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Primăria și Consiliul Local Râșnov
vă urează „Sărbători Fericite”!

Dragi 
râșnoveni, 
Suntem aproape de sfârșitul

unui an dificil, dar în pragul unor
sărbători în faţa cărora tot ce e urât,
greu, lipsit de bunătate, uităm. Vine
Crăciunul, iar odată cu el renaște,
an de an, speranţa. Vom lăsa apoi
încă un an în urmă, și cu el, sperăm,
că și problemele care ne-au schim-
bat tuturor viaţa. 

Din luna martie, de la începutul
pandemiei, suntem fizic distanţaţi
unii de alţii, dar a fost anul în care
am devenit mult mai conștienţi că
suntem parte a unui întreg, iar ceea
ce face fiecare dintre noi influ-
enţează viaţa întregii comunităţi. 

Vă mulţumesc pentru că aţi ales
să continuăm ceea ce am început
acum câţiva ani împreună: să facem
din Râșnov un oraș bogat, civilizat și
frumos. Vă mulţumesc pentru că aţi
strâns rândurile în lupta pe care a
trebuit să o dăm în 2020 și care nu
s-a încheiat încă: să ne apărăm sănă-
tatea. Acum, în prag de sărbători,
am fost iar uniţi în jurul unui obiec-
tiv comun: ne-am împodobit orașul,
tocmai ca să nu uităm să ne
bucurăm. 

De Crăciun, fiecare dintre noi
vom rămâne în familie. Nu ne vom
putea întâlni nici de Revelion. Piaţa
Unirii, care a „unit” în anii trecuţi
râșnovenii cu ocazia fiecărui eveni-
ment important, va rămâne goală și
la trecerea dintre ani, fără obișnu-
itele focuri de artificii, șampania și
urările de lângă brad. Când această
pandemie va fi depășită, ne vom
întâlni din nou, sperăm că va fi cât
de curând. Chiar zilele acestea
pregătim la Râșnov centrul pentru
administrarea vaccinului, vestea
bună a acestui sfârșit de an pentru
întreaga lume. 

Dragi râșnoveni, aveţi grijă de
voi! Vă doresc ca nimic să nu vă
umbrească sărbătorile. În noul an să
aveţi parte doar de lucruri bune, dar
mai ales să aveţi SĂNĂTATE. Să vă
fie îmbelșugate casa, masa și inima,
să aveţi parte de pace și de binecu-
vântare! 

La Mulţi Ani și sărbători fericite,
vouă și celor dragi vouă!

LIVIU 
BUTNARIU,
Primarul 
Orașului Râșnov 

ADRIAN VEȘTEA,
Președintele Consiliului
Judeţean Brașov

Le urez concetăţenilor mei râșno-
veni, precum și tuturor locuitorilor
judeţului Brașov să fie optimiști și
încrezători că perioada dificilă pe care
am traversat-o în anul 2020 se va
încheia cu bine. 

Totodată, vreau să-i asigur că votul
și încrederea pe care ni le-au acordat
atât la alegerilor locale, cât și la cele

parlamentare vor fi concretizate în
reușite pentru judeţul Brașov și
locuitorii săi. Voi face echipă cu toţi
parlamentarii noștri, cu toţi conducă-
torii din administraţia publică, în așa
fel încât obiectivele judeţului Brașov în
plan economic, social, investiţional,
cultural și turistic să fie realizate. Nu
mai este loc de orgolii sau de dispute,

dimpotrivă, este obligatoriu pentru noi
toţi să ne așezăm la aceeași masă și să
facem tot ceea ce este necesar pentru
dezvoltarea judeţului Brașov și binele
locuitorilor săi.  

Le doresc tuturor multă sănătate,
sărbători fericite și să petreacă Anul Nou
cu bine, alături de familie. 

La mulţi ani!

La mulţi ani, 2021!

Ca în fiecare iarnă, cartierele Râșnovului au
avut fiecare bradul său de Crăciun, pomii fiind
amplasaţi de către Primărie. Anul acesta,
autorităţile locale au asigurat iluminatul de săr-
bătoare, iar de „personalizarea” lor s-au ocupat
râșnovenii. Apelul a fost lansat către toţi locuitorii
orașului, dar au reușit să se organizeze doar
echipele de la firmele locale și de la organizaţiile
locale de tineret și de femei din PNL Râșnov, dar
și de la USR. 

Cu toţii și-au pus imaginaţia la încercare, fie-
care echipă dorindu-și ca bradul pe care-l împo-
dobește să fie cel mai frumos. Astfel, angajaţii de
la Liriada au împodobit bradul din Florilor 1,
echipa Boom Expert pe cel din Florilor 2, Magazi-
nul de Amintiri (Gamer Design) și l-a ales pe cel
în Piaţa Veche, Bracoma s-a ocupat de Centru
Nord, Ocolul Silvic a avut echipă în Caragiale
Parc, iar Goscom Cetatea în „Șoseaua Predeal”.
De asemenea, organizaţia tinerilor din PNL

Râșnov a înfrumuseţat pomul de Crăciun din ISR,
iar organizaţia de femei PNL Râșnov pe cel de la
Piaţa Agroalimentară. USR Râșnov a avut în grijă
bradul Romacril, Micra Com ne-a făcut bradul din
Caragiale Scuar, Restaurant Promenada Sissi - pe
cel din Promenadă, iar Vasile Ţăndărel (magazinul
La Doi Pași) - pe cel de la „Gaz Metan”. Frumoși au
ieșit cu toţii, aducând atmosfera Crăciunului în
micile comunităţi ale cartierelor râșnovene. 

Superbi, aleși cu atenţie și împodobiţi care
mai de care mai frumos au fost și brăduţii
împodobiţi de copiii din oraș, fiecare la el acasă,
aceștia participând la un concurs prin inter-
mediul paginii de Facebook a lui Moș Crăciun.
După multe seri în care a povestit, a ascultat
cântecele, doar online în acest an, Moșul,
prezent pentru al 10-lea an la rând la Râșnov, 
s-a văzut nevoit să tragă la sorţi fericitul câștigă-
tor (micuţa Denisa), alături de primarul Liviu
Butnariu, căci altfel nimeni nu ar fi putut spune

care brăduţ este mai frumos. 
„Îi mulţumim Moșului că nu ne-a lăsat nici

în acest an greu, a venit la noi și a interacţionat,
fie și doar online, cu o mulţime de copii. Le
mulţumim tuturor copiilor, care au transmis
atâta emoţie cu scrisorile și pozele cu brăduţii lor.
Atât cât s-a putut, în condiţiile momentului, am
ţinut să păstrăm vii tradiţiile sărbătorilor de
iarnă, în speranţa că la anul, în vremuri nor-
male, ne vom strânge cu toţii în centrul orașului,
Moș Crăciun îi va ţine pe cei mici pe picior și ne
vom bucura din nou împreună. Această pan-
demie ne-a făcut, totuși, să ne aplecăm și către
alte aspecte, astfel că ne gândim, chiar dacă ne
vom putea apropia mai mult și fizic, în viitor să
păstrăm și transmisiile online, căci mulţi
oameni, râșnoveni plecaţi în străinătate sau în
alte locuri din ţară, au ţinut să ne salute și să
interacţioneze cu noi în această perioadă”, a spus
primarul Liviu Butnariu.

Brazii Crăciunului, emoţia sărbătorilor
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Acesta va funcţiona la 
Policlinică, fiind creat un circuit
separat de cabinetele medicale

Râșnovul a fost inclus pe lista loca-
lităţilor din judeţul Brașov în care va exista
un centru de vaccinare anti-Covid 19, astfel
că autorităţile locale au început pregătirile
pentru ca acesta să fie operaţional cât mai
curând posibil. Astfel, potrivit primarului
Liviu Butnariu, centrul de vaccinare va
funcţiona la mansarda Policlinicii, iar pen-
tru prevenirea răspândirii noului coro-
navirus au fost stabilite circuite speciale
pentru pacienţii care vin și pentru cei care
pleacă. Mai exact, primirea pacienţilor care
vin să se vaccineze se va face la lift. Apoi,

oamenii vor merge cu liftul până la centru.
După ce sunt imunizaţi, vor coborî pe scări.  

Banii pentru dotările necesare vor fi
asiguraţi de la bugetul de stat, urmând a fi
achiziţionate inclusiv frigidere pentru păs-
trarea în siguranţă a vaccinurilor.

În România, campania de vaccinare
împotriva coronavirusului se va desfășura în
trei etape. În prima etapă vor fi imunizate
persoanele care își desfășoară activitatea în
domeniile sănătăţii și asistenţă socială – sis-
tem public și privat (decembrie -  ianuarie).
În cea de-a doua etapă vor fi vaccinate per-
soanele grad de risc (persoanele care au
vârsta mai mare de 65 de ani și cele care au
afecţiuni cronice, indiferent de vârstă) și
lucrători care desfășoară activităţi în

domenii-cheie, esenţiale (februarie - mar-
tie). Ultima etapă de vaccinare, cea de-a
treia, include populaţia generală (martie -
aprilie).

„Lucrătorii din sistemul medical vor fi
programaţi de către unităţile angajatoare,
cei cu boli cronice și persoanele peste 65 de
ani vor fi programaţi prin medicul de fami-
lie și prin intermediul direcţiilor de asis-
tenţă socială din cadrul primăriilor. Per-
sonalul esenţial va fi programat prin insti-
tuţiile angajatoare, iar populaţia generală
va avea trei modalităţi diferite de progra-
mare - prin platforma unică, telefonic, indi-
vidual prin sistemul online sau prin inter-
mediul medicului de familie”, a precizat
medicul militar Valeriu Gheorghiţă, coordo-

natorul campaniei naţionale de vaccinare
anti-COVID.

Potrivit Prefecturii Brașov, pentru
judeţul nostru sunt alocate, prin Strategia
naţională de vaccinare împotriva SARS-
CoV-2, aproximativ 120.000 de vaccinuri.
Imunizarea va fi făcută în 27 de centre din
judeţ, iar în fiecare vor exista câte un medic
și 3 asistente.

16 centre vor fi doar în municipiul
Brașov, iar restul în orașele Râșnov, Săcele,
Făgăraș, Codlea, Zărnești, Victoria, precum
și în comunele Prejmer, Bran și Tărlungeni. 

Depozitul de vaccinuri pentru Regiunea
Centru (judeţele Brașov, Covasna, Harghita,
Alba, Mureș și Sibiu) va funcţiona la Brașov,
în cadrul Spitalului Militar.

Râșnovul va avea centru zonal de vaccinare anti-Covid 19

Turiștii pot vizita Grădina
Cetăţii, peștera din Valea Cetăţii,
dar și parcul cu dinozauri 

Turiștii care aleg să își petreacă sărbăto-
rile de iarnă la Râșnov vor putea să viziteze
și principalele obiective din oraș. Astfel, la
Cetatea Râșnov, turiștii pot vizita în conti-
nuare Grădina acesteia, asta pentru că la
Incinta de Vest se realizează lucrări de
restaurare. 

Liftul către Cetate va 
circula 7 zile din 7, fără
pauză în zilele libere legale
Accesul în Grădina Cetăţii este gratuit,

iar programul de vizitare este de luni până
duminică, între orele 9.00 și 17.00, inclusiv
în ziua de Crăciun și de Anul Nou. De
asemenea, funcţionează și liftul pe plan
înclinat, care face legătura între Casa de
Cultură și Cetate, programul de funcţionare
fiind 9.00 – 17.00, în toate zilele săptămânii. 

Program zilnic 
și la Dino Parc
Vizitatorii sunt așteptaţi și la Dino Parc,

care va fi deschis inclusiv în prima zi de 
Crăciun și în prima zi a noului an, dar cu un
program mai scurt, între orele 11.00 și 18.30.
În rest, Parcul cu dinozauri va fi deschis în
zilele de luni, marţi, miercuri și joi, între
orele 10.00 - 17.30. Vinerea și sâmbăta, obiec-
tivul poate fi vizitat între orele 10.00 - 18.30,
iar duminica, între orele 10.00 - 18.00.

Ultima intrare în 
Peșteră, la ora 17.30 
O altă atracţie a Râșnovului este Peștera

din Valea Cetăţii, însă aceasta poate fi vi-
zitată numai în zilele lucrătoare. Mai exact,
obiectivul este deschis de luni până vineri,
între orele 10.00 și 18.00. 

De precizat că ultima intrare în Peșteră
se face la ora 17.30. 

Programul este valabil și pentru data de
25 decembrie. 

Principalele obiective turistice ale Râșnovului 
sunt deschise și în perioada sărbătorilor de iarnă 

Agenţii economici din domeniul HoReCa
au fost printre cei mai afectaţi de criza sanitară
provocată de noul coronavirus, dar Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 181, din 22
octombrie 2020, prevede că autorităţile locale
pot acorda unele facilităţi fiscale acestei cate-
gorii de firme. Astfel, în data de 2 decembrie
2020, la iniţiativa primarului orașului Râșnov,
Consiliul Local a aprobat, cu unanimitate de
voturi, o hotărâre prin care impozitul anual
pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în propri-
etatea persoanelor fizice sau juridice, folosite
pentru activitatea economică, și care au avut

de suferit de pe urma pandemiei de corona-
virus este redus cu 50%, maximul permis de
lege. Reducerea este valabilă pentru anul 2020. 

„În textul Ordonanţei de Urgenţă se arată
că noi putem aplica o reducere a impozitului
anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%. Am
optat pentru limita maximă pentru a-i ajuta
pe operatorii economici din domeniul
HoReCa, având în vedere că acest domeniu
este printre cele mai afectate de pandemia de
coronavirus”, a explicat primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu.

Pentru a accesa această facilitate, soli-

citanţii trebuiau să depună un act de proprie-
tate al clădirii unde își desfășoară activitatea,
dar și acte doveditoare privind impactul pan-
demiei asupra activităţii (certificatul de si-
tuaţie de urgenţă emis de Ministerul
Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în
contextul crizei sanitare; declaraţie pe propria
răspundere pentru cei care și-au închis defi-
nitiv activitatea).

Termenul limită pentru depunerea
dosarelor a fost 21 decembrie, dată până la care
au depus cereri 17 firme. Din calculele
reprezentanţilor Primăriei Râșnov, în urma

centralizării dosarelor depuse de agenţii eco-
nomici, impactul acestei măsuri asupra buge-
tului local este de 147.689 lei. 

Cele 17 firme au de plătit la bugetul local
suma totală de 147.688 lei, în loc de 295.377
lei, cât era iniţial.  

Proprietarii care au achitat deja integral
impozitul pe anul 2020 vor primi înapoi
jumătate din sumă (sau se vor face compen-
sări la cerere cu impozitul pentru 2021), iar
cei care nu plătit încă impozitul aferent
anului în curs, vor avea de achitat jumătate
din suma iniţială.

Consiliul Local Râșnov a aprobat măsuri 
de sprijin pentru sectorul HoReCa
Reducere de 50% la impozitele pe clădiri, pentru firmele afectate de criza sanitară
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Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a
inaugurat, în 17 decembrie, capătul de
autostradă Râșnov - Cristian, cu o lungime de
6,3 km, plus 3,56 km drumuri de legătură (pe
care se va circul în regim de drum expres, pe
câte două benzi pe sens). La eveniment au 
participat mai mulţi oficiali locali, printre care
președintele Consiliului Judeţean Brașov, 
Adrian Veștea, primarul Râșnovului, Liviu 
Butnariu, dar și primarul comunei Cristian,
Gicu Cojocaru.   

Deschiderea segmentului de autostradă
Râșnov - Cristian a fost așteptată de mult de
oamenii din cele două localităţi, având în
vedere că această arteră va prelua traficul greu.
De altfel, primarul Râșnovului, Liviu Butnariu,
a început încă din ziua deschiderii autostrăzii
demersurile la Compania Naţională de Admi-
nistrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pen-
tru ca în oraș să fie instituite restricţii de
tonaj. „Având în vedere că a fost dat în folo-
sinţă acest lot de autostradă, am propus con-
ducerii CNAIR instituirea unei restricţii de
tonaj în Râșnov, astfel încât localitatea să nu
mai fie tranzitată de vehicule cu masa totală
mai mare de 7,5 tone. Sper că vom obţine un
răspuns pozitiv în cel mai scurt timp, astfel
încât să rezolvăm această problemă până de
sărbători”, a precizat Liviu Butnariu.

El a mai spus că deschiderea acestui tron-
son va descongestiona foarte mult traficul de
pe DN 73, pentru că șoferii care nu au treabă în
Râșnov sau Cristian vor prefera autostrada,
pentru a nu mai sta la coadă la trecerile la nivel
cu calea ferată. 

Mai multe panouri fonice
pentru râșnovenii vecini 
cu autostrada 
Pe lângă demersurile privind devierea

traficului greu, Primăria Râșnov a reușit să
obţină și extinderea zonei protejate cu panouri
fonice amplasate în apropierea zonelor locuite.
„Am solicitat Companiei Naţionale de Admi-
nistrare a Infrastructurii Rutiere să pre-
lungească sau să modifice perimetrul de
amplasare a panourilor fonice. Reprezentanţii
Companiei au agreat varianta prelungirii cu
aproximativ 200 de metri a zonei protejate de

astfel de panouri”, a declarat Liviu Butnariu.
În acest mod, toată zona de case situată la cea
mai mică distanţă de autostradă este ferită de
poluarea fonică. 

Mult mai devreme 
În timpul evenimentului, constructorul a

precizat că a reușit să finalizeze mult mai
devreme decât termenul prevăzut în contract,
respectiv luna august a anului 2021. „Ne-am
propus și am reușit să demonstrăm că
lucrările de infrastructură reprezintă o soluţie
pentru dezvoltarea economică a României și
că antreprenorii români pot lucra rapid și la
standarde înalte de calitate”, a declarat Vlad
Vameșu, CEO al Alpenside SRL. Pe șantier au
fost mobilizaţi peste 200 de oameni și s-a
lucrat 24 de ore din 24, 7 zile din 7, chiar și în
acest an greu, de pandemie.

De altfel, finalizarea lucrărilor în avans a
fost apreciată de ministrul Transporturilor:
„Constructorul a dat dovadă de o mobilizare
exemplară”, a punctat acesta. Totodată,
Lucian Bode a menţionat că, în cazul acestui
proiect, Guvernul este cu plăţile la zi. „Am
reușit să finalizăm acest lot, asigurându-i
finanţarea. Până în luna noiembrie a anului
2019 au fost făcute plăţi de aproximativ 30 de
milioane de lei, iar din acel moment până
acum s-a mai plătit suma de aproximativ 90
milioane de lei. Diferenţa, până la 140 de mi-
lioane de lei va fi achitată după ce vor fi
depuse documentele necesare la CNAIR”, a
declarat Lucian Bode.

Nu în ultimul rând, constructorul a fost
felicitat și de președintele Consiliului
Judeţean Brașov, Adrian Veștea: „Felicităm
constructorul, care și-a asumat finalizarea
lucrărilor până în decembrie 2020, înainte de
termenul prevăzut în programul de execuţie,
respectiv luna august 2021. Felicităm echipa
Direcţiei Regionale de Drumuri și Poduri
Brașov pentru modul cum a coordonat imple-
mentarea acestui proiect, la care s-a lucrat zi
și noapte”, a spus șeful Executivului Judeţean,
care a adăugat că „este un moment deosebit
pentru judeţul Brașov, deoarece aceștia sunt
primii kilometri de autostradă incluși în
infrastructura rutieră de care dispunem la
nivel judeţean”. 

Chiar dacă iarna se lasă așteptată, autorităţile locale au
luat toate măsurile pentru ca sezonul de iarnă să nu creeze
probleme. Astfel, Primăria Râșnov a asigurat operatorului
local de deszăpezire, Goscom Cetatea Râșnov, stocurile
necesare de materiale antiderapante, respectiv 150 metri
cubi de nisip, 100 de tone de sare industrială pentru
deszăpezire și 100 de tone de clorură de calciu. „Aceste
stocuri vor fi completate pe parcurs, dacă situaţia o va
impune”, a precizat Rareș Secăreanu, directorul societăţii.

În ceea ce privește utilajele de deszăpezire, operatorul
are pregătite pentru intervenţie două pluguri, două

sărăriţe, două tractoare (plus un al treilea cu lamă). De
asemenea, în parcul auto al Goscom Cetate Râșnov sunt
două remorci cu capacitatea de 4 metri cubi și una de un
metru cub, o autospecială pentru deszăpezire cu lamă și
RNS, una de deszăpezire cu lamă, plus un buldoexcavator.
În ceea ce privește resursa umană, pentru astfel de inter-
venţii sunt pregătiţi patru șoferi și alţi 10 muncitori. 

Potrivit conducerii operatorului local de deszăpezire,
activitatea de deszăpezire și cea de combaterea poleiului se
desfășoară în baza unui plan de deszăpezire, iar intervenţi-
ile se fac în baza solicitărilor venite din partea Primăriei. 

RÂȘNOVUL, PREGĂTIT PENTRU IARNĂ 

Unde pot fi sesizate urgenţele
Din partea Goscom Cetatea Râșnov, responsabili de buna
desfășurare a activităţii de deszăpezire sunt șeful Atelierului
Salubritate, Nemes Ioan, care poate fi contactat la numărul
de telefon 0724058189, și Bonte Traian – tel: 0722431805. La
aceste numere pot suna și cetăţenii, pentru a sesiza pro-
blemele de pe străzile din oraș. 
În perioada sărbătorilor, operatorul va asigura și permanenţa
pentru a interveni în cazul unor avarii la reţelele de apă și
canalizare. Aceste urgenţe pot fi anunţate la dispeceratul so-
cietăţii, la numerele de telefon 0268.230.196 (între orele 7.30 -
15.00) sau  0724.005.189 - 0726.992.471 (non-stop).

Pe 17 decembrie s-a inaugurat capătul de
autostradă care va scoate traficul greu din oraș
Primăria a început deja demersurile la CNAIR pentru introducerea restricţiilor de tonaj pe DN 73, tronsonul care traversează Râșnovul

Tronsonul de
autostradă Râșnov - 

Cristian, în cifre:
- Peste 100 de utilaje mobilizate pe șantier;

- Peste 200 de oameni implicaţi zilnic în lucrări
pe șantier;

- 910.000 mc de umpluturi;
- 124 de grinzi de beton montate la pasaje și

poduri;
- 487.000 tone de agregate folosite;

- 1,22 milioane mc de săpătură;
- 45 km de șanţuri, rigole și casiuri din beton;

- 38 km de parapete de siguranţă;
-113.000 tone de asfalt;

- Peste 132.000 mp de taluz,
îmbrăcat cu pământ

vegetal.
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Dacă în alţi ani, la căsuţa Moșului, copiii
aduceau daruri pentru cei mai puţini norocoși,
în acest an, acest lucru nu mai este posibil, din
cauza pandemiei. Însă, ajutor tot va găsi Moș
Crăciun la Râșnov. Pentru că Primăria va pre-
lua sarcina „spiridușului” și-l va ajuta să
ajungă și acolo unde e mai greu de ajuns.
„Primăria va distribui pachete pentru copiii

nevoiași, dar acest lucru se va desfășura total
diferit. Mai exact, pachetele sunt achiziţionate
de Primărie și vor fi distribuite direct către
acei copii, prin Serviciul de Asistenţă Socială.
Bineînţeles, se vor da, anul acesta, pachete și
către elevii din Râșnov. Aceste pachete se dis-
tribuie către școli, urmând ca profesorii și
învăţătorii să le dea către copii și părinţi, mai

departe. Și în anii trecuţi, și anul acesta, se vor
da pachete care vor conţine dulciuri, în mare
parte. Se vor da și către Clubul Sportiv
Olimpic Cetate Râșnov, urmând ca antrenorii
celor 12 secţii să le împartă către sportivi. S-a
luat această decizie în mare parte din cauza
pandemiei, pentru că toate acele jucării și
cadouri care se adunau în centrul orașului

trebuiau cumva dezinfectate și atunci, acest
lucru fiind mai complicat, s-a ales această va-
riantă”, a explicat Liviu Butnariu, primarul
orașului Râșnov. În total, 2.700 de daruri pen-
tru elevii de la școlile, grădiniţele din oraș, pre-
cum și pentru cei de la clubul sportiv au fost
pregătite și vor ajunge la destinatari prin inter-
mediul profesorilor și antrenorilor.

La Râșnov, Primăria va fi, în acest an, „spiridușul principal” al Moșului

Pandemia de COVID-19 a adus multe
schimbări majore în viaţa oamenilor în
2020, însă așa cum ne-am obișnuit, în
prima zi de iarnă calendaristică, la

Râșnov s-au aprins luminile Cră-
ciunului, iar Moșul și-a făcut din nou
simţită prezenţa în centrul orașului,
marcând astfel startul perioadei sărbăto-

rilor de iarnă. Momentul ales a rămas,
chiar și în acest an aparte, 1 Decembrie,
zi de mare sărbătoare pentru comuni-
tatea noastră: Ziua Naţională a

României și Ziua Staţiunii de Interes
Naţional Râșnov.  Evenimentul nu a
putut fi anunţat, a fost unul cu public
restrâns, unul simbolic.

Piaţa Unirii, „tărâm de basm” în prag de sărbători
Deși un an pandemic, ziua de 1 Decembrie, putem spune o tradiţională dublă sărbătoare a comunităţii noastre de ani buni, 
nu a trecut neobservată. A fost aprins iluminatul festiv, iar elevii au dus în online serbarea închinată Zilei Naţionale a României

Cât despre ziua râșnovenilor și a tuturor
românilor, elevii Școlii Gimnaziale nr. 3 
n-au vrut să o lase să treacă neobservată. Au
sărbătorit-o în online, acolo unde s-au
mutat aproape toate activităţile din viaţa lor
de școlari. Astfel, coordonaţi de profesoarele
Nicoleta Corboș și Adina Stanciu, îmbrăcaţi
în straie populare, 75 de elevi din ciclul

gimnazial, împreună cu părinţii lor și cu
profesorii diriginţi, au participat online la
acest eveniment inedit. 

În prima parte a activităţii, elevii au
interacţionat cu profesorii, pe baza unei
prezentări și a unui film istoric despre
momentul unic din istoria României, 1
Decembrie 1918, dată la care Marea

Adunare de la Alba Iulia a votat unirea Tran-
silvaniei cu România. Printre materialele
istorice prezentate elevilor s-a regăsit și
„Legenda tricolorului românesc”, care le-a
amintit tuturor că sub faldurile acestui
steag s-au făcut „Războiul Independenţei” și
„Marea Unire”. 

În partea doua a activităţii, elevii au par-

ticipat la un concurs online despre tematica
zilei, pe podium clasându-se Victor
Rogalschi, Raluca Cojocaru și Daniel Trifu.

La final, cadrele didactice, împreună cu
elevii și părinţii acestora, au intonat Imnul
de Stat al României, după cum ne-a povestit
prof. Oana Cheţe, director al Școlii 
Gimnaziale nr. 3 din Râșnov.

În straie populare, au cântat Imnul în faţa calculatorului, în anul 2020
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Pandemia de Covid 19 a schimbat
până și priorităţile din lista cu dorinţe
pentru Moș Crăciun. Au rămas în con-
tinuare jucăriile, undeva spre coadă, se
regăsește și tehnologia, mai ales într-un
an în care telefonul și tableta au asigu-
rat conexiunea între oameni. Însă, pe
listă, pe primele locuri își fac loc, în
2020, și altfel de cereri. Ne-o spune Moș
Crăciun de la Râșnov, care de 10 ani,
deja, adună, în fiecare an, în luna decem-
brie, scrisorile copiilor mai mici, dar și mai
mari, cu darurile pe care le-ar dori sub brad.
În acest an, Moșul îi așteaptă până în Ajun
pe copii în căsuţa virtuală. Căci, deși are
mulţi ani în spate, Moșul cel darnic ţine
pasul cu tehnologia și are pagină pe face-
book – Moș Crăciun Râșnov, unde îi invită
pe cei dornici să intre în vorbă cu el, live, în
fiecare seară,  timp de o oră, de la 18.00. Și
doritori sunt destui. Iar scrisorile curg încă
de la începutul lunii decembrie. Pe unele le
vedeţi și pe pagina de socializare. Și se
bucură Moșul. S-ar fi bucurat mai tare dacă
i-ar fi avut în preajmă pe copiii cuminţi din
acest an. Dar știe că altfel nu se poate. 
Cel puţin acum.

L-au sunat și copiii 
din străinătate
„E cam ca la școala online... Însă e sin-

gura modalitate în care ne putem întâlni.
Copiii spun povești, poezii, dacă au fost
cuminţi. Practic, au aceeași atitudine, dar în
realitate nu stau în braţele moșului. Se vede
o oarecare dezamăgire...”, ne spune Moșul de
la Râșnov. Dar, bătrânul cel darnic vede și
partea bună a acesui mod de întâlnire. 

„Au sunat copii și familii
din străinătate, stabiliţi

în Italia, în Germania.
Acum au acces la Moș
Crăciun, faţă de alţi
ani în care știau că
Moș Crăciun locu-
iește la Râșnov, dar

nu  puteau să-l vadă.
Acum au putut să inte-

racţioneze cu Moșul și
copiii din Râșnov care sunt

plecaţi în străinătate”, ne
spune Moș Crăciun. 

Oricum, bătrânelul simpatic
îi implică pe copii în tot felul de
concursuri. Mai uită și ei de nea-
junsurile online-ului, de care sunt
sătui până peste cap. „De exemplu,
Moșul dă și un cadou cu fulg, cu

poza lui Moșu’, pentru
fiecare copil care

îl sună.

Cât despre concursuri, avem unul cu cel
mai frumos brad al copiilor. Extragerea va
fi în data de 22, Moș Crăciun cu primarul
orașului Râșnov vor alege cel mai frumos
brad și cadoul va fi că, în ziua de Crăciun,
Moșul merge la copilul câștigător”, detali-
ază Moșul. 

Dacă vă uitaţi și pe postările anterioare,
îl veţi vedea pe Moș și cum dansează,
suprins într-un moment în care nu se știa
„cu camera pe el”. 

„Moșule, îmi doresc să mă
joc! Moșule, îmi doresc ca
părinţii mei să fie sănătoși,
să îmi văd prietenii!”
Cât despre dorinţe, în 2020, Moșul ne

spune că s-au schimbat. Cel puţin priorităţile.
Dacă în alţi ani dominau jucăriile și tot felul
de păpuși, în acest an, lucrurile materiale fac
loc lucrurilor „de suflet”. „Dacă în anii trecuţi
își doreau păpuși, jucării, anul acesta își
doresc telefoane, tablete. Dar niciodată până
acest an în dorinţele copiilor nu exista joaca.
«Moșule, îmi doresc să mă joc! Moșule, îmi
doresc ca părinţii mei să fie sănătoși, să îmi
văd prietenii», spun copiii. La ei se simt frus-
trările de comunicare fizică – dacă pot să
spun așa. Își doresc de la Moșul libertăţi, aju-
torul de a ieși din pandemie, libertatea de a
ieși din casă. E interesant modul în care s-a
întors lumea până la cele mai mici vârste”,
spune Moș Crăciun. 

Nu știe cum va putea împlini, în acest an,
toate dorinţele sau nevoia de magie. Dar stie,
Moșul că, la fel ca în alţi ani, are nevoie de aju-
tor. Atât cât poate fiecare...  

Moș Crăciun: Copiii din Râșnov 
și-au schimbat în 2020 dorinţele
Pe lista din acest an: joacă, prieteni, „un sac mare de sănătate”. Și „ajută-ne să ieșim din pandemie”

Scrisoarea Denisei, care l-a impresionat cel mai tare pe Moș Crăciun

Sportul, ca de altfel majoritatea dome-
niilor, a avut mult de suferit în acest an 2020,
iar serbarea de final de an a CS Olimpic
Cetate și CSȘ Dinamo, care avea loc mereu la
Cinematograful „Amza Pellea”, a fost anulată.

Singurele activităţi de care a putut fi
vorba în ultima perioadă au fost antrena-
mentele și competiţiile, și acestea restrânse
și desfășurate după protocolul medical strict
aflat în vigoare.

„Nu ne-am mai putut aduna la final de
an cu toţii, era imposibil de organizat ser-
barea cu sute de copii în condiţiile actuale.
Avem pachete din partea Primăriei, daruri

din sponsorizări, care sunt împărţite de
antrenori, fiecare la grupa lui. Avem și o
bucurie în acest final de an, totuși, un film
dedicat celor 6 secţii din cele 12 ale clubului
care au avut medaliaţi la nivel naţional chiar
și în acest an: karate, lupte libere, schi fond,
schi biatlon, schi sărituri și scrimă. Avem și
un sportiv în Centrul Olimpic la biatlon, unul
în Centrul Olimpic la scrimă. Am fi avut
chiar doi, dar unul este accidentat. Mai mult,
Sorin Mitrofan, de la sărituri, se află în lotul
care se pregătește pentru calificările la
Jocurile Olimpice de iarnă din 2022. Toate
acestea ne dau speranţa că, ușor- ușor,

lucrurile își vor reveni, ne vom putea antrena
și concura în condiţii normale și ne vom
bucura de sport”, ne-a spus Nicolae Dogaru,
director al CS Olimpic Cetate Râșnov.

„A fost dificil, ca pentru toată lumea,
acest 2020. În acest moment nu s-a mai
putut pune problema serbărilor, singura
bucurie fiind antrenamentele. A fost greu și
pentru sportivii de performanţă, și în ceea ce
privește selecţia, aducerea copiilor către
baze, dar să fim cu toţii sănătoși și privim cu
speranţă către o revenire”, ne-a spus și 
Ștefănel Neagu, director al Clubului Sportiv
Școlar Dinamo Râșnov.

Cluburile sportive: Un an greu, dar cu speranţe
pentru normalitate în următorul

Limitările impuse de pandemia de Covid
19 au făcut aproape imposibilă atmosfera
magică a serbărilor școlare din anii trecuţi,
din preajma Crăciunului. Aproape. Căci elevii
râșnoveni s-au organizat așa cum au putut și
s-au adaptat vremurilor în care trăim. Și, dacă
școlile n-au mai răsunat de colindele cântate
de copii, s-au umplut casele de vocile celor
mici - dar nu numai - care mai ţin la spiritul
magic al sărbătorilor. Le-au făcut de acasă. 

De exemplu, la Școala Gimnazială nr. 2,
elevii din ciclul primar, cu multă imaginaţie,

au organizat „serbări” și chiar petreceri de
Crăciun online, la care au participat împreună
cu familiile lor chiar... Nu au lipsit colajele de
videoclipuri cu urări, poezii, cântece origi-
nale, create de copii, ne-a spus prof. Doina
Mihăilă, director al Școlii 2.

Și la Școlile 1 și 3, elevii ciclului primar,
alături de doamnele învăţătoare, au colindat și
recitat poezii specifice Crăciunului, punctând
astfel tradiţiile acestuia, în speranţa că 2021
ne va aduce sănătate și vom reveni mai
aproape unii de ceilalţi, din toate punctele de

vedere, a povestit prof. Oana Cheţe, director al
Școlii Gimnaziale nr. 3.

Mai norocoși cei de la grădiniţă, căci s-au
putut întoarce în clase, nici ei nu au lăsat să
treacă luna decembrie fără să facă ceva pen-
tru a-l întâmpina pe Moș Crăciun. Între
activităţile zilnice își fac loc, bineînţeles, și
cele legate de povestea bradului de Crăciun
sau de tradiţionalele colinde, ne-au spus
doamnele Niculina Fierăstrău și Carmen
Pălăceanu, directoarele celor două grădiniţe
din Râșnov. 

Spiritul Crăciunului din serbările școlare, resimţit
acasă, din faţa calculatorului, în acest an

Un obicei vechi, care în trecut însemna
colindatul fetelor nemăritate de către flăcăii
din oraș, e păstrat chiar și în acest an. Zoritorii
și-au adaptat colindul la restricţiile impuse de
autorităţi în această perioadă, în contextul
pandemiei de coronavirus. „Era greu să ne
gândim, în aceste vremuri, că vom organiza
totul cum o făceam de obicei. La fel de greu
ne-a fost, însă, să acceptăm că nu vom face
nimic pentru această tradiţie a tinerilor din
Râșnov. Am organizat colindul într-un mod
aparte, urmând a trece pe la casele oamenilor
în limita a ceea ce permit regulile pandemiei”,
ne-a spus, cu câteva zile înainte de Crăciun,
Eusebiu Velea, unul dintre colindătorii
râșnoveni. De asemenea, balul nu va putea fi
ţinut în ianuarie. „Sperăm însă să ne întâlnim
ceva mai la primăvară, orientativ am ales
data de 12 martie. Sunt semne bune în ultima
vreme, la nivel mondial și naţional, că
omenirea poate învinge ușor, ușor această
pandemie și își va putea relua, cu grijă și răb-
dare, multe dintre obiceiuri. Din partea zori-
torilor, urăm râșnovenilor multă sănătate și
sperăm că peste un an ne vom putea apropia
unii de alţii cu drag, dar și cu mai multă
încredere”, ne-a mai spus reprezentantul Zori-
torilor. Obiceiul spune că, în pregătirea balu-
lui, zoritorii vizitează casele din Râșnov, cân-
tând „O, ce veste minunată!”. Acest lucru se
întâmpla în 25 și 26 decembrie, însă, în acest
an a fost aleasă doar prima zi de Crăciun.

ZORITORII N-AU VRUT SĂ
LASE RÂȘNOVUL FĂRĂ
„VESTEA CEA BUNĂ”
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Moment aniversar, plin de emoţie și de
însemnătate, pentru o familie de râșnoveni,
chiar în ziua Sfântului Nicolae. Pe 6 decem-
brie, Ștefana și Mihai Vlase au împlinit 50 de
ani de căsătorie, prilej cu care primarul
orașului, Liviu Butnariu, le-a înmânat o pla-
chetă, le-a dăruit un tort și le-a urat cele
mai sincere urări de „La mulţi ani!”. A fost
cea de a doua „Nuntă de Aur” din acest an,
după cea a soţilor Anica și Dumitru Puiu,
sărbătorită pe 3 octombrie, Primăria pro-
punându-și să marcheze toate astfel de
momente pentru a le arăta respectul senio-
rilor comunităţii.

Amintiri din `70
Ștefana și Mihai Vlase s-au născut și au

copilărit în judeţul Ialomiţa. În 1970 s-au
cunoscut și s-au căsătorit. Pe 6 decembrie
au spus „Da!”, iar de atunci a trecut jumă-
tate de secol. Cu bune, cu rele, împreună au
trecut prin toate, înţelepciunea și respectul
unul faţă de celălalt consolidând o căsnicie
cu adevărat trainică.

„Ne-am cunoscut la un bal, a fost
dragoste la prima vedere și de atunci relaţia
a început să înflorească. La scurt timp după
nuntă, ne-am stabilit aici, în Râșnov, unde
am lucrat amândoi, până la pensie”, își
amintesc soţii Vlase.

După doi ani de la căsătorie a apărut și
primul copil, băiat, apoi, pe rând, trei fete.
„Pe toţi i-am iubit și i-am crescut așa cum
am știut noi mai bine. Au urmat cu toţii
școala primară, liceul și facultatea. În
prezent sunt stabiliţi la casele lor, însă
aproape de noi, astfel încât să nu le simţim
lipsa”, spune doamna Ștefana.

Copiii le-au dăruit cinci nepoţei, aceștia
având astăzi între 4 și 23 de ani și fiind
marea bucurie a bunicilor lor. 

Încercări grele 
în ultimii 4 ani
O grea încercare le-a adus anul 2016,

când domnul Mihai a suferit un accident vas-
cular cerebral, în urma căruia a rămas cu o
semipareză, ceea ce le-a îngreunat viaţa.
„Soţia și copiii mi-au fost mereu aproape, 
m-au ajutat să trec cu bine peste!”, ne spune
domnul Vlase.

După alţi trei ani de la această suferinţă 
s-au confruntat cu alta. Primul născut al fami-
liei, Nicu, s-a stins. „Doar Dumnezeu știe cum
am reușit să trecem și peste asta, fiindu-ne
enorm de greu!”, mărturisesc soţii.

„Aniversarea ne-a umplut
sufletul de emoţie! Nu
renunţaţi la a fi împreună”
Iată-i ajunși la celebrarea a 50 de ani de

căsătorie, moment care le-a făcut să-și
amintească de tot ceea ce au realizat și să fie
mai mândri de viaţa lor împreună. Aniversarea
le-a fost o rază de bucurie și de mulţumire,
oamenii dragi fiindu-le alături, cu mult drag.

„Sigur, am fi dorit să fie și Nicu, să se
bucure alături de noi. Însă am primit multe
felicitări și surprize din partea copiilor, gine-
rilor, norei și a nepoţilor, care ne-au umplut
sufletul de emoţie!

Le mulţumim tuturor, în special Primăriei
Râșnov, domnului primar Liviu Butnariu,
pentru plăcuta surpriză ce ne-au făcut-o la
celebrarea «Nunţii noastre de aur»! Dorim
tuturor tinerilor căsătoriţi, râșnoveni sau nu,
să ajungă și ei la frumoasa aniversare a 50 de
ani de la nuntă! Împreună și să nu renunţe
niciodată la asta, chiar dacă viaţa le mai oferă
și necazuri, pe lângă bucurii! Mulţumim și
Sărbători luminate!”, ne-au transmis doamna
Ștefana și domnul Mihai.

De 50 de ani împreună
Soţii Vlase au aniversat pe 6 decembrie „Nunta de Aur”, prilej cu care au primit felicitările comunităţii 

Ca în fiecare an, pe 6 decembrie, Biseri-
ca Ortodoxă Română îl prăznuiește pe Sfân-
tul Ierarh Nicolae. Un moment deosebit
pentru comunitatea râșnoveană, cele două
biserici care îl au drept ocrotitor spiritual
sărbătorindu-și hramul. 

Slujba comună a celor două locașuri,
ţinută la Biserica Mare, a reprezentat, în
mod tradiţional, începutul sărbătorilor de
iarnă pentru creștinii ortodocși din orașul
nostru.

Liturghia a fost oficiată de către preoţii
parohiilor Râșnov I (pr. Ionel Cornel Pușcariu)

și Râșnov II (pr. Dorin Liviu Șerban), pentru
săvârșirea acestei slujbe speciale răspun-
zând invitaţiei și alţi preoţi din Râșnov și
împrejurimi.

Cu prilejul hramului, Râșnovul a primit
și mesajul Înalt Prea Sfinţitului dr. Laureţiu
Streza, mitropolitul Ardealului, iar apoi s-a
oficiat un parastas pentru cei plecaţi 
dintre noi. De asemenea, după săvârșirea
Liturghiei a avut loc procesiunea care
datează încă din 1890, de la începuturile
acestei biserici, totul cu respectarea
normelor sanitare în vigoare, în contextul

pandemiei de coronavirus. Credincioșii,
puţini la număr în acest an, au înconjurat
biserica, icoana Sfântului Ierarh Nicolae
fiind purtată de primarul Liviu Butnariu și
Gheorghe Cristolovean, director Tranzgaz. 

„Le urăm «La mulţi ani!» tuturor celor
care poartă numele Sfântului Nicolae, pe
care l-am celebrat în cadrul unuia dintre
cele mai importante evenimente religioase
de peste an, din oraș. Sperăm cu toţii să
trecem cu bine peste această perioadă grea,
iar în viitor să vedem din nou cum
râșnovenii se adună în număr mare pentru

a sărbători împreună această zi importantă
din calendarul ortodox”, a transmis Liviu
Butnariu, primarul Râșnovului.

Tradiţia ortodoxă îl identifică pe Sfântul
Ierarh Nicolae (secolele III-IV d. Hr. pe vre-
mea împăraţilor Diocleţian și Maximilian)
prin viaţa exemplară, el devenind ierarh și
apoi sfânt. Tradiţia a păstrat îndeosebi ima-
ginea bătrânului blând și aducător de daruri,
ocrotitor al fetelor de măritat și al copiilor
cuminţi. În Transilvania, Sfântul Nicolae este
unul din cei mai veneraţi sfinţi, fiind cunos-
cut și sub numele de Sân-Nicoară.

6 decembrie, praznicul Sfântului Ierarh Nicolae: 
Tradiţia din 1890, păstrată și în an de pandemie
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DEXION STORAGE
SOLUTIONS SRL angajează
personal pentru secţiile de

producţie din Râșnov.
Acum mai multe avantaje: utilaje noi,

linii noi de producţie, posibilităţi de dez-
voltare profesională, pachet salarial moti-
vant, mediu de lucru sigur.

Avem disponibile următoarele posturi:

Pentru departamentul 
Producţie - Secţia A

� Operator utilaj pentru Slitter - Robert-
son - Program normal. Posturi vacante: 1
� Operator aparat automat de sudură 
- Program normal. Posturi vacante: 3
� Sudor MIG MAG 
- Program normal. Posturi vacante: 3
� Sudor MIG MAG 
- Program weekend. Posturi vacante: 2
� Muncitor necalificat pentru linia de vop-
sire - Program weekend. Posturi vacante: 10

Pentru departamentul 

Producţie - Secţia B

� Sudor  MIG MAG 
- Program normal. Posturi vacante: 1
� Operator Utilaje (Gaurire)
- Program normal. Posturi vacante: 1
� Operator Utilaje (Presă ștantare ) 
- Program normal. Posturi vacante: 2
� Frezor 
Program normal. Posturi vacante: 1
� Operator Laser 
- Program normal. Posturi vacante: 1
� Operator Laser 
- Program weekend. Posturi vacante: 2
� Operator Găurire 
- Program weekend. Posturi vacante: 2
� Operator Fierăstrău 
- Program weekend. Posturi vacante: 2

Pentru departamentul 

Mentenanta 

� Electrician Întreţinere și Reparaţii –
Program normal. Posturi vacante :1

Program de lucru

� Weekend - 11 ore lucrătoare / zi, sâm-
bătă și duminică, în două schimburi.
� Normal - 8 ore lucrătoare / zi, 40 ore
lucrătoare / săptămână, în schimburi.

Se oferă:

� pachet salarial motivant care se va
negocia după interviu;
� abonament medical;
� transport asigurat pe trei schimburi
din Brașov, Zărnești, Tohanul Nou,
Tohanul Vechi, Bran, Moeciu de Jos
(excepţie face schimbul de weekend);
� bonus de prezenţă, bonus de volum
producţie, bonus de Crăciun și Paște,
bonus de recomandare;
� tichete de masă.

Posturile se adreseaza atât femeilor,
cât și bărbaţilor.

CV-urile se pot trimite prin  email la :
hr@dexion.ro mai multe detalii pe
https://www.dexion.ro/compania/despre-
noi/cariera/cutam-personal-pentru-seci-
ile-de-producie-din-ranov/ 

Informaţii suplimentare 
la numărul de telefon: 

0372 683 414 si 0774 639 472 de luni
până vineri între 08:00 și 16:00 

0733DEXION sau 0733 339466

Rezultate finale - Camera Deputaţilor
Partid Râșnov Judeţul Brașov Naţional

PNL 28,83% 25,62% 25,19%

USR PLUS 25,23% 26,79% 15,37%

PSD 9,20% 20,57 % 28,90%

AUR 10,39% 7,67% 9,08%

Pro România 3,21% 3,61% 4,09%

PMP 2,21% 3,49% 4,82%

UDMR 0,63% 4,95% 5,74%

Rezultate finale – Senat
Partid Râșnov Judeţul Brașov Naţional

PNL 29,90% 26,59% 25,58%

USR PLUS 24,97% 27,03% 15,86%

PSD 19,41% 20,59% 29,32%

AUR 10,51% 7,89% 9,17%

Pro România 3,35% 3,58% 4,13%

PMP 2,27% 3,61% 4,93%

UDMR 0,59% 4,98% 5,89%

Râșnovenii au mers, în 6 decembrie
2020, la urne pentru a-și alege deputaţii și
senatorii pentru următorii 4 ani. Ca și în
celelalte localităţi din ţară și din judeţul
Brașov, prezenţa la urne în Râșnov a fost
mică. Potrivit datelor oficiale, în orașul nos-
tru, dintre cele 14.952 de persoane înscrise
pe listele electorale permanente au votat
4.890, prezenţa fiind de 32,70%. Compara-
tiv, la nivelul judeţului Brașov, prezenţa la
urne a fost de 31,88 %, iar la nivel naţional
31,84%. 

În ceea ce privește rezultatele obţinute

de partide, Râșnovul nu a fost în ton cu ţara.
Astfel, la nivel naţional, topul partidelor
care au intrat în Parlament (care au obţinut
mai mult de 5% din voturi) a fost PSD, PNL,
USR PLUS, AUR, UDMR. În Râșnov, clasa-
mentul a fost PNL, USR PLUS, PSD, AUR,
Pro România, PMP și UDMR. 

Astfel, în ceea ce privește Camera Depu-
taţilor, la Râșnov, dintre cele 4.890 de voturi
valabil exprimate, 1.410 (28,83%) au fost
primite de PNL. Pe locurile următoare s-au
clasat USR PLUS – 25,23% (1.229 de
voturi), PSD – 19,20% (939 de voturi), AUR

– 10,39% (508 voturi), Pro România –
3,21% (157 de voturi), PMP – 2,21% (108
voturi), UDMR – 0,63% (31 de voturi). Res-
tul voturilor au fost împărţite între ceilalţi
competitori electorali. 

Pentru Senat, în Râșnov, dintre cele
4.890 de voturi valabil exprimate, PNL a
obţinut 1.462 (29,90%), USR PLUS – 1.221
(24,97%), PSD – 949 (19,41%), AUR – 514
(10,51%), Pro România – 164 (3,35%) PMP
– 111 (2,27%), UDMR – 29 (0,59%). Restul
voturilor au fost împărţite între ceilalţi
competitori electorali.

Cum a votat Râșnovul pe 6 decembrie
Cei 13 parlamentari care vor reprezenta judeţul Brașov în legislatura 2020 – 2024 

SENATORI DE BRAȘOV

PNL,

Mihail Veștea

PSD,

Marius Dunca 

USR PLUS,

Irineu Darău

PSD,

Marius Toanchină

DEPUTAŢI DE BRAȘOV

USR PLUS,

Victor Ilie
USR PLUS,

Andrei Miftode
PSD,

Marian Rasaliu
PSD,

Ana Predescu
AUR,

Borta Maria

PNL,

Ionuţ Banciu
PNL,

Gabriel Andronache
PNL,

Dumitru Flucuș
USR PLUS,

Tudor Benga

Pe 5 decembrie, Biserica Romano-
Catolică „Neprihănită Zămislire” din
Râșnov a celebrat hramul lăcașului de cult.
Slujba a fost oficiată de patru preoţi, iar la
aceasta au participat credincioși atât din
Râșnov, cât și din împrejurimile orașului.  

„Am cinstit în mod deosebit pe Sfânta
Născătoare de Dumnezeu, Maria, 

celebrată în calendarul romano - catolic
pe data de 8 decembrie. Așa cum pro-
cedăm an de an, fiind într-o zi lucrătoare,
liturghia a avut loc sâmbătă, astfel încât
cei din comunitatea noastră să poată veni
la biserică”, ne-a spus părintele Carol,
paroh al Bisericii Romano-Catolice 
„Neprihănită Zămislire”.

Comunitatea romano - catolică din
Râșnov numără aproximativ de 350 de per-
soane și este una tânără, formată din mulţi
oameni care au venit din Moldova, din
zonele Roman sau Bacău, în ultimele două
- trei decenii. Majoritatea stau în Centru
Nord, însă există și enoriași în Chimica sau
pe strada Florilor. 

5 decembrie: Credincioșii catolici din oraș s-au
adunat la hramul Bisericii „Neprihănită Zămislire”
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Pentru râșnoveni, calendarul viitorului an
reprezintă motiv de mândrie. Asta pentru că în
casele noastre nu ajunge un simplu calendar,
cu luni și niște poze puse la întâmplare, ci unul
special, care în fiecare an spune o poveste. 

Și pentru 2021, calendarul a fost o provo-
care pentru cei care l-au realizat. Dar, va fi o
provocare și pentru râșnoveni, având în vedere
că primesc o „temă de casă”: câte un joc de
cuvinte pe lună. Completând acest „rebus”, ei
își vor redescoperi orașul, pentru că fiecare
cuvânt pe care trebuie să îl completeze
dezvăluie un loc, o activitate sau un episod din
istoria Râșnovului.  De altfel, sloganul calen-
darului Râșnovului pe anul 2021 este
„Descoperiţi Râșnovul. Imagini și jocuri de
cuvinte despre un oraș turistic optimist!”.
„Temele calendarului sunt diverse, de la sport
sau istorie, la atracţii turistice sau cultură.
Jocurile de cuvinte pentru acest calendar au
fost realizate de istoricul Nicolae Pepene,
directorul Muzeului Judeţean de Istorie
Brașov. Eu cred că râșnovenii vor fi prinși în
acest joc de cuvinte”, ne-a declarat primarul
Râșnovului, Liviu  Butnariu.

Râșnovul, capitală 
a turismului montan
Astfel, luna ianuarie este dedicată turismu-

lui montan, pentru că orașul a scris istorie în
acest domeniu. Râșnovul are cea mai veche
cabană din Munţii Carpaţi: Cabana Mălăiești,
care este punctul de plecare către mai multe
trasee spectaculoase din Bucegi. 

Februarie este dedicată sportului și asta
pentru că în a doua lună a anului, Râșnovul
găzduiește, deja în mod tradiţional, competiţii
internaţionale de sărituri cu schiurile. De alt-
fel, orașul nostru a pus România pe harta
cupelor mondiale la această disciplină sportivă,
acum 6 ani.

De ce este Râșnovul 
staţiune? 
Martie este una a istoriei, așa că provo-

carea lansată râșnovenilor este să „facă săpă-
turi” în trecutul orașului. Nu le va fi simplu,
pentru că Râșnovul este locuit din cele mai
vechi timpuri. De asemenea, completând
jocul de cuvinte, râșnovenii vor redescoperi
cel mai important monument istoric al
orașului. Rămâne de descoperit, la început de
primăvară. 

Luna aprilie este dedicată promovării pa-
trimoniului orașului. Astfel, în această lună,
oamenii vor trebui să se documenteze
temeinic în ceea ce privește Casa de Cultură
sau liftul pe plan înclinat. 

Mai este o continuare a lunii anterioare,
numai că, de data aceasta, „personaj principal”
este „staţiunea Râșnov” - un statut primit
iniţial în anul  1929. Apoi, în anul 2012,
Râșnovul a redevenit staţiune. Citind definiţiile
jocului de cuvinte și completând micul rebus,
râșnovenii vor afla și de ce a primit de două ori
acest statut. 

Luna iunie este dedicată trecutului cul-
tural și multietnic al Râșnovului. Printre

altele, râșnovenii vor redescoperi persona-
lităţi marcante ale orașului. De asemenea,
dacă nu știu deja, pentru a completa rebusul,
oamenii vor trebui să afle care era unul din-
tre simbolurile orașului, dar și vechea denu-
mire a unor locuri. 

Prezentul, în luna iulie 
Iulie este dedicată, în principal, Râșnovului

actual, pentru că unele cuvinte pe care
oamenii trebuie să le descopere ţin de proiecte
recente ale orașului. Totuși, nu lipsește nici
„lecţia de istorie”, pentru că oamenii vor trebui
să caute în trecutul orașului pentru a comple-
ta rebusul. 

În august, filmele fac istorie 
Cum era de așteptat, luna august este de-

dicată culturii cinematografice. Râșnovul a fost
locul în care s-au turnat numeroase filme, iar
în a opta lună a anului „filmele fac istorie” la
Râșnov, prin FFIR. În mod firesc, jocul de
cuvinte din august include nume de regizori
sau de actori. De exemplu, știţi cine a fost
actriţa franceză de origine rusă care a jucat în
coproducţia româno-franceză „Steaua fără
nume”? Unele scene ale acestei pelicule au fost
filmate chiar în Gara de la Râșnov. 

Luna septembrie este a geografiei. 
Pentru completa căsuţele goale din jocul de
cuvinte al acestei luni, râșnovenii vor trebui să
caute informaţii despre peșteri, vechi
meșteșuguri sau alte locuri în care ajung
turiștii. 

Toamna se numără… 
evenimentele 
În octombrie se schimbă iar registrul,

asta pentru că a zecea lună a anului este
dedicată, în principal, celor mici. Astfel,
pentru găsi cele mai multe dintre cuvintele
din minirebus, râșnovenii vor trebui să facă
un scurt inventar al evenimentelor cultu-
rale dedicate celor mici, fie spectacole, fie
ateliere sau alte activităţi educative. 

Noiembrie este luna în care se face o
retrospectivă a agendei culturale din 
cursul anului. Iar evenimentele sunt
multe, ample și dedicate unor categorii
variate de turiști. De altfel, completând
jocul de cuvinte, vor descoperi identitatea
turistică a Râșnovului. 

Cum era de așteptat, decembrie este de-
dicată sărbătorilor de iarnă. „Tema de casă”
este mult mai simplă, dar în momentul în
care vor completa rebusul, râșnovenii se vor
„pregăti sufletește” pentru luna cadourilor
și pentru întâmpinarea noului an. 

În casa fiecărui 
râșnovean
Calendarele vor ajunge în casele

râșnovenilor până la sfârșitul anului, aces-
tea fiind distribuite, începând cu data de 21
decembrie, de Poliţia Locală. Cei care
doresc să ridice personal calendarul, acest
lucru se poate face la sediul Primăriei
Râșnov, în baza actului de identitate.

Redescoperă-ţi orașul! Lună cu lună, 
rebus cu rebus, pas cu pas
„Calendarul cu jocuri de cuvinte” al „staţiunii optimiste” va ajunge în fiecare casă din oraș 
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