele Companiei Apa
Brașov. „Rezultatele analizelor făcute de
Compania Apa vor fi publicate. Probele vor
fi preluate de la sediul Goscom, care este în
centrul orașului, dar și de la unitatea militară, care este vis-a-vis de cvartalul Florilor
2”, a mai spus Bălășescu.

Direcţia de Sănătate
Publică nu a dispus nicio
măsură suplimentară
Conform declaraţiei primarului orașului
Râșnov, Liviu Butnariu, după ce a analizat
cele 8 probe de apă, DSP Brașov nu a dispus
nicio măsură și nici nu a emis vreo recomandare. „Dacă existau probleme, atunci
Direcţia de Sănătate Publică dispunea
măsuri. De asemenea, în cazul în care ei
considerau că nu se face corespunzător
clorinarea, atunci ne solicitau să îmbunătăţim această procedură. Noi facem
clorinarea apei urmărind două obiective: să
eliminăm agenţii patogeni și să asigurăm o
calitate bună a apei”, a precizat primarul.

Măsuri preventive: întreaga
reţea a orașului a fost curăţată,
verificări suplimentare
cerute pentru noua staţie
automată de clorinare
Mulţi ani, la Râșnov, clorinarea apei
(prin care sunt eliminate bacteriile) s-a
făcut manual, însă din 15 octombrie 2021 a
fost pusă în funcţiune staţia automată de
clorinare a apei de tip Lotus Maxi 400, care
folosește soluţie diluată de acid clorhidric și
clorit de sodiu (folosite la staţiile mari de
tratare a apei), iar dozajul se face în funcţie
de volumul de apă.
Noua staţie a fost montată ca ultimă
etapă a unui program demarat pe partea de
aducţiune apă acum câţiva ani.
După punerea în funcţiune a acesteia,
reprezentantul Goscom a precizat că „din
motive necunoscute până acum, rezulta
dioxid de clor și se elibera clor dacă temperatura apei era mai mare de 51,25 grade

Celsius. În aceste condiţii, în 8 noiembrie,
împreună cu primarul orașului, am luat
decizia opririi staţiei automate de
clorinare. De asemenea, am golit și curăţat
din nou toată reţeaua publică, astfel încât
la robinete să nu mai curgă apă cu miros de
clor”, a declarat Bălășescu.
Acesta a menţionat că, în urma analizelor apei, chiar dacă aceasta mirosea a
clor, s-a constatat că nu există clor rezidual
liber și clor rezidual total în apă. „Conform
normativelor, la plecare, adică în bazin,
concentraţia de clor trebuia să fie de 0,5,
iar la utilizator de 0,1. Nu era, deși apa
mirosea a clor”. El a ţinut să sublinieze
faptul că orice informaţie pe care o oferă are
în spate documente și că nu poate emite
opinii privind apa.
După oprirea staţiei de clorinare
automată, s-a revenit la procedura clorinării
manuale, la captare. „Această procedură
este din 5 august 2018. Se folosește
hipoclorit de calciu. Dezinfectarea se face
de două ori pe zi, la orele 8.00 și 14.00. Vom
urma această procedură până la
redeschiderea staţiei automate. Această
staţie va fi redeschisă în momentul în care
se va asigura o concentraţie de clor rezidual de 0,1 la utilizatori și de 0,5 la bazin”,
a explicat Bălășescu.

În 26 noiembrie,
noi discuţii cu firma
care a realizat staţia
automată de clorinare
Potrivit primarului Râșnovului, Liviu
Butnariu, se ţine permanent legătura cu
reprezentanţii firmei care au montat staţia
automată de clorinare, pentru identificarea
și înlăturarea eventualelor cauze. La ședinţa
convocată pentru 26 noiembrie, aceștia au
precizat că iau în calcul faptul că apometrul
care măsoară cantitatea de apă ar fi putut fi
cauza apariţiei problemelor. „La această
staţie, clorinarea se face automat, în
funcţie de cantitatea de apă măsurată de
apometru. O ipoteză a reprezentanţilor
firmei este că aparatul înregistra o

cantitate de apă mai mare decât cea reală,
astfel că dispozitivul de clorinare elibera o
cantitate mai mare de substanţă.
Apometrul respectiv a fost dus la verificare
metrologică, pentru a se vedea dacă are sau
nu probleme”, a explicat primarul.
Pe de altă parte, edilul a menţionat că
urmează să se monteze și un al doilea
apometru, la by-pass-ul de la staţia de
clorinare. „Această măsură este necesară
pentru că, în cazul în care apar probleme la
reţeaua principală, se trece la cea de
rezervă de la staţia de clorinare”, a precizat
Liviu Butnariu.

Punctul de vedere
oficial al DSP Brașov
Conducerea Direcţiei de Sănătate
Publică Brașov ne-a transmis un răspuns
oficial privind probele de apă analizate de la
cele 8 puncte de recoltare de pe teritoriul
orașului Râșnov, în care arată că problema
mirosului înţepător de clor nu s-a confirmat
prin analizele de laborator, din contră.
Totodată, se arată că, în 3 cazuri din 8, s-au
constatat probleme individuale ale calităţii
apei, care nu pot fi puse în mod direct pe
seama calităţii apei distribuite de Goscom.
Autoritatea atrage însă atenţia asupra
reţelei interioare a imobilelor respective.
„În data de 8 noiembrie 2021 au fost
prelevate probe din reţeaua interioară a
consumatorilor, care au sesizat societatea
răspunzătoare de distribuţia apei potabile
că apa are miros înţepător de clor. Din probele recoltate, valorile înregistrate la parametrul clor rezidual liber, în toate punctele
de prelevare, au fost sub limita minimă
admisă, conform Legii nr. 458/2002, iar la
trei puncte de prelevare au apărut modificări la parametrii microbiologici, valori
neconforme Legii 458/2002. Este greu de
precizat faptul că valorile parametrilor
neconformi se datorează calităţii apei distribuite de societate sau a calităţii reţelei
interioare ale imobilelor respective - conductele din reţeaua de distribuţie foarte
vechi”, este răspunsul integral transmis de
autoritatea publică.
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Strada I.L. Caragiale, redeschisă traficului
Plecând de la reţelele de utilităţi, artera a fost complet refăcută, spaţiile verzi au fost extinse, iar geometria străzii a fost îmbunătăţită
Asfalt nou, trotuare uniforme, spaţii verzi, reţele
noi de utilităţi și staţii de autobuz cu alveole. Așa
arată acum strada I.L. Caragiale, arteră la care
proiectul de modernizare a fost terminat cu aproape
trei luni în devans faţă de termenul stabilit prin contract, respectiv 31 decembrie 2021. Pe această
arteră, cea mai lungă din Râșnov, se circulă în
condiţii optime încă din 8 octombrie. În plus, au fost
executate în completare lucrări de modernizare la
străzi adiacente, respectiv strada Romulus Cristoloveanu și strada Matei Basarab.
„Proiectul străzii I. L. Caragiale a fost unul multianual, fiind vorba de o reabilitare completă,
pornind de la reţele utilitare, iluminat public, fundaţie, asfalt, resistematizare cu noi trotuare și zone
verzi. Anul acesta a fost partea mai grea, refacerea
carosabilului, și aceasta deoarece a fost nevoie de
restricţionarea circulaţiei. A fost o etapă de neevitat,
dar mă bucur că am reușit ce ne-am propus, să eliminăm orice întârziere, chiar să grăbim lucrările.
Mulţumesc râșnovenilor pentru înţelegere, a fost un
efort comun, dar benefic în final”, a precizat primarul Liviu Butnariu.

Ce îmbunătăţiri au fost aduse
Înainte, pe strada I.L. Caragiale, trotuarele aveau
o lăţime variabilă, determinată de geografia străzii.
În acest moment, acestea au o lăţime unitară, de 1,2
m. De asemenea, pe cea mai mare parte din
lungimea străzii, între zona destinată traficului rutier și trotuare au fost amenajate spaţii verzi. Nu în
ultimul rând, în zonele unde, în trecut, se acumulau
apele pluviale au fost realizate corecţii ale pantelor.
Totodată, prin această investiţie a fost amenajată
și o pereche de staţii pentru autobuze, fiind realizate
alveole pentru mijloacele de transport în comun,
astfel încât acestea să nu afecteze traficul rutier
atunci când opresc în staţii.

Zona verde, extinsă
de la 40% la 90%
Tot prin acest proiect a fost extins spaţiul verde.
„Practic, a fost amenajat spaţiu pe 90% din
lungime, faţă de 40%, cât era înainte”, a declarat
primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.
Acolo unde a fost posibil, au fost păstraţi vechii
arbori, însă, în baza unui proiect realizat de un
peisagist, au fost plantaţi și noi arbori, arbuști,
plante ornamentale, dar și gazon (pe o suprafaţă de
1.210 mp), speciile fiind alese astfel încât primăvara,
vara și toamna, zona verde să aibă un aspect plăcut.
În cazul arborilor s-a optat pentru puieţi de mari
dimensiuni, cu înălţime de 2 -3 m.
STRADA MATEI BASARAB

Printre speciile de plante folosite pe strada I.L.
Caragiale sunt acer saccharinum (paltin argintiu) 65 bucăţi, liquidambar sryracifula (arborele de
gumă) - 30 de bucăţi, liriodendron tulpifera (arborele
lalea) - 30 de bucăţi, buxus microphylla faulkner (o
specie de arbust, populară în Italia) - 249 de bucăţi,
cornus alba sibrica (cunoscut și sub denumirea de
Corn) - 99 de bucăţi, euonymus alatus (un arbust ale
cărui frunze capătă o nuanţă roșiatică toamna) - 96
de bucăţi, hydrangea paniculata vanille (hortensie) 228 de bucăţi, lavandula angustifelia (levănţică) –
323 de bucăţi, pennisetum alopecuroides (iarbă decorativă) - 298 de bucăţi, yucca filamentora (yucca de
gradină) - 223 de bucăţi.
STRADA ION LUCA CARAGIALE

Sistem de irigaţii automat
Pentru ca spaţiile verzi să nu aibă de suferit în
perioadele secetoase ale anului, a fost instalat și un
sistem de irigaţii automatizat, pe o suprafaţă de
2.500 mp, acesta fiind gestionat de Goscom Cetate
Râșnov.

Lucrările au fost multianuale
Proiectul de modernizare a străzii a fost unul
multianual, iar lucrările s-au derulat în mai multe
etape. Astfel, în primă fază, au fost realizate reţelele
subterane: conductele de apă și cele de gaz au fost
schimbate, iar cablurile electrice (care alimentează
gospodăriile și sistemul public de iluminat) și cele de
comunicaţii au fost trecute în subteran. De asemenea, a fost realizată canalizarea pluvială, aceasta fiind
separată de sistemul de canalizare menajeră. Ulterior, au fost realizate lucrările la structura drumului,
respectiv refacerea fundaţiei. Decopertarea nu s-a
mai făcut la adâncimea stabilită iniţial, aproximativ
50 cm, după ce, în urma unui studiu de compactare,
specialiștii au constatat că stratul de balast e bine
compactat. În aceste condiţii, decopertarea s-a făcut
la o adâncime de 30 cm. În final, strada a fost reasfaltată și au fost realizate lucrările necesare siguranţei rutiere.

Lucrări la două străzi
din zona Valea Popii
În această perioadăs-au derulat și lucrările de
modernizare a două artere adiacente străzii I.L.
Caragiale. Mai exact, a explicat primarul orașului
Râșnov, Liviu Butnariu, „s-au făcut lucrări la două
artere din zona Valea Popii, respectiv strada Romulus Cristoloveanu și strada Matei Basarab. Pe aceste
artere au fost înlocuite conductele de alimentare cu
apă, cele de canalizare menajeră și au fost montate
bordurile. Ulterior, au fost reasfaltate”.
STRADA ROMULUS CRISTOLOVEANU
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Cum văd arhitecţii viitoarea Piaţă a Unirii
18 echipe de arhitecţi au participat la concursul de soluţii lansat de Primăria Râșnov
Piaţa Unirii din Râșnov, reabilitată
printr-un proiect cu finanţare europeană,
va intra într-o nouă etapă de amenajare.
Primăria Râșnov, în parteneriat cu Uniunea
Arhitecţilor din România (UAR), a lansat,
în 26 iulie 2021, un concurs de soluţii,
câștigătorii fiind premiaţi la București, pe
12 noiembrie.
Scopul Primăriei a fost acela de a
explora și identifica soluţii și concepte
arhitecturale valoroase pentru punerea
în valoare a spaţiului public al centrului
orașului, iar cu acest proiect au dorit să
se identifice un număr surprinzător de
mare de echipe de arhitecţi. Nu mai
puţin de 18 idei au fost înscrise la acest
concurs de arhitectură, în urma jurizării
fiind alese 3 proiecte câștigătoare.
„Fie ca spaţiu al vecinătăţii pentru
comunitatea locală, fie ca spaţiu al evenimentelor cultural artistice pentru vizitatori,
Piaţa Unirii trebuie susţinută să devină loc
al dialogului social, al educării, al întâlnirii
istoriei cu formele moderne ale expresiei
artistice. Scopul revitalizării pieţei este de a
crea un spaţiu public cu caracter reprezentativ, convivial și semnificativ pentru
Râșnov”, a detaliat primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu, tema de proiect.
Concursul a fost lansat în 26 iulie 2021,
iar termenul limită de depunere a
proiectelor a fost 26 octombrie 2021. În 3
noiembrie au fost stabiliţi câștigătorii, a
existat și o etapă de contestaţii, iar premiile
au fost decernate în 12 noiembrie. Acest
lucru s-a întâmplat la București, la Uniunea Arhitecţilor din România, fiind dorinţa celor de la UAR ca lucrările să fie prezentate într-o expoziţie, cu atât mai mult
cu cât au fost implicaţi zeci de studenţi de
la Arhitectură. Lucrările vor fi expuse și la
Râșnov, chiar în Piaţa Unirii, în aer liber.
Juriul de evaluare a fost compus din:
Dorin Ștefan, profesor doctor arhitect –
UAR, Ionuţ Drăguţu – administrator public
al Râșnovului, Ștefan Paskucz, arhitect –
UAR, Mircea Sorin Tobă - arhitect șef
Orașul Râșnov, Mircea Săndulescu – consilier local Orașul Râșnov, Marius Lungu –
consilier local Orașul Râșnov, Dan Cincu
arhitect – UAR. Primele 3 lucrări au fost
recompensate și financiar: primul loc (în
suma brută) - 12.000 de lei, locul al II-lea 7.500 de lei, iar locul al III-lea - 5.000 de lei.

Primăria va purta discuţii
cu Biserica Evanghelică
și va solicita un punct
de vedere de la Direcţia
de Cultură Brașov
Primarul Orașului Râșnov, Liviu
Butnariu, a precizat că cei trei concurenţi
care au făcut parte din echipa câștigătoare
sunt din Bușteni și au venit la Râșnov pentru a vedea în teren configuraţia amplasamentului. „Cunoșteau locul dinainte și au
apreciat proiectul de reabilitare a pieţei. De
la început le-a plăcut ideea, dar considerau
că mai este nevoie de unele intervenţii
pentru a deveni atractivă. Atât ei, cât și

echipa clasată pe locul al treilea au venit cu
o propunere îndrăzneaţă: dezafectarea
zidului ce înconjoară zidul Bisericii
Evanghelice. Ideea poate fi una benefică,
pentru că, în acest mod, se extinde piaţa
centrală, iar noua zonă va fi una verde.
Acum, rămâne de văzut în ce măsură acest
lucru este posibil, iar pentru a avea un
răspuns, vom solicita un punct de vedere de
la Direcţia Judeţeană de Cultură Brașov –
pentru a vedea dacă acest zid face parte din
ansamblul istoric – dar vom avea și discuţii
cu reprezentanţii Bisericii Evanghelice,
pentru a vedea dacă aceștia sunt de acord”,
a declarat edilul.
Arhitecţii care fac parte din echipa
câștigătoare au propus și adăugarea unor
straturi de pământ și au explicat că, înainte
de a veni cu această soluţie, au făcut un calcul din care a rezultat că intervenţia nu ar
afecta structura de rezistenţă.
Per total, în opinia primarului, concursul a fost unul reușit și a generat idei ce pot
fi luate în considerare în strategia de revitalizare a celui mai important spaţiu urban
al Râșnovului.

Orașul are nevoie
de un „facelift”
Arhitecţii înscriși în competiţie, a
declarat arhitectul râșnovean Dorin Ștefan,
care a făcut parte din juriu, au fost extrem
de valoroși, iar acest concurs de idei a fost
o reușită. „În afara de cele trei lucrări premiate, mai avem câteva proiecte cu propuneri sau cel puţin detalii ce merită luate
în considerare. Râșnovul are nevoie de un
facelift în centru, după rezolvarea
funcţională a parcajului și a pasajului
auto subteran. Aceste dotări au rezolvat
problema parcării în zona centrală,
descărcând străzile adiacente de mașini
parcate chiar și pe trotuar, iar pasajul rutier a eliberat piaţa centrală (Piaţa Unirii) de
traversarea auto și a creat cu adevărat o
piaţă, un loc unde să te întâlnești, să bei o
cafea sau să asculţi un mic recital. Problema nerezolvată este calitatea amenajărilor urbane, a mobilierului urban, a
atractivităţii, a dotărilor care să permită și
să faciliteze astfel de activităţi specifice
centrului”, a declarat Dorin Ștefan.
Scopul acestui concurs a fost tocmai de
a identifica cele mai bune soluţii de reamenajare a pieţei, iar în opinia acestuia, în
urma acestei competiţii, „am obţinut mai
mult decât idei de amenajare prin mobilier
urban. Un exemplu în acest sens este
lucrarea care a obţinut premiul al doilea,
care, în afara unui design urban de calitate,
ne propune și viziunea unui iluminat arhitectural. Am obţinut prin acest concurs,
atât prin proiectul de pe primul loc, cât și
prin cel de pe locul al treilea, o altă perspectivă urbană, o deschidere insolită, o
lărgire a suprafeţei pietonale de plimbare și
de întâlnire, prin demolarea gardurilor
care închid spaţiile de incintă din jurul
Bisericii Evanghelice. În acest mod, Biserica Evanghelica devine parte integrantă din
centru”, a explicat arhitectul.

Premiul I
- arh. Minodora Toma
- stud. arh. Ionuţ Manea
- stud. arh. Andreea
Neguţescu

LOCUL I: MIZA PROIECTULUI, RECUPERAREA SPAŢIULUI PIEŢEI
Echipa de arhitecţi care a obţinut premiul
întâi la acest concurs a pornit de la ideea valorificării oportunităţilor oferite de reabilitarea
Pieţei Unirii, realizată în anii precedenţi. „Aceasta aduce câteva puncte forte, de care ne putem
folosi în continuare și fără de care proiectul realizat de noi nu ar fi putut exista. Cel mai important fapt este recuperarea spaţiului pieţei, așa
cum a existat încă de la începuturile orașului
Râșnov, aceasta fiind între timp ocupată temporar de o intersecţie rutieră, adică opusul a ce
înseamnă de fapt o piaţă. Eliberarea de această
intersecţie și ascunderea circulaţiei în subteran
a făcut posibilă existenţa unui spaţiu valoros în
oraș și plin de oportunităţi”, a declarat unul dintre arhitecţii care au făcut parte din echipa
câștigătoare, Ionuţ Manea.
El a menţionat că, totuși, sunt unele lucruri
care ar trebui îmbunătăţite: „Am început să ne
întrebăm și să ne imaginăm ce ar putea fi făcut
pentru a revitaliza Piaţa Unirii. Plimbările în
zonă ne-au făcut să identificăm acele puncte
slabe, concluzia fiind că ceva lipseste, că acel loc
nu este întreg. Accesurile în pasajul subteran,
zone ce se prezintă ca niște «răni urbane» sau
lipsa prezenţei în piaţă a activităţilor din casele
ce o bordează sunt de asemenea probleme ce
trebuie rezolvate”.
De asemenea, arhitecţii au pornit de la idea că
piaţa ar trebui reîntregită, iar acest lucru s-ar
putea realiza prin renunţarea la gardul ce separă

piaţa de curtea Bisericii Evanghelice. „Pentru a
reîntregi piaţa este nevoie ca Biserica Evanghelică să aparţină din nou acesteia, golul pieţei și
concepţia simbolică a bisericii sunt două elemente definitorii ale unei pieţe urbane și trebuie
să aparţină din nou aceluiași întreg. Așadar, pe
lângă eliminarea limitei fizice dintre cele două –
gardul –, pavajul de la interiorul bisericii iese și
invadează spaţiul pieţei în încercarea de a se contopi cu piaţa”, au explicat arhitecţii. De asemenea,
ei au propus îmbunătăţiri ale pavajului prin
folosirea granitului roșu, a granitului alb, dar și a
unor straturi de pământ.
Arhitecţii din echipa de pe primul loc au venit
și cu o soluţie pentru rezolvarea problemei aspectului rampelor pasajului rutier subteran. „Am
dorit rezolvarea discontinuităţii la nivelul pieţei
cauzate de rampele de acces în pasaj, zone pe
care noi le-am identificat ca „răni urbane”, au
explicat aceștia. Propunerea lor este ca aceste
rampe să fie „mascate” cu ajutorul vegetaţiei, ceea
ce ar permite atenuarea semnificativă a impactului vizual pe care îl au intrările în pasaj.
Arhitecţii care au propus acest concept de
revitalizare au inclus în proiectul lor și casele de
pe laturile pieţei: „Am oferit ficărei case ce bordează piaţa câte o platformă pe care să își desfășoare activitatea destinată publicului, precum
restaurantele, cafenelele sau expoziţiile, astfel
formând o relaţie de ajutor reciproc între activităţile cultural-economice și Piaţa Unirii”.
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LOCUL II: LATURA DINSPRE CETATE, GÂNDITĂ CA O MARE „SOFA”, IAR PIAŢA - UN SPAŢIU MULTIFUNCŢIONAL

Premiul II
- arh. Mario Kuibus
- arh. Codruţ Nica
- arh. Andrei Cebotaru
- arh. Irina Alexandrescu
Echipa care a obţinut premiul al doilea a
pornit de la ideea că prin proiectul de amenajare, piaţa și-a pierdut „parcul verde, ca
element magnetic ce funcţiona la nivel
social ca un atractor, prin microclimatul
confortabil ce-l oferea”. Ei au pornit de la
constatarea că „lucrările de amenajare a
Pieţei Unirii realizate până acum sunt
nefericite, din perspectiva faptului că nu a
existat un concept care să fi putut da pieţei
o poveste frumoasă, atât din punct de
vedere estetic, cât și funcţional. Este ceea
ce se vede acum: un spaţiu fără personalitate”.
Astfel,
a
explicat
unul
dintre arhitecţi, Mario Kuibus, „proiectul

nostru a pornit de la premisa creării unei
povești frumoase, puternice pentru comunitatea râșnoveană, care să ofere prin noua
amenajare un spaţiu public de calitate,
emblematic, estetic și funcţional. Un spaţiu
public de calitate este cel care se află în
rezonanţă senzorială și formală cu utilizatorii și, dacă din întâmplare te afli în tranzit prin acesta, calitatea sa ambientală
oferită te poate determina spontan să-ţi
întrerupi drumul și să-ţi dorești, chiar și
pentru scurt timp, o pauză, o relaxare.
Proiectul nostru se bazează pe un astfel de
principiu al unui spaţiu public de calitate”.
Pornind de la aceste premise, arhitecţii au

„desenat” o poveste a unui spaţiu „ce crează
un nou element morfologic major, participativ pe latura dinspre Cetate ca o mare
«sofa» urbană. Această nouă morfologie
este completată printr-o nouă materialitate mai caldă și mai confortabilă senzorial, prin cele două materiale propuse: piatra
naturală bej și cărămidă durabilă de tip
klinker”. Arhitecţii au mai spus că propunerea lor oferă un model în paviment ce
„coase” cele două fronturi longitudinale de
case ale pieţei, prin niște fântâni liniare tip
fog (ceaţă), luminate inteligent, acestea
având un rol estetic, dar și unul de reglare a
microclimatului. Nu în ultimul rând, ei au

gândit piaţa ca un „spaţiu multifuncţional”
ce poate fi deschis unei multitudini de
evenimente prin utilizarea activă a elementelor precum treptele, gradenele, băncile, rampele, jardinierele, zone înverzite,
iluminatul inteligent sau fântânile.
Despre modul în care s-a organizat concursul, Mario Kuibus a menţionat că tema
acestuia a fost realizată exemplar de
Uniunea Arhitecţilor din România, însă el
nu a considerat oportună prezenţa unor
consilieri locali în juriu, despre care consideră că „au influenţat, desigur involuntar,
notarea prin cunoștiinţele și expertiza limitată în urbanism”.

LOCUL III: PIAŢA UNIRII, UN SPAŢIU CARE SĂ PRODUCĂ ACCESIBILITATE ȘI VERSATILITATE

Premiul III
- Dimitrie Grigorescu
- Andra Jurgiu
- Oana Vasile
- Raul Damian Timis
„Propunerea noastră de amenajare pentru Piaţa din Râșnov pornește de la premisa
că spaţiul public trebuie să se constituie ca
unul de posibilităţi, astfel încât diversitatea
scenariilor pe care le poate găzdui să fie cât
mai mare și, în același timp, să poată fi

responsiv la schimbările și presiunile din
afara sa. Nevoia unei astfel de versatilităţi o
considerăm a fi o caracteristică a societăţii
contemporane”, au explicat arhitecţii care
s-au clasat pe locul al treilea.
Pentru ca piaţa să devină un spaţiu

versatil, arhitecţii au propus renunţarea la
parapetele și gardurile existente și amenajarea unor gradene, rampe și trepte. De
asemenea, în conceptul propus de aceștia
este prevăzută amenajarea unui pavilion
deschis, „alcătuit dintr-o serie spaţială de

stâlpi multifuncţionali, care pot fi utilizaţi
pentru o serie numeroasă de instalaţii”.
Totodată, ei propun și noi spaţii verzi și
piese de mobilier urban, care să „invite la
utilizări informale și, în general, la
folosirea spaţiului într-un mod activ”.

PRIMĂRIA VREA PARTENERIAT PE TERMEN LUNG CU UNIUNEA ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA
În timpul ceremoniei de premiere de la
București, primarul Râșnovului, Liviu
Butnariu,
și
președintele
Uniunii
Arhitecţilor din România, arh. Ileana
Tureanu, au discutat despre o colaborare pe
termen lung între cele două instituţii.
„Avem în elaborare Planul Urbanistic
General al orașului, dar și Planul Urbanistic
Zonal pentru centrul istoric. I-am propus
președintelui Uniunii Arhitecţilor din

România să se ne sprijine în acest demers,
cu consultanţă de specialitate. Ideea a fost
foarte bine primită. Ba mai mult, președintele Uniunii Arhitecţilor din România a precizat că nu au mai fost solicitaţi pentru un
astfel de parteneriat”, a declarat Butnariu.
Edilul a menţionat că proiectul de reamenajare a Pieţei Unirii și a străzilor adiacente
acesteia pot fi integrate într-un concept unitar, care să confere coerenţă întregii zone.
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În două unităţi școlare din Râșnov,
personalul angajat este vaccinat 100%
În școlile și grădiniţele din oraș, procentul de vaccinare a angajaţilor depășește 60%, pragul stabilit
iniţial pentru redeschiderea fizică a unităţilor școlare. Mai mult, Râșnovul a coborât și sub
incidenţa de 3 infectări la mia de locuitori – un alt criteriu pentru redeschiderea școlilor
Elevii au reînceput cursurile, din 8
noiembrie, după o vacanţă de două săptămâni, instituită pentru toate ciclurile de
învăţămând din cauza evoluţiei galopante a
pandemiei Covid. Iniţial, ordinul de
redeschidere a școlilor prevedea ca unităţile
școlare să aibă un procent minim de vaccinare de 60% a personalului angajat, fără a
mai fi luată în considerare rata de infectare
din localitate. Ulterior, Ministerul Educaţiei
și Ministerul Sănătăţii au reevaluat normele
sanitare și au stabilit că unităţile din localităţile cu rata de infectare sub 3 la mie pot
fi redeschise, chiar dacă nu e îndeplinit criteriul procentului de vaccinare. Râșnovul
îndeplinește, în prezent, ambele criterii.

Învăţătură „faţă în faţă”,
de la grădiniţă la liceu
Toate unităţile de învăţământ din

Râșnov funcţionează în format fizic, în acest
moment. La Liceul Tehnologic, procentul
dascălilor și al membrilor personalului
auxiliar care s-au imunizat împotriva
Covid-19 este de 60%, în timp ce în cazul
școlilor gimnaziale din oraș, procentele
sunt mai mari: 75% la Școala 2, 81,25% la
Școala 3, respectiv 75% la structura acesteia
din urmă, Școala 1.
În ceea ce privește grădiniţele, 61,54%
reprezintă procentul personalului vaccinat
la Grădiniţa nr. 2, iar 71,43% la Grădiniţa cu
program normal nr. 1, în timp ce la structurile acesteia, Grădiniţa nr. 3 și Grădiniţa
nr. 3A, procentul este chiar de 100%.
Directorii unităţilor râșnovene de
învăţământ sunt cu toţii de acord că desfășurarea în format fizic a cursurilor este
cea mai eficientă, arătându-se mulţumiţi de
faptul că procentul de vaccinare a permis
acest lucru. Dascălii râșnoveni fac un apel

către părinţi, în ceea ce privește prevenţia,
care rămâne foarte importantă, cât timp ne
aflăm încă în plină perioadă pandemică.

Sub 3 infectări
la mia de locuitori,
la Râșnov

Tot mai
mulţi râșnoveni aleg
să se vaccineze

Conform Direcţiei de Sănătate Publică Brașov,
în data de 24 noiembrie, rata de vaccinare la nivelul
Și dacă este luat în consiorașului Râșnov a fost de 42,58 %. În cifre absolute, asta
derare doar criteriul inciînseamnă 6.901 persoane care au primit cel puţin doza I, din
denţei, Râșnovul stă bine. În
cele 16.207 eligibile (cu vârsta peste 12 ani).
24 noiembrie, de exemplu,
Imunizarea prin vaccinare continuă, iar la Centrul
rata de infectare, cumulată la
de vaccinare de la Râșnov, doritorii pot alege cu ce ser
14 zile, ajunsese la 2,24 la mie
doresc să se imunizeze, între Moderna, Pfizer și
(sub 3 la mie, pragul critic).
Johnson & Johnson. Programul centrului din cadrul
Trebuie precizat că, potrivit
Policlinicii Râșnov este de luni până duminică, de
ordinelor ministeriale, ziua de
la 8.00 la 20.00. Vaccinările se fac fără progravineri a fiecărei săptămâni este cea
mare, iar mai multe informaţii pot fi
de referinţă pentru rata de incidenţă.
obţinute la numărul de telefon
Indicatorul poate fi găsit cu ușurinţă
0729.499.403.
pe pagina web a Direcţiei de Sănătate
Publică Brașov – dspbv.ro.

SCRIMĂ:

SĂRITURI CU SCHIURILE:

Concursuri de Cupă Mondială
pentru Bogdan
Cristolovean

Rezultate
tot mai bune
pentru sportivii
râșnoveni
Două medalii de argint la
juniori, două clasări pe podium
pentru Sorin Mitrofan
Rezultatele sportivilor râșnoveni la competiţiile oficiale sunt din ce în ce mai bune.
La Campionatele Naţionale de sărituri cu
schiurile, care s-au desfășurat în perioada 29
- 31 octombrie, la Complexul Olimpic de
Sărituri cu Schiurile, de pe Valea Cărbunării,
Olimpic Cetate Râșnov a reușit să obţină
două medalii de argint la juniori, prin
Cărăulașu Ana și Cărăulașu Petru, la trambulina K15. La săriturile pe trambulina K64,
Sorin Mitrofan, legitimat și el la Clubul Sportiv
Olimpic Cetate Râșnov, a reușit să obţină locul 3.
În ultima zi concurs, același Sorin Mitrofan a reușit să
obţină și un titlu de vicecampion naţional, la trambulina de K90.

Scrimerul Bogdan Cristolovean, legitimat la CS Olimpic Cetate Râșnov, a participat, în luna octombrie, la un concurs de
Cupă Mondială. Competiţia a avut loc la
Istanbul, în Turcia, iar sportivul râșnovean
s-a aflat la startul categoriei cadeţi – U17.
„A terminat pe locul 47, din 120 de participanţi.

Un loc bun, dar mă așteptam să intre în
primii 32. Urmează alte două competiţii de
acest nivel, la Sofia (Bulgaria), în 27-28
noiembrie, și la Eislingen (Germania), în
11-12 decembrie”, a spus Cezar Ailincă,
antrenorul secţiei de scrimă a CS Olimpic
Cetate Râșnov.
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Primul an din noul mandat de primar
al orașului Râșnov în câteva repere
 Sistematizare și execuţie canalizare
pluvială în cartierul Florilor – proiect
finalizat în luna decembrie 2020.
 Proiect tehnic și execuţie sistem de
iluminat public, proiect tehnic și execuţie
reglementare electrică în cartierul
Chimica – proiect finalizat în luna februarie 2021.
 Proiect tehnic și execuţie amenajare
parc Chimica-Romacril și Centrul Nord finalizat în luna septembrie 2020
 Proiect tehnic și execuţie iluminat
public în cartierul Florilor, proiect tehnic
și execuţie reglementare electrică în același cartier – proiecte finalizate în luna
noiembrie 2020.
 Proiect tehnic și execuţie lucrări de
modernizare a reţelei de iluminat public
pe str. I.L. Caragiale, plus proiect tehnic și
execuţie reglementare electrică pe aceeași
stradă – proiecte finalizate în luna aprilie
2021.
 Proiectare și execuţie a proiectului
de modernizare a străzii I. L. Caragiale,
proiectare și execuţie canalizare pluvială
pe aceeași stradă.
 Tronson 2: Str. I.L. Caragiale (pe
sub Pleașă) – finalizat în anul 2020.
 Tronson 1: Str. I.L. Caragiale (Centru - Biserica Sf. Nicolae) - finalizat în
luna octombrie 2021.
 Proiect tehnic și execuţie sistem de
iluminat public pe str. Republicii, proiect
tehnic și execuţie reglementare electrică
pe aceeași stradă – finalizat în luna aprilie
2021.
 Proiect tehnic și execuţie sistem de
iluminat public pe străzile Libertăţii,
Glăjeriei, Narciselor – lucrări finalizate în
luna aprilie 2021.
 Achiziţie servicii de proiectare

tehnică, execuţie lucrări și asistenţă
tehnică pe parcursul derulării lucrării de
reabilitare și extindere a sistemului de alimentare cu apă a orașului Râșnov - executat în proporţie de 90% (din situaţii
lucrări).
 Proiect tehnic și execuţie a adăpostului temporar pentru animale confiscate
de pe domeniul public - executat în proporţie de 85%.
 Actualizare/revizuire a planului

urbanistic general și a Regulamentului
Local de Urbanism - în implementare.
 Lucrări de întreţinere/reparaţii drumuri și alte suprafeţe pietruite pe raza
administrativă a orașului Râșnov - lucrări
finalizate.
 Proiect tehnic și execuţie amenajare
parc ISR – proiect finalizat.
 Execuţie parcare pe str. Salciei –
lucrare finalizată.
 Execuţie platforme asfaltate pe

8 PROIECTE ȘI PESTE 62 DE MILIOANE DE LEI, SOLICITATE
PENTRU RÂȘNOV, PRIN PROGRAMUL „ANGHEL SALIGNY”
Cinci străzi modernizate, dar și extinderea
reţelei de apă și canalizare a orașului sunt
investiţiile pentru care Primăria Râșnov a
depus la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administraţiei cereri de finanţare
prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel
Saligny”. Dosarele vor intra în procedura de
evaluare, alocarea banilor necesari realizării
lucrărilor urmând a fi decisă de specialiștii din
minister. Primăria Râșnov a depus opt dosare,
suma totală solicitată fiind de 62.970.419 lei
(sumă ce include TVA).
Proiectul cu cea mai mare valoare, respectiv 54.067.808 lei, pentru care a fost depusă
cerere de finanţare este cel care vizează extinderea reţelei de apă-canalizare în orașul
Râșnov, zona Glăjerie. Acest proiect presupune
realizarea captării „Șapte Izvoare”, precum și
realizarea reţelelor de transport și distribuţie a
apei, lungimea reţelei fiind de aproximativ 18
km, iar numărul estimat de beneficiari este de

2.600. Pentru zonele unde se extinde reţeaua
de alimentare cu apă este prevăzută și reţea de
canalizare, cu o lungime de aproximativ 16 km
și un număr estimat de beneficiari de 1.600 de
persoane. Diferenţa dintre numărul de beneficiari ai reţelei de alimentare cu apă potabilă și
cel al beneficiarilor sistemului de canalizare
este dată de formulele de calcul pentru stabilirea acestora, acestea fiind prevăzute de legislaţia în vigoare.
Tot prin „Anghel Saligny” au fost propuse
două proiecte ce vizează reţelele de captare a
apelor meteorice. Mai exact, suma de
1.611.612 lei a fost solicitată pentru realizarea
canalizării pluviale pe străzile Brazilor, 1 Mai,
Crizantemelor și Armata Română. Pentru aceleași străzi au fost depuse cereri de finanţare
pentru modernizarea arterelor, respectiv
reabilitarea suprafeţelor carosabile și a zonelor
pietonale, valoarea totală a acestor lucrări fiind
de 5.587.720 de lei.

Șoseaua Predeal (trotuar) – proiect
finalizat.
 Restaurarea, conservarea și valorificarea durabilă a Cetăţii Râșnov (Incinta
de Vest) și crearea infrastructurii conexe –
proiect executat în proporţie de 45%.
 Servicii de proiectare tehnică, execuţie lucrări și asistenţă tehnică pe parcursul derulării lucrărilor de închidere a
rampei neconforme de depozitare a
deșeurilor - stadiul actual al execuţiei
lucrărilor este de 25%.
 Servicii de proiectare tehnică, execuţie lucrări și asistenţă tehnică pe parcursul derulării lucrării pentru amenajare parc Florilor 1 - lucrare finalizată.
 Achiziţia de echipamente mobile IT
pentru uz școlar cu conexiune la internet
necesare facilitării activităţilor didactice
la distanţă – proiect finalizat în luna
februarie 2021, cu receptia produselor.
Au fost achiziţionate 980 de tablete
Lenovo TAB X306X, care au fost distribuite școlilor din oraș.
 3.303.200 lei, buget alocat
unităţilor de învăţământ din orașul
Râșnov.
 Achiziţie căsuţe care vor fi
amplasate pe Valea Cetăţii – s-a finalizat
licitaţia și a fost emisă nota de comandă
pentru furnizarea și montarea acestora.
 Servicii de elaborare a planului de
mobilitate urbană durabilă pentru perioada 2021-2027 și a studiului de trafic/circulaţie pentru orașul, documente necesare în vederea accesării de fonduri
europene - în implementare.
 Servicii de întocmire a Strategiei de
Dezvoltare Locala pentru perioada 20212027 – document necesar în vederea
accesării de fonduri europene - în implementare.

Proiectele
pentru reţelele de
alimentare cu gaze
naturale nu sunt momentan eligibile

Nu în ultimul rând, pe
lista depusă la Ministerul
Dezvoltării sunt două
Conform ordonanţei de urgenţă prin care a fost aproproiecte ce vizează
bat programul „Anghel Saligny”, finanţările se acordă
strada
Crinului
momentan numai pentru proiecte ce vizează extinderea și
(aflată în zona nouă
modernizarea reţelelor de alimentare cu apă și a sistemelor de
a orașului), mai
canalizare menajeră. De asemenea, sunt finanţate proiectele ce viexact pentru porţizează realizarea sistemelor de captare a apelor pluviale a druunea cedată de promurilor. Nu în ultimul rând, o axă de finanţare este dedicată luprietari.
Pentru
crărilor de modernizare a drumurilor. Practic, chiar dacă nevoile
această stradă a fost
localităţilor în materie de investiţii sunt mai mari, acestea sunt
depus un proiect în
singurele axe de finanţare disponibile prin acest program.
valoare de 736.358 de
„Am fost întrebat de ce nu au fost depuse cereri de finanţare
lei, pentru realizarea
și pentru proiecte ce vizează extinderea reţelelor de
canalizării menajere și
alimentare cu gaze naturale. Pentru astfel de investiţii nu
a celei de captare a apelor
au fost deschise deocamdată linii de finanţare prin
pluviale. De asemenea, a
Programul Naţional de Investiţii «Anghel
fost depusă o cerere de
Saligny»”, a declarat primarul orașului
finanţare, în valoare de 966.922
Râșnov, Liviu Butnariu.
lei, pentru modernizarea străzii și a
infrastructurii pietonale.
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„Noua faţă” a parcului din cartierul Florilor:
„jocuri ale copilăriei” de altădată, dar și o zonă verde mai mare

Lucrările la parcul din cartierul Florilor
au fost finalizate, proiectul aflându-se, în
prezent, în faza de recepţionare.
Unul din cele mai mari parcuri din oraș,
complet refăcut, acesta beneficiază acum de
o zonă verde cu alei generoase, un loc de
joacă pentru copii, dar și de un teren cu coș
de baschet și de o zonă de fitness.
Dacă în ceea ce privește zona verde, cea

de promenadă, nu s-au realizat tăieri, ci
doar toaletări și noi plantări (puieţi foioase),
locul de joacă a fost refăcut de la zero. Zona
a fost dotată cu o suprafaţă de tartan, pentru
protecţia celor mici, precum și cu elemente
care alcătuiesc un modern loc de joacă.
Aici, copiii au la dispoziţie tobogane, balansoare, activităţi de tip cub, căţărătoare, dar
și destule „jocuri ale copilăriei”, precum

Tociliţa - Poiana Secuilor:
Loc de răgaz

„telefonul fără fir”, „X și zero”, „instrumente muzicale”, etc. Tot aici pot fi testate
abilităţile de navigator de vas, pilot de avion
sau cele de explorator, cu o provocare prin
labirint, existând chiar și un xilofon pentru
micii artiști.
Ca mobilier urban, au fost montate
ansambluri de bănci, coșuri de gunoi, corpuri de iluminat. A fost păstrată și zona de

Punte mai sigură între străzile
I.L. Caragiale și Mihai Eminescu
Aceasta a fost reparată recent
Râșnovenii de pe străzile I.L. Caragiale
și Mihai Eminescu au, din nou, o „scurtătură” sigură pentru a trece Ghimbășelul,
astfel că nu mai trebuie să meargă până la

Pe traseul turistic Tociliţa - Poiana
Secuilor, Ocolul Silvic Râșnov a amenajat o
zonă de recreere.
Silvicultorii au montat în zona respectivă
două mese cu bănci și două panouri informative.

Unul dintre panouri conţine o legendă unde
este prezentată o scurtă istorie a traseelor
turistice din Masivul Postăvarul, iar celălalt
panou conţine informaţii utile pentru orice
turist care se află pe munte.

fitness, doar că aceasta a fost relocată, iar
copiii și adulţii au acum la dispoziţie un
foișor cu mese de șah.
„Lucrările au fost finalizate la finalul
lunii octombrie. A existat și o mică
întârziere, motivată de faptul că nu au
ajuns la timp toate piesele de mobilier”, a
explicat Ionuţ Drăguţu, administrator al
orașului Râșnov.

podul rutier din zonă.
Puntea a fost reparată în totalitate,
lucrările fiind finanţare de Primărie. „La
această punte au fost montate scânduri
noi, astfel că trecerea se poate face acum în
siguranţă”, a explicat primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu.

