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UN VIS DEVENIT

REALITATE
Cupa Mondială masculină de 

sărituri cu schiurile, în România!

După un deceniu în care, pornind de la zero,
Federaţia Română de Schi Biatlon a reușit să rea-
ducă la viaţă o disciplină care se stinsese demult,
vom înregistra o premieră absolută: organizarea
unei reuniuni a Cupei Mondiale masculine de sări-
turi cu schiurile, una din cele mai urmărite între-
ceri din sporturile de iarnă. „Este, fără îndoială, un
eveniment la care nici cei mai împătimiţi iubitori
ai acestui sport nu visau în urmă cu câţiva ani. Un
adevărat «Oscar» al săriturilor cu schiurile”, așa a
fost rezumat evenimentul care va avea loc în
perioada 21 - 22 februarie la Râșnov. „Un vis
devenit realitate”, spune primarul Liviu Butnariu,
dar și președintele Consiliului Judeţean, Adrian
Veștea, care anunţă în acest număr al Gazetei de
Râșnov că alte proiecte gândite «în echipă» pentru
oraș au devenit zilele acestea realitate.

TRANSPORT GRATUIT

Primăria Orașului Râșnov asigură trans-
portul gratuit al turiștilor și localnicilor care
doresc să asiste la Cupa Mondială de sărituri cu
schiurile. Transportul spre și dinspre Complexul
Olimpic de Sărituri cu Schiurile se va desfășura
după următorul program:

Staţie Cinematograf Amza Pellea
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Staţie Valea Cărbunării
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Staţii: Cinematograful Amza Pellea,
Str. I.L. Caragiale - Primăria Veche,
Str I.L. Caragiale - Biserica Sf. 
Nicolae, Valea Cărbunării/ intrare.
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COD DENUMIRE INDICATOR NR. 2020

RD.

0 1 2 3
102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1 54.438,48

VENITURI PROPRII 2 12.721,00
030218 Imp. din transfer de proprietate 3 206,45
402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 4 12.927,00
40201 Cote defalcate din impozitul pe venit 5 7.636,00
40204 Sume alocate din cote defalcatedin imp pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 6 5.291,00
40205 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 7 0,00
70002 A3 Impozite si taxe pe proprietate 8 4.490,17

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 9 4.490,17
70201 Impozit pe cladiri 10 3.196,88
70202 Impozit pe terenuri 11 1.172,25
70203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 12 121,04
1102 Sume defalcate din TVA 13 3.625,00
110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 

la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti 14 1.437,00
110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 15 0
110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 16 2.188,00
1202 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE  pe BUNURI SI SERV. 17 0
120207 Taxe hoteliere 18 0
1502 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 19 20,60
150201 Impozit pe spectacole 20 20,60
1602 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 21 1.406,70
160202 Taxa asupra mijloacelor de transport 22 1.039,06
160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 23 40,40
160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea  utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 24 327,24
290002 C Venituri nefiscale 25 6.597,08
3002 VENITURI DIN PROPRIETATE 26 1.339,61
300002 Venituri din proprietate 27 1.339,61
300201 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judetene si locale 28 572,31
300203 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 29 0
300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 30 767,30
300208 Venituri din dividende 31 0
300250 Alte venituri din proprietate 32 0
330002 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 33 5.257,47
3302 VENITURI DIN PRESTARI DE  SERVICII SI ACTIVITATI 34 4.581,83
330208 Venituri din prestari serv 35 14,17
330224 Taxe din activitati cadastrale si agricultura+ servicii 36 0,66
330228 Venituri din recuperarea chelt. 37 0
330250 Alte venituri din prest serv si alte activitati 38 4.567,00
3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,ELIBERARI PERMISE 39 0,56

340202 Taxe extrajudiciare de timbru 40 0
340250 Alte venituri din taxe administrative 41 0,56
3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 42 518,91
350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 43 518,91
350203 Incasari din valorificarea bunurilor 44 0
350250 Alte venituri 45 0
3602 DIVERSE VENITURI 46 150,17
360205 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 47 0
360206 Taxa speciale 48 0
360232 Sume provenite din finantarea anilor precedenti 49 0
360250 Alte venituri 50 150,17
3702 TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE 51 6,00
370201 Donatii si sponsorizari 52 6,00
370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare 53 -7.768,37
370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 54 7.768,37
390002 II Venituri din capital 55 0
3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 56 0
390201 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice 57 0
390203 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fodurile statului 58 0
390207 Venituri din vanz unor bunuri din  dom. privat 59 0
410002 IV Subventii 60 12.339,21
4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 61 7.365,17
420205 Subventii primite de bug local pt planuri si regulamente de urbanism 62 0
420220 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii 

proiectelor  finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 63 0
400228 Subventii primite din fondul de interventie la dispozitia guvernului  pentru situatii de urgente 64 0
420233 Sprijin financiar pentru constituirea familiei conf L 396/2006 65 0
420234 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, 

carbuni, combustibili petrolieri 66 0
420236 Subventii pentru acordarea trusoului pt nou-nascuti 67 0
420240 Subventii de la bugetul statului catre bugetele  locale pentru 

realizarea obiectivelor de investitii in turism 68 0
420242 Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA 69 0
420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 70 5.403,50
420269 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele  locale necesare sustinerii derularii 

proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 2014-2020 71 1.961,67
4302 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 72 4.974,04
430204 Subventii  de la bug. Asig. Somaj 73 0
430208 Subventii primite de la Consiliul Judetean 74 0
430220 Alte subventii primite de la administratia centrala 75 4974,04
4802 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE 

SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 76 12.826,27
480201 Fond European de Dezvoltare Regionala 77 12.826,27
48020101 FEDR-sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 78 12.667,44
48020102 FEDR-sume primite in contul platilor efectuate in ani anteriori 79 158,83
Excedent 2019   9.726,49

VENITURI

Capitol Denumire lei 2020
TOTAL BUGET CHELTUIELI  din care: 64.164,97

51.02 Autoritati publice 7.665,25
Cheltuieli  personal 51.02.10 6.080,00
Cheltuieli materiale si servicii 51.02.20 1.282,47
Alte cheltuieli 51.02.59 110,00
Achizitii licente 51.02.71 26,00
Achizitii calculatoare 51.02.71 15,00
Achizitie multifunctional 51.02.71 25,00
Servicii intocmire strategie dezvoltare 2020-2027 Orasul Rasnov 51.02.71 100,00
Intocmire documentatii si obtinere avize de securitate la incendiu 
pentru cladirile apartinand Orasului Rasnov 51.02.71 50,00
Plati din anii precedenti 51.02.85 -23,22

54.02 Evidenta persoanelor 370,32
Cheltuieli  personal 54.02.10 260,00
Cheltuieli materiale si servicii 54.02.20 100,96
Achizitie echipament emitere carti electronice identitate 54.02.71 9,60
Plati din anii precedenti 54.02.85 -0,24

55.02 Alte activitati economice 1.000,00
Cheltuieli materiale si servicii 55.02.20 23,00
Alte cheltuieli financiare 55.02.30 977,00

61.02 Ordine publica-politie comunitara, pompieri 1.373,80
Cheltuieli personal 61.02.10 1.172,00
Cheltuieli materiale si servicii 61.02.20 202,14
Plati din anii precedenti 61.02.85 -0,34

65.02 Invatamant 3.014,50
Cheltuieli personal (naveta cadre didactice) 65.02.10 96,00
Cheltuieli materiale si servicii 65.02.20 1.329,00
Ajutoare sociale -CES 65.02.57 68,00
Alte cheltuieli-burse 65.02.59 190,00
Reabilitare spatii multifunctionale Scoala nr. 1 si Scoala nr. 3 Rasnov 65.02.71 146,50
Achizitie sistem alarmare ISU la Gradinita nr.1 65.02.71 6,00
Achizitie alarma sistem efractie la Gradinita nr.1 65.02.71 15,00
Reabilitare cladire Gradinita nr.1 Rasnov (corp Grad.nr.3) 65.02.71 10,00
Lucrari de amenajare spatiu centrala termica la Gradinita nr. 2 Rasnov 65.02.71 50,00
Reparatii capitale centrala si instalatie termica la Scoala Peter Thal 65.02.71 36,00
Achizitie multifunctional la Scoala Peter Thal 65.02.71 5,00
Reabilitare grupuri sanitare la Scoala Gim. nr. 3 65.02.71 70,00
Reabilitare centrala termica  la Liceul Tehnologic 65.02.71 25,00
Amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati si rampa la Liceul Tehnologic 65.02.71 15,00
Achizitie usa aluminiu cu geam antiefractie la Liceul Tehnologic 65.02.71 14,00
Achizitie sistem de detectie si semnalizare efractie cu sistem  de control al accesului 
pe baza de card intrare cadre didactice la Liceul Tehnologic 65.02.71 9,00
Alte cheltuieli financiare 65.02.81 930,00

66.02 Sanatate 236,50
Cheltuieli materiale si servicii 66.02.20 155,51
PT si executie renominalizare debit instalatie gaz policlinica 66.02.71 30,00
Achizitie defibrilator 66.02.71 6,50
PT si executie modernizare cladire policlinica 66.02.71 50,00
Plati din anii precedenti 66.02.85 -5,51

67.02 Cultura,recreere si religie 23.168,26
Cheltuieli personal 67.02.10 191,00
Cheltuieli materiale si servicii 67.02.20 2.977,00
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 
"Restaurarea, conservarea si valorificarea durabila a cetatii Rasnov 
(incinta de vest) si crearea infrastructurii conexe" 67.02.58 15.389,26
Alte cheltuieli-Asociatii si fundatii 67.02.59 2.871,50
DALI muzeu "Prima scoala Romaneasca Rasnov" 67.02.71 35,00
DALI modernizare stadion fotbal Valea Cetatii 67.02.71 15,00
SF dezvoltare infrastructura agrement cultural, sportiv, 
transport urban prin amenajare piste de biciclete 67.02.71 95,00
P.T si executie amenajare parc- scuar Chimica Orasul Rasnov, jud. Brasov 67.02.71 86,50
P.T si executie amenajare parc  Centru Nord Nr.10, Orasul Rasnov, jud. Brasov 67.02.71 83,50
P.T si executie amenajare parc  I. S R, Orasul Rasnov, jud. Brasov 67.02.71 520,00
P.T + executie amenajare parcuri Oras Rasnov 67.02.71 850,00
SF Teatru de vara Valea Cetatii 67.02.71 18,50
Actualizare SF agrement sportiv Valea Carbunarii-Skate Park 67.02.71 30,00
Achizitie sistem sonorizare cinematograf 67.02.71 6,00

68.02 Asistenta sociala                                              68.02 1.955,40
Cheltuieli personal 68.02.10 677,40
Ajutoare sociale 68.02.57 1.278,00

70.02 Locuinte, servicii  si dezv. publica 12.923,40
Cheltuieli personal 70.02.10 100,00
Cheltuieli materiale si servicii 70.02.20 1.145,98
PT si executie lucrari de modernizare retele de  iluminat public pe str. I. L. Caragiale 70.02.71 680,00
PT si executie reglementare electrica pe str. I. L. Caragiale 70.02.71 30,00
P.T si executie reglementare electrica   in cartier Chimica 70.02.71 2,00
P.T si executie iluminat public in cartier Chimica 70.02.71 34,00

P.T si executie reglementare electrica   pe str. Republicii 70.02.71 5,00
P.T si executie iluminat public pe str. Republicii 70.02.71 180,00
P.T si executie pentru iluminat public str. 1 Mai 70.02.71 29,00
P.T si executie iluminat public pe str. Crizantemelor 70.02.71 41,00
P.T si executie iluminat public pe str. Brazilor 70.02.71 32,00
PT si executie reglementare str.Brazilor,Izvorului, Armata Romana 70.02.71 47,00
P.T si executie iluminat public DN 73 intrare-iesire 70.02.71 79,00
P.T si executie reglementare retele electrice DN 73 intrare-iesire 70.02.71 23,00
P.T si executie iluminat public pe str. Izvor (Armata Romana-Centru Nord) 70.02.71 28,00
P.T si executie iluminat public pe str. Armata Romana 70.02.71 29,00
P.T si executie iluminat public pe str. Vulturului 70.02.71 19,00
P.T si executie iluminat public pe str. Teilor 70.02.71 44,00
P.T si executie iluminat public pe str. Izvor (Armata Romana-Ghiocelului) 70.02.71 37,00
PT si executie reglementare retele electrice str. Izvor 
(Armata Romana-Ghiocelului), str. 1 Mai, str. Vulturului, str. Teilor 70.02.71 47,00
PT pentru reglementare retele  electrice str. T. Vladimirescu, 
M. Eminescu, A. Vlaicu, M. Pop si Eroilor 70.02.71 29,00
DALI  pentru lucrari de.executie iluminat public si canalizatie 
curenti slabi  str.Garii,DJ 101 si Cartier 1 si 2 70.02.71 29,00
Proiectare si executie modernizare iluminat public si canalizatie curenti slabi la nivelul 
Orasului Rasnov,respectiv Cartierele 1 si 2 (T.Vladimirescu, Panduri, Postavarului, 
M.Sadoveanu,Al.Russo, I.H.Radulescu, B.S.Delavrancea, I.Slavici, Crizantemelor, 
G.Toparceanu, V. Alexandri, Z. Stancu, A. Ipatescu, Primaverii, Toamnei) 70.02.71 250,00
SF modernizare iluminat public str. Predeal, Stejarului, Fagului, Alunului 70.02.71 35,70
PT si executie modernizare iluminat public str.Predeal, Stejarului, Fagului, Alunului 70.02.71 100,00
PT si executie modernizare iluminat public promenada Sissi 70.02.71 119,00
Actualizare PT sistem de supraveghere video in oras Rasnov 70.02.71 55,00
SF parcare etajata Valea Cetatii 70.02.71 49,70
P.T +executie  casute suveniruri Valea Cetatii 70.02.71 60,00
Actualizare /Revizuire  Plan Urbanistic General oras Rasnov 70.02.71 550,00
Intocmire PUZ -zona centrala Rasnov 70.02.71 354,00
Intocmire planuri parcelare zona Malaiesti 70.02.71 10,00
Reabilitare  sistemului de alimentare cu apa de la Sursa Cheile Rasnoavei si 
extinderea retelei de canalizare in orasul Rasnov, jud. Brasov 70.02.71 6.375,00
Actualizare SF "Extindere retea apa-canalizare in Orasul Rasnov zona Glajerie, 
Cheisoara, Cheile Rasnoavei, jud. Brasov 70.02.71 50,00
P.T si executie  adapost temporar animale confiscate de pe domeniul public 70.02.71 440,00
Lucrari de reparatii "Proiect integrat de reactualizare si modernizare urbana Centrul Istoric" 70.02.71 64,00
Amenajare parcare DN 1E Valea Cetatii Oras Rasnov 70.02.71 100,00
Executie platforme asfaltate 70.02.71 120,00
Achizitie proiector color 70.02.71 45,00
Achizitie sisteme taxare automata parcare 70.02.71 200,00
Achizitie si montaj sisteme sonore tactilovizuale treceri pietoni pt. Persoane cu dizabilitati 70.02.71 20,00
Alte cheltuieli financiare 70.02.81 1.238,00
Plati din anii precedenti 70.02.85 -1,98

74.02 MEDIU SI APE 7.867,54
Cheltuieli materiale si servicii 74.02.20 1.418,00
Subventii 74.02.40 108,00
Transferuri 74.02.55 110,00
Colector ape pluviale pe strazile I. Slavici, A. Sahia si Uzinei, orasul Rasnov, judetul Brasov 74.02.71 16,00
Lucrari de prelungire canalizare pluviala, Valea Cetatii, Rasnov 74.02.71 80,00
Proiectare si executie canalizare pluviala pe str. I. L. Caragiale 74.02.71 287,50
Executie canalizare pluviala Cartier Florilor 74.02.71 380,00
SF pentru executarea unei instalatii flotante de selectare a gunoaielor pe paraul Ghimbasel 74.02.71 20,00
PT si executie instalatie flotanta de selectare a gunoaielor pe paraul Ghimbasel 74.02.71 50,00
P.T si executie canalizare pluviala strada 1 Mai 74.02.71 15,00
P.T si executie canalizare pluviala strada Brazilor 74.02.71 7,00
P.T si executie canalizare pluviala strada Crizantemelor 74.02.71 10,00
SF extindere retea canalizare menajera str.Fagului si Stejarului 74.02.71 20,00
PT si executie extindere retea canalizare menajera str. Fagului si Stejarului 74.02.71 200,00
Lucrari de inchidere rampa de depozitare a deseurilor Rasnov 74.02.71 5.024,04
Intocmire amenajament pastoral 74.02.71 18,00
Achizitie masina tocat vegetale 74.02.71 50,00
Alte cheltuieli financiare 74.02.81 54,00

83.02 Agricultura, silvicultura,piscicultura si vanatoare 83.02 0,00
Cheltuieli materiale si servicii 83.02.20 169,39
Plati din anii precedenti 83.02.85 -169,39

84.02 Transporturi si comunicatii 4.450,00
Cheltuieli materiale si servicii 84.02.20 650,00
Subventii 84.02.40 700,00
Sistematizare cartier Florilor 84.02.71 950,00
Sistematizare cartier ISR 84.02.71 50,00
Proiectare si executie modernizare str. I.L. Caragiale 84.02.71 1.850,00
Proiectare si executie modernizare str. 1 Mai 84.02.71 20,00
Proiectare si executie modernizare str. Brazilor 84.02.71 10,00
Proiectare si executie modernizare str. Crizantemelor 84.02.71 15,00
SF pentru lucrari de reabilitare str.Nicolae Balcescu 84.02.71 50,00
SF pt amenajare trecere la nivel cu calea ferata Chimica 84.02.71 30,00
Alte cheltuieli financiare 84.02.81 125,00

87.02 Alte actiuni economice 140,00
Alte transferuri 87.02.55 140,00

Bugetul orașului Râșnov pentru anul 2020 

CHELTUIELI

- mii lei -

- mii lei -
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Consiliul Local Râșnov a aprobat, în șe-
dinţa de plen din 11 februarie, bugetul de
venituri și cheltuieli al orașului pentru anul
2020. Sumele prevăzute în buget vor fi com-
pletate cu alocările de la Consiliul Judeţean
Brașov, ședinţa de aprobare a bugetului
judeţului desfășurându-se în 18 februarie. 

Bugetul Râșnovului pe anul 2020 este
unul echilibrat, Primăria făcând toate cal-
culele astfel încât să fie acoperite cheltu-
ielile de funcţionare, dar să fie bugetate și
investiţiile programate pentru acest an. 

„Cheia bugetului”: pentru
râșnoveni și Râșnov 
„La capitolul investiţii am avut în

vedere de la cel mai mic proiect de care
locuitorii orașului au nevoie - pornind de la
necesităţile pe care le avem inventariate
pentru oraș, luând în considerare și cererile
venite de la cetăţeni -, până la bugetarea
proiectelor mari ale orașului, gândite ca să
atragă dezvoltarea pe termen lung.
Constrângerile bugetare există, a fost
nevoie de o prioritizare, dar cum la Râșnov
se face «treabă chibzuită», vom reuși și în
acest an, 2020, să asigurăm finanţarea pe
marile proiecte de infrastructură din fon-
duri extrabugetare, bani atrași pe proiecte
gândite în perspectivă. Consiliul Local a
aprobat bugetul pe 11 februarie, dar va
urma o rectificare importantă, având în
vedere că trei mari proiecte eligibile ale
Râșnovului, pe care le-am depus acum doi
ani, au primit chiar zilele trecute acordul
pentru finanţare europeană. În total este
vorba de investiţii aprobate în valoare de 67
de milioane de lei, toate cu cofinanţare de
2% din partea orașului. O parte sunt obiec-
tive noi - creșă și și grădiniţă în cartierul
Primăverii, parcare multietajată și teatru
de vară pe Valea Cetăţii -, altele vizează
reabilitarea unor clădiri dragi râșnovenilor
- Casa de Cultură și Prima Școală Româ-
nească. Toate acestea au fost înscrise în axe
de finanţare care au avut ca scop
«îmbunătăţirea calităţii vieţii» locuitorilor
din Râșnov, astfel că am facilitat și decon-
tarea unor cheltuieli de infrastructură
urbană, cum ar fi reabilitările din cartierele
ISR și Florilor. Lucrările din ISR s-au efec-
tuat deja, din fonduri locale, iar acum vom
recupera de la Uniunea Europeană banii
cheltuiţi. Îi vom aloca către alte investiţii,
nebugetate încă, pentru că lista cu ceea ce
știm că trebuie să facem pentru Râșnov e
încă lungă. Tot în acest an, demarăm și un
alt proiect pentru care s-a muncit mult la
Râșnov: șantierul pentru reabilitarea
Cetăţii, obiectiv stabilit cu mulţi ani în
urmă și care a pornit de la «borna 0»,
respectiv recuperarea monumentului de la
administratorul privat. Și pentru acest
proiect s-au atras fonduri prin licitaţii de
proiecte, ca de altfel pentru aproape toate
marile proiecte ale orașului, pentru că alt-
fel Râșnovul nu le-ar fi putut susţine.  Sunt
proiecte «strategice», puse «în echipă» pe
hârtie și pe care, rând pe rând, le vedem
împlinite”, a declarat primarului Râșnovu-
lui, Liviu Butnariu. 

Venituri proprii în scădere
Potrivit bugetului local al orașului

Râșnov pentru anul 2020, veniturile totale
sunt estimate la 54.438.480 lei, din care
veniturile proprii reprezintă 12.721.000 lei.

Încasările proprii ale Primăriei Râșnov sunt
estimate în scădere faţă de anii precedenţi,
fiind influenţate și de faptul că Cetatea
Râșnov a intrat în reabilitare, astfel că este
deja închisă. 

Intrări mai mari din
impozitul pe venit 
„Pentru anul acesta estimăm o creștere

cu 7,5 milioane de lei a sumelor din impo-
zitul pe venit ce ne sunt repartizate de la
bugetul de stat, anul trecut intrările la
bugetul local din cotele și sumele defalcate
din impozitul pe venit fiind de 12,92 mili-
oane lei. De asemenea, urmează să primim
1,4 milioane de lei pentru cheltuieli afe-
rente persoanelor cu dizabilităţi. Sume mai
mici vor reveni Râșnovului din repartizarea
cotelor defalcate din TVA. Totodată, anul
acesta urmează să fie virate de la bugetul de
stat 4,9 milioane lei pentru lucrările de
închidere la rampa de deșeuri. Nu în ultimul
rând, pentru 2020, la capitolul venituri este
prevăzută suma totală de 14,7 milioane de
lei, pentru proiectul de reabilitare, restau-
rare și valorificare a Cetăţii”, a precizat
Liviu Butnariu. 

Cum sunt distribuiţi banii 
În ceea ce privește cheltuielile, anul

acesta, valoarea totală este estimată la
64.164.970 lei, pentru acoperirea diferenţei
dintre venituri și cheltuieli fiind folosit
excedentul bugetar de la finalul anului tre-
cut, în sumă de 11.726.484 lei. 

Din totalul cheltuielilor, suma de
26.478.670 lei este alocată pentru secţiunea
de funcţionare (salarii, utilităţi, reparaţii
curente și întreţinere, atât pentru serviciile
Primăriei, cât și pentru instituţii de
învăţământ și alte unităţi de utilitate pu-
blică arondate), iar 37.686.300 lei - pentru
secţiunea de dezvoltare (investiţii). 

La secţiunea de funcţionare, din totalul
de 26.478.670 lei, suma de 7.449.250 lei este
alocată pentru capitolul „Autorităţi pu-
blice”. De asemenea, pentru „Învăţământ”
este alocată suma de 2.613.000 lei, pentru
„Asistenţă socială” – 1.955.400 lei, iar pen-
tru „Cultură, recreere și religie” – 6.039.500
lei (capitol în care sunt incluse și sumele
pentru asociaţii și fundaţii). 

Anul trecut, pentru secţiunea de
funcţionare, cheltuielile totale s-au ridicat
la 23.726.699 lei. 

Mai mult de jumătate din
buget, alocat pentru investiţii 
Investiţiile vor reprezenta și anul acesta o

prioritate pentru autorităţile locale din
Râșnov. Astfel, pentru secţiunea de dezvoltare
a fost alocată suma de 37.686.300 lei,
reprezentând 58,73% din totalul cheltuielilor. 

Conform bugetului orașului Râșnov,
suma de 27.856.260 lei (adică 73,92 %) din
banii pentru investiţii sunt alocaţi pentru
proiecte multianuale, diferenţa de 9.830.040
lei (26,08%) fiind alocată unor proiecte noi. 

Cei mai mulţi bani, respectiv 15.389.260
lei, sunt alocaţi pentru proiectul multianu-
al „Restaurarea, conservarea și valorificarea
durabilă a Cetăţii Râșnov (incinta de vest) și
crearea infrastructurii conexe”, cea mai
mare parte a sumei reprezentând finanţare
nerambursabilă. 

De asemenea, o sumă semnificativă,
respectiv 6.375.000 lei, este repartizată pen-
tru un alt proiect multianual: reabilitarea
sistemului de alimentare cu apă de la Sursa
Cheile Râșnoavei și extinderea reţelei de
canalizare. În același timp, pentru un alt
obiectiv, captare și distribuţie 7 Izvoare,
zona Glăjerie, este prevăzută suma de
50.000 lei, pentru elaborarea documentaţi-
ilor tehnice. 

Investiţii în protecţia 
mediului: 6.287.540 lei
O alocare importantă, 6.287.540 de lei,

este atribuită capitolului „Mediu și ape”. Cea
mai importantă lucrare programată pentru
acest an este închiderea fostei rampe de
deșeuri menajere a orașului (acesta fiind un
proiect nou), investiţia fiind estimată la
5.024.040 lei. Cea mai mare parte a sumei
pentru închiderea fostei rampe a fost trans-
ferată de la bugetul de stat, având în vedere
că autorităţile locale au obţinut pentru
acest proiect, anul trecut, o finanţare de la
Administraţia Fondului de Mediu. 

Lucrări pe mai multe 
străzi din Râșnov 
În ceea ce privește capitolul „Transpor-

turi și comunicaţii”, pentru care a fost pre-
văzută suma totală de 2.975.000 lei, cea mai
mare parte, respectiv 1.850.000 lei, este alo-
cată pentru proiectarea și execuţia
lucrărilor de modernizare a străzii I.L. 
Caragiale, un proiect multianual, demarat
anul trecut. De altfel, tot pentru lucrări la
această stradă este prevăzută și suma de
710.000 de lei pentru realizarea sistemului
de iluminat public și modernizarea reţelelor
de alimentare cu energie electrică. „La
această stradă s-au realizat, anul trecut,
lucrări la reţeaua de apă. Intenţia noastră a
fost ca tot anul trecut să fie încheiate și

celelalte intervenţii, însă a trebuit să aștep-
tăm aprobarea documentaţiilor tehnice de
către cei de la Electrica”, a explicat pri-
marul orașului Râșnov, Liviu Butnariu. 

În bugetul pe anul în curs, sunt pre-
văzuţi, de asemenea, 20.000 de lei pentru
proiectarea și execuţia lucrărilor de mo-
dernizare a străzii 1 Mai, 10.000 de lei pen-
tru proiectarea și execuţia lucrărilor de
modernizare a străzii Brazilor și 15.000 de
lei pentru un proiect similar ce vizează stra-
da Crizantemelor. Pe cele trei străzi sunt
bugetate și lucrări la iluminatul public,
respectiv 29.000 lei pentru strada 1 Mai,
41.000 lei pentru strada Crizantemelor și
32.000 lei pentru strada Brazilor. 

Nu în ultimul rând, sunt prevăzute și
sume pentru realizarea studiilor de fezabili-
tate pentru lucrări de reabilitare pe strada
Nicolae Bălcescu (50.000 lei) și pentru ame-
najarea unei treceri la nivel cu calea ferată
în cartierul Chimica (30.000 lei). 

Totodată, pe străzile din Cartierele 1 și 2
(T. Vladimirescu, Panduri, Postăvarului, M.
Sadoveanu, Al. Russo, I. H. Rădulescu, B.S.
Delavrancea, I. Slavici, Crizantemelor, G.
Topârceanu, V. Alexandri, Z. Stancu, A.
Ipătescu, Primăverii, Toamnei) sunt pre-
văzute lucrări  de modernizare a iluminatu-
lui public și a reţelelor de comunicaţii,
investiţie pentru care, în bugetul local, este
prevăzută suma de 250.000 lei. 

79.000 lei sunt alocaţi pentru realizarea
iluminatului public la intrările în oraș, pe
DN 73, zone în care se vor executa și lucrări
la branșamentele electrice (23.000 lei). 

Alţi bani vor fi folosiţi pentru lucrări la
iluminatul public pe străzile Izvor (sectorul
Armata Română – Centru Nord) – 28.000
lei, Armata Română – 28.000 lei, Vulturului
– 19.000 lei, Teilor – 44.000 lei, Republicii –
180.000 lei. 

401.500 de lei în 
infrastructura educaţională 
Ca în fiecare an, în bugetul local al

Orașului Râșnov sunt prevăzute sume pen-
tru investiţii în unităţile școlare din locali-
tate, alocarea din 2020 fiind de 401.500 lei. 

Cea mai mare sumă, respectiv 146.500
lei, este pentru reabilitarea spaţiilor multi-
funcţionale de Școala Gimnazială nr. 1 și
Școala Gimnazială nr. 3 

De o alocare de 21.000 de lei beneficiază
Grădiniţa nr. 1, pentru achiziţionarea unui
sistem de alarmare la incendii, dar și a
unuia antiefracţie. De asemenea, sunt alo-
caţi 50.000 lei pentru reabilitarea Grădiniţei
nr. 3. 

La Grădiniţa nr. 2 va fi reabilitat spaţiul
pentru centrala termică, lucrare ce a primit
10.000 de lei din buget. 

La Școala Gimnazială „Peter Thal” și la
Liceul Tehnologic Râșnov sunt prevăzute
lucrări la centralele termice, estimate la
35.000 lei. 

La Liceul Tehnologic, în plan sunt și alte
investiţii, respectiv amenajarea unui grup
sanitar pentru persoanele cu dizabilităţi –
15.000 de lei, implementarea unui sistem de
acces cu ajutorul cardurilor – 9.000 lei și
montarea unei uși din aluminiu cu geam
antiefracţie – 14.000 lei. 

Tot în acest an sunt bugetate achiziţia
unui sistem multifuncţional la Școala
„Peter Thal” – 5.000 lei, și reabilitarea
grupurilor sanitare de la Școala Gimnazială
nr. 3 – 70.000 lei.

Bugetul Râșnovului: peste 64 de milioane lei
pentru funcţionarea și dezvoltarea orașului 
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Proiectul de restaurare, conservare și va-
lorificare durabilă a Cetăţii Râșnov - Incinta de
Vest, a intrat în faza lucrărilor propriu-zise.
Amplasamentul a fost predat constructorului în
6 februarie și tot atunci a fost emis ordinul de
începere a lucrărilor. 

Proiectul beneficiază de finanţare euro-
peană, în baza unui contract semnat în 30 iunie
2017. Contractul pentru proiectarea și execuţia
lucrărilor a fost semnat cu SC Romconstruct
Group SRL, din Ploiești (în asociere cu SC 
Concas SA și SC Crindesign Proiect SRL), în
luna august a anului 2018. A urmat perioada de
proiectare și de obţinere a avizelor, toate proce-
durile cu supervizare de la Ministerul Culturii,
având în vedere că este vorba de un monument
istoric de clasă A, iar în 10 februarie au început
și lucrările propriu-zise. 

Primarul Râșnovului, Liviu Butnariu, a expli-
cat că, potrivit contractului, termenul de
finalizare a lucrărilor este de 26 de luni. „Acesta
este termenul maxim, pentru că în urma dis-
cuţiei cu constructorul, acesta a precizat că va
face tot posibilul să termine lucrările mai
repede”, a afirmat edilul.

În momentul semnării contractului cu Rom-
construct, valoarea proiectului a fost de 13,34
milioane de lei (cu TVA). Contractul a fost atribuit
în urma unei licitaţii cu o valoare estimată de
14,89 milioane de lei, la care s-au depus patru
oferte. „Apoi, ca urmare a apariţiei unor lucrări
suplimentare, dar și pentru că salariul minim în
construcţii a crescut, valoarea contractului a fost
actualizată, iar costurile totale au ajuns la 19,5
milioane de lei cu TVA”, a explicat Butnariu. 

Grădina Cetăţii 
rămâne deschisă
În perioada lucrărilor, Cetatea de Sus, adică

cea afectată de lucrări, va fi închisă. În schimb, va
rămâne deschisă Grădina Cetăţii, în care se vor
putea desfășura în continuare evenimentele
incluse în agenda culturală a orașului, printre
care Festivalul de Film și Istorii, JocMania și
Festivalul de Reconstituire Istorică.

Punct de observaţie în cel
mai înalt punct al Cetăţii 
În primă fază, în această iarnă vor fi

desfiinţate construcţiile ilegale, dar mai sunt
prevăzute și lucrări la sistemul de hidranţi,
după cum a precizat reprezentanta firmei
Romconstruct, Gabriela Ghiţă: „În primă fază
se vor desfiinţa construcţiile parazitare edifi-
cate în perioada 2000 - 2006. Practic, va dis-
părea tot ce este beton și tâmplărie PVC. Apoi
se vor realiza lucrările de conservare, reabi-
litare sau restaurare. Prin acest proiect, 
printre altele, vor fi reconstruite două turnuri,
respectiv Turnul Gotic  și Turnul Adosat.
Reconstruirile se fac în baza cercetărilor arhe-
ologice și altor izvoare istorice, iar zidurile
existente acum vor fi evidenţiate. În proiect
este prevăzută și o alee principală, care va lega
principalele puncte de interes. Totodată, la
capela de sus, care este cel mai înalt punct al
cetăţii, se vor reconstrui parţial unii pereţi,
pentru că acolo se va amenaja și un punct de
belvedere, de unde va putea fi admirată
Cetatea, dar și întreaga zonă”.

Tot prin acest proiect vor fi reconstruite două
căsuţe, dar și Turnul Armelor. De asemenea, va fi
refăcut parţial Turnul prăbușit, precum și șarpan-

ta de la Turnul triunghiular. Con-
structorul va realiza interven-

ţiile necesare eliminării
umidităţii din

spaţiile interioare, dar și consolidări, acolo unde
situaţia o impune. Proiectul prevede și instalarea
unor echipamente pentru asigurarea condiţiilor
de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie etc. 

Pentru realizarea lucrărilor vor fi folosite
materiale autohtone, specifice zonei, inclusiv un
mortar pe bază de var.

„Soluţia oferită de experţi asigură, din
punct de vedere structural, consolidarea corec-
tă a fundaţiilor și zidăriilor degradate în toate
zonele cu probleme, precum și înlocuirea inte-
grală a pieselor din lemn degradate de la
nivelul șarpantelor, planșeelor, cu rol structu-
ral sau nu. Vor fi realizate intervenţii inclusiv
acolo unde s-au depistat atacuri ale buretelui
de casă”, a explicat Butnariu.

Reper: secolul al XVII-lea
De supravegherea arheologică a lucrărilor

și de monitorizarea efectuării lucrărilor se
ocupă Muzeul Judeţean de Istorie Brașov.
„Supravegherea arheologică va fi realizată de
profesorul Andrei Rusu, care a coordonat și
cercetările arheologice din anii trecuţi. El va
fi secondat de Lucica Savu”, a declarat direc-
torul Muzeului de Istorie Brașov, Nicolae
Pepene, care a condus Direcţia de Cultură din
Primăria Râșnov, timp de mai mulţi ani. Aces-
ta a precizat că, în proiectul ce vizează Cetatea
de Sus, a fost luat ca reper secolul al XVII-lea,
astfel că după finalizarea lucrărilor, cetatea va

fi un „târg fortificat”.

O cetate-muzeu, nu o 
fortificaţie pustie 
„De exemplu, școala din incinta fortificaţiei

va arăta, atât în interior, cât și în exterior, ca
una medievală. De asemenea, va fi amenajat un
atelier de fierărie. Clădirea principală va fi
muzeul, în care va fi prezentată istoria cetăţii,
unde vor fi expuse obiecte descoperite în timpul
săpăturilor din perioada 2010 – 2016. Practic,
întreaga cetate va fi un muzeu. Nu va fi o cetate
pustie. Dacă e să fac o comparaţie, Cetatea
Râșnov va fi o Sighișoara, la scară mai mică”, a
declarat Pepene.

Pe de altă parte, directorul Muzeului
Judeţean de Istorie Brașov a afirmat că, prin
implicarea în acest proiect, instituţia pe care o
reprezintă „își face datoria faţă de acest monu-
ment, după ce, în anul 2000, Muzeul Judeţean de
Istorie, în mod laș, a predat cetatea unui
«investitor privat»”.

Puţină istorie recentă...
Reamintim că investitorul privat care a

administrat Cetatea după anul 2000 a fost evacuat
în anul 2008, iar în 2010 a fost emisă o decizie
judecătorească definitivă prin care Primăria
Râșnov redevenea proprietar al cetăţii. De altfel,
președintele Consiliului Judeţean Brașov, Adrian
Veștea, care în perioada 2004 – 2016 a fost primar
al Râșnovului, a declarat că „pentru recuperarea
Cetăţii am dus o bătălie cu armele vremurilor
noastre, adică în instanţă, pe care am câștigat-o.
Apoi, am făcut investiţiile necesare și urgente.
Am început un proiect de restaurare în perioada
2012 – 2013 pentru a putea obţine bani europeni.
Am sperat că putem accesa banii europeni în
perioada de programare 2007 – 2013, dar nu a
mai fost lansată nicio axă. Finanţarea a fost
obţinută în ciclul bugetar european 2014 - 2020”.

La rândul său, actualul primar Liviu Butnariu
a afirmat că proiectul a fost pregătit de vechea
conducere a Primăriei Râșnov, iar el a continuat
demersurile: „Practic, eu am continuat munca
începută de Adrian Veștea. În august 2016, noi
am depus prima cerere de finanţare, însă dosarul
a fost declarat neeligibil. Am refăcut dosarul,
respectând clarificările solicitate de ADR Centru,
iar în 24 noiembrie am depus o nouă cerere de
finanţare, care a fost aprobată spre finanţare”.

Proiectul beneficiază de o finanţare neram-
bursabilă prin Programul Operaţional

Regional 2014 – 2020, valoarea contrac-
tului de finanţare fiind de 16.004.094 lei,

din care 15.237.465 lei repre-
zintă asistenţa neram-

bursabilă.

Cetatea Râșnov, un „târg fortificat”, ca în Sighișoara 
Monumentul istoric a intrat din 6 februarie în regim de șantier. Lucrările de restaurare, conservare și de valorificare vor dura cel mult 26 de luni 

Brașov, 9 februarie 2020 - Conferinţa judeţeană 
de prezentare a proiectului de la Râșnov.
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Depuse în anul 2018, cererile de finanţare
pentru mai multe investiţii importante pentru
Râșnov au fost aprobate la începutul lunii febru-
arie, odată cu suplimentarea fondurilor pentru
Programul Operaţional Regional (POR) 2014 –
2020. Cele trei dosare erau eligibile de la bun
început, însă, așa cum a explicat secretarul de stat
în Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administraţiei Publice, Mihail Veștea, nu au fost
incluse pe lista de finanţare din lipsă de fonduri.
Obţinerea banilor europeni de către Primăria
Râșnov a fost posibilă după ce ministerele Dez-
voltării și al Fondurilor Europene au semnat un
memorandum privind supracontractarea
proiectelor prin POR 2014 - 2020.  

Contribuţia Primăriei
Râșnov: 8,3 milioane lei,
din 66,9 milioane lei 
Prin aprobarea supracontractării, Râșnovul

va beneficia de finanţare pentru trei proiecte, a
căror valoare totală se ridică la 66.930.324 lei. Din
această sumă, Primăria Râșnov va trebui să asi-
gure cofinanţarea de 2%, respectiv 1.195.771 lei,
dar și cheltuielile neeligibile, în cuantum de
7.141.787 lei.   

Cele trei proiecte pentru care Primăria
Râșnov a obţinut suplimentar finanţarea euro-
peană vizează investiţii în mai multe domenii.
Mai exact, primul vizează amenajarea Casei de
cultură ca spaţiu destinat seniorilor, dar și
modernizarea căilor de acces către acest obiec-
tiv, respectiv străzile din cartierul ISR. Cel de-
al doilea proiect are în vedere construirea
creșei din Râșnov, precum și modernizarea
căilor de acces către noua unitate de
învăţământ. Cel de-al treilea proiect presupune
construirea unui teatru de vară în Valea Cetăţii,
amenajarea, în aceeași zonă, a unei parcări
multietajate, precum și reabilitarea primei
școli românești din oraș. 

Casa de Cultură: spaţiu
destinat seniorilor 
Închisă în urmă cu mulţi ani, din cauza

stării precare, Casa de Cultură a fost inclusă pe
lista de priorităţi a Primăriei. Iniţial, edilii au
avut în plan obţinerea unei finanţări europene,
dar cum axele de finanţare din perioada de pro-
gramare 2007 – 2013 au fost închise, cererea nu
a mai putut fi depusă. În anul 2018, Primăria
Râșnov a identificat o sursă de finanţare și, cum
documentaţia tehnică era pregătită, întocmirea
cererii de finanţare nu a reprezentat o problemă
majoră. Conform ghidului de finanţare, în
proiect trebuiau incluse și lucrări la infrastruc-
tura rutieră sau pietonală, astfel că în „pachet” a
fost introdusă și modernizarea infrastructurii
rutiere din cartierul ISR. Astfel, a fost pregătit
proiectul „Participare socială și acces la acti-
vităţi cultural-recreative pentru populaţia vârst-
nică din orașul Râșnov”, cu o valoare totală de
27.077.119,99 lei (inclusiv TVA). Din această

sumă, 465.504 este cofinanţarea de 2% ce revine
autorităţilor râșnovene, iar 3.801.885 sunt chel-
tuielile neeligibile, bani ce vor fi plătiţi tot de
Primăria Râșnov. Lucrările din cartierul ISR
sunt, în mare parte, finalizate, însă Uniunea
Europeană va deconta 98% din valoarea eligibilă
a întregii investiţii.

În ceea ce privește Casa de Cultură, la aceas-
ta vor fi realizate lucrări de consolidare, dar și de
restaurare a unor elemente definitorii pentru
acest obiectiv, inclusiv a picturii din sala mare.
Totodată, faţadele vor fi refăcute conform
proiectului original, ceea ce înseamnă că această
clădire își va recăpăta farmecul de odinioară.
Ulterior, vor fi amenajate spaţiile interioare,
inclusiv cele de la subsol și de la mansardă. În
curtea interioară, planurile prevăd un
amfiteatru acoperit. „Casa de cultură va fi dez-
voltată ca un spaţiu adecvat participării sociale
a persoanelor vârstnice din orașul Râșnov”, se
arată în descrierea proiectului. 

Creșă de 25 de locuri și
grădiniţă de 45 de locuri,
în cartierul Primăverii
Cel de-al doilea proiect aprobat prin

supracontractare - „Îmbunătăţirea serviciilor
educaţionale și a spaţiului public urban pen-
tru cetăţenii orașului Râșnov” - vizează
construirea unei clădiri în care să funcţioneze
o creșă și o grădiniţă. Totodată, vor fi mo-
dernizate și căile de acces din cartierul
Florilor. Valoarea totală a proiectului este de
14.120.562 lei (inclusiv TVA). Din această
sumă, de la bugetul local al orașului Râșnov
va fi acoperită contribuţia de 2%, în cuantum
de 282.166  lei, plus 12.257 lei, reprezentând
cheltuieli neeligibile. 

Clădirea în care vor funcţiona creșa și gră-
diniţa va fi construită pe strada Gladiolelor, din
cartierul Primăverii, pe un teren cu o suprafaţă
de 1.740 mp. Imobilul va avea parter și două etaje
și, după darea în folosinţă, unitatea va avea o
capacitate totală de 70 de locuri, dintre care 45 în
cadrul grădiniţei și 25 în cadrul creșei. De aseme-
nea, vor fi amenajate locuri de joacă pentru copii. 

Designul acestei clădiri a fost propus de arhi-
tectul râșnovean Dorin Ștefan, cel care a realizat
și tema de proiectare pentru terminalul Aeropor-
tului Internaţional Brașov-Ghimbav. Conform
planului arhitectului râșnovean, aspectul clădirii
din cartierul Primăverii va fi unul deosebit, întreg
ansamblul fiind unul prietenos, cu desene spec-
taculoase pe faţade. Printre altele, clădirea va avea
o terasă cu gazon, unde se vor putea juca micuţii.  

Proiectul prevede și lucrările de modern-
izare a infrastructurii cartierului Florilor,
investiţie inclusă iniţial pe lista de lucrări cu
finanţare de la bugetul local. Decizia includerii
infrastructurii rutiere din această zonă în
dosarul pentru care a fost obţinută finanţarea
europeană a fost luată pentru a se permite un
acces mai facil pentru locuitorii din cartierul
Florilor. Ei sunt unii dintre principalii benefi-
ciari ai creșei și grădiniţei, alături de râșnovenii
din „Primăverii”. Proiectul de reabilitare a infra-
structurii rutiere presupune modernizarea
străzilor și a aleilor pietonale din cartierul
Florilor, realizarea canalizării pluviale și amena-
jarea unor locuri de parcare. 

„Teatru roman” în Valea
Cetăţii și muzeu în prima
școală românească 
Al treilea proiect - „Îmbunătăţirea calităţii

vieţii populaţiei din orașul Râșnov” - are o va-
loare totală de 25.732.643 lei (inclusiv TVA),
sumă din care Primăria Râșnov va suporta cofi-
nanţarea de 2%, în cuantum de 448.101, pre-
cum și suma de 3.327.645  lei, reprezentând
cheltuielile neeligibile. 

Prin acest proiect va fi construit, în Valea
Cetăţii, un spaţiu adecvat pentru desfășurarea
unor evenimente sociale și culturale pentru
locuitorii orașului și turiști.
Practic, va fi un teatru în
aer liber. Astfel, vor
exista un corp

administrativ cu parter și etaj, tribune în stilul
arenelor romane, o scenă din beton, cu o
suprafaţă de 300 mp. Nu vor lipsi aleile pietonale,
gardurile și porţile de acces. 

Proiectul prevede, tot în Valea Cetăţii,
realizarea unei parcări multietajate, cu parter,
un etaj și terasă. Capacitatea ei va fi de 186 de
locuri, dintre care 91 la parter și 95 la etaj. La
terasă vor fi grupuri sanitare, un spaţiu comer-
cial, o zonă pietonală și una verde. Decizia
privind construirea acestei parcări a fost luată
de autorităţile locale după ce numărul de turiști
a crescut foarte mult, iar spaţiile existente pen-
tru staţionarea mașinilor erau insuficiente. 

De asemenea, prin acest proiect va fi
reabilitată și prima școală românească din
Râșnov. În prezent, fosta școală, o clădire
simbolică pentru oraș, nu mai este funcţio-
nală. Este într-o stare avansată de degradare,
cu zone de construcţie prăbușite sau în pragul
colapsului. Primăria Râșnov a preluat imobilul
de la Biserica Ortodoxă, în luna octombrie
2017, procedurile juridice fiind finalizate la
începutul lunii august 2018. 

La prima școală din Râșnov vor fi execu-
tate lucrări de consolidare a elementelor
structurale, a zidurilor și a planșeului dintre
parter și etaj. De asemenea, între primul și cel
de-al doilea nivel va fi refăcut planșeul, fiind
analizate două variante: realizarea unuia tot
din lemn (cum este cel actual) sau a unuia cu
grinzi metalice. De asemenea, vor fi refăcute
toate elementele decorative, inclusiv cele de pe
faţadă. Nu în ultimul rând, va fi reparat
acoperișul, iar podul va fi transformat în
mansardă (unde vor exista un grup sanitar și
un birou administrativ). După finalizarea
lucrărilor, în prima școală românească din
Râșnov va fi amenajat un muzeu, care,
estimează edilii locali, va fi vizitat anual de

8.400 de persoane.

67 de milioane lei, bani europeni pentru 
trei proiecte majore ale Râșnovului 
Casa de Cultură va fi readusă la viaţă, în cartierul Primăverii va fi construită prima creșă a orașului, 
în Valea Cetăţii - un teatru de vară și o parcare, iar prima școală românească va fi restaurată 

Proiectul creșei din Primăverii

Teatrul de vară

Parcare Valea Cetăţii

Prima Școală Românească
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Cele două etape de Cupă Mondială la 
feminin, din acest început de an, au
reprezentat un eveniment record pentru
Complexul Olimpic de pe Valea Cărbunării.
În 24-26 ianuarie, 52 de sportive, din 16 ţări,
au adus din nou Râșnovul în atenţia lumii
întregi, așa cum se întâmplă încă din 2014.

„A fost o ediţie cu record al numărului
de ţări participante, și anume 16. De
asemenea, ne-am bucurat să avem un
număr mare de spectatori, în ambele zile de
concurs, aspect la care a contribuit și vre-
mea foarte plăcută. Oaspeţii noștri au fost
mulţumiţi, oficialii FIS ne-au dat, din nou,
notă bună, iar noi suntem pregătiţi pentru
provocarea din zilele următoare, când vom
găzdui, în premieră, Cupa Mondială la
masculin”, a declarat primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu, președinte al Comitetului
de Organizare.

S-au impus Chiara Holzl 
și Maren Lundby. Cele 
două luptă pentru titlul 
de campioană în 2020
Prima etapă a fost câștigată de Chiara

Holzl, care a reușit sărituri de 89, respectiv
99 de metri și a făcut un total de 247,6
puncte. Cu acest rezultat, sportiva din 
Austria reușise să urce, pentru o zi, pe prima
poziţie a ierarhiei generale. Podiumul zilei a
fost completat de Katharina Althaus 
(Germania) și Eva Pinkeling (Austria).

În cea de-a doua zi de concurs, cam-
pioana en-titre, Maren Lundby, s-a impus cu
sărituri de 96,5, respectiv 96 de metri,
cumulând astfel 259 de puncte. Pe podiu-
mul zilei au mai fost austriecele Eva 
Pinkeling și Chiara Holzl, acesta fiind, de
altfel, și clasamentul general la vârf, după

etapele de pe Valea Cărbunării.
Între timp, Chiara Holzl a urcat din nou

pe prima poziţie a Cupei Mondiale (1.030 de
puncte), fiind urmată de către Maren 
Lundby (940) și Eva Pinkeling (859).

Dana Haralambie, o 
descalificare și un loc 28
Din păcate, ţara noastră nu a avut nicio

reprezentată în concursul de sâmbătă, după ce
Dana Haralambie (foto) a fost descalificată, iar
Diana Trâmbiţaș nu a obţinut calificarea.

Haralambie a „recuperat teren” duminică,
reușind să se claseze pe locul 28, cu sărituri
de 81, respectiv 84,5 metri (192,4 puncte). 

În prezent, săceleanca este pe locul 32 la
general, cu 32 de puncte, după ce a făcut cel
mai bun rezultat din acest sezon, un loc 20
(214.6 puncte) la Hinzenbach (Austria).

Cupa Mondială: O ediţie record la feminin 
16 ţări au participat la etapele găzduite, pentru a șasea oară, de complexul de pe Valea Cărbunării

Unirea Principatelor Române a fost sărbă-
torită la Râșnov într-o companie selectă.
Ceremonia dedicată zilei de 24 ianuarie a
inclus și deschiderea oficială a celor două
etape de Cupă Mondială la sărituri cu schi-
urile - feminin.
„Ne bucurăm nespus că orașul nostru
este an de an parte a unui fenomen foarte
iubit la nivel mondial. Cum a spus
râșnoveanul nostru, Gheorghe Gerea, re-
putat antrenor al săritorilor cu schiurile,
după atâta muncă, a sosit momentul să
scoatem și noi capul în lume”, a declarat
primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.
Ceremonia a început cu un moment
solemn, intonarea Imnului României, a

continuat cu înmânarea numerelor de
concurs și s-a încheiat cu Hora Unirii, la
care au luat parte militarii Brigăzii 42
Comunicaţii și Tehnologia Informaţiei, ofi-
cialităţile prezente, spectatorii, dar și cele
mai bune săritoare ale lumii, care sâmbătă

și duminică au concurat la Complexul
Olimpic de pe Valea Cărbunării.
La manifestaţii au participat primarul
Orașului Râșnov, Liviu Călin Butnariu,
președintele Consiliului Judeţean
Brașov, Adrian Vestea, prefectul Judeţu-

lui Brașov, Cătălin Văsii, subprefectul
Adrian Folea, președintele Comitetului
Olimpic Sportiv Român, Mihai Covaliu,
secretarul general al Comitetului Olimpic
Sportiv Român, George Boroi, și secre-
tarul general al Federaţiei Române de
Schi Biatlon, Puiu Gașpar.
„Ce poate fi mai frumos decât ca într-o zi
ca aceasta să avem atâtea personalităţi
prezente. Îmi amintesc acum de prima
etapă de Cupă Mondială organizată în
România. Era 1 martie 2014 și am oferit,
simbolic, câte un mărţișor tuturor partici-
pantelor. Mă bucur că tradiţia merge mai
departe”, a spus Adrian Veștea, președin-
tele Consiliului Judeţean Brașov.

24 ianuarie, la Râșnov: Hora Unirii, cu cele mai bune săritoare din lume

O prezenţă inedită în cursa 
de 42,195 km: Hiroko 
Ogawa din Japonia

13 maratoniști au alergat la Râșnov, în
„Ștafeta Râșnovului”, o ediţie cu caracter
simbolic a „Maratonului Zăpezii”. Au luat
startul, pe distanţa de 42,195 km, o mara-
tonistă din Japonia, câte doi din București și
Brăila, precum și câte un participant din
Adjud, Galaţi, Brașov, Codlea, Chiajna,
Râșnov, Câmpina, Sighișoara. 

Evenimentul a avut loc în 15 februarie,
alergătorii trecând prin zona istorică, dar și
turistică a Râșnovului, într-un cadru natu-
ral unic. Au văzut în alergare Centrul istoric
al Orașului Râșnov, Cetatea Medievală
Râșnov, Complexul Naţional de Sărituri,
Valea Glajeriei, cât și masivele muntoase
Piatra Craiului, Postăvarul, Măgura Codlei,
Parcul Naţional Bucegi.

Printre participanţi s-au numărat cinci

maratoniști care au în palmares peste 100
de maratoane oficiale alergate: Ilie Victor
(303), Hiroko Ogawa din Japonia (peste
200), Roșu Ilie (237 - 10.000 km alergaţi cu
tricolorul în spate - 247 de maratoane aler-
gate în total), Simion Florin (153), Stan
Turcu (101).

Aceasta a fost a IX-a ediţie a „Maratonu-
lui Zăpezii”, eveniment ce face parte 
dintr-un ciclu de maratoane istorice „Din
dragoste pentru România și istoria ei”, orga-
nizate anual prin cele mai încărcate locuri
de istorie ale României. 

„Maratonul Zăpezii” este unic în 
România și în Europa, fiind o probă a cura-
jului, desfășurată în condiţii de iarnă, la
temperaturi negative și pe zăpadă, punând
la mare încercare rezistenţa concurenţilor. 

Evenimentul a fost organizat de Asoci-
aţia Club Sportiv Eco-Alpin, în parteneriat
cu Primăria Orașului Râșnov, Consiliul
Judeţean Brașov și Instituţia Prefectului
Judeţul Brașov.

„MARATONUL ZĂPEZII”, EDIŢIA A IX-A:

13 maratoniști au alergat în „Ștafeta Râșnovului”

� 100 DE COPII LA CURSA POPULARĂ. Pe lângă maratoniști, la „Maratonul
Zăpezii” au alergat și copiii, însă doar pe o distanţă de un kilometru, în „Cursa Populară”.
Au fost 100 de elevi de la școlile gimnaziale din oraș, iar drapelul României și un steag
al Cetăţii Râșnov au fluturat pe parcursul întregii curse.



SPORT Pagina 7  

Icarii moderni vor ajunge săptămâna
aceasta la Râșnov! Federaţia Internaţională
de Schi a decis să acorde în acest an
României organizarea a două etape ale
uneia din cele mai urmărite întreceri din
sporturile de iarnă și, astfel, cea mai impor-
tantă competiţie masculină de sărituri cu
schiurile, Cupa Mondială, ajunge în pre-
mieră la Râșnov, în această săptămână (20 -
22 februarie). Judeţul nostru urcă astfel pe
cea mai înaltă treaptă a organizării de eveni-
mente în această disciplină, care la rândul ei
se află în faţa unui moment cu totul special:
etapa cu numărul 1.000 de la înfiinţare.

„Este, fără îndoială, un eveniment la
care nici cei mai împătimiţi iubitori ai
acestui sport nu visau în urmă cu câţiva
ani. Un adevărat «Oscar» al săriturilor cu
schiurile”, ne-a declarat Puiu Gaspar, secre-
tar general al Federaţiei Române de Schi
Biatlon (FRSB). 

„Este o mare bucurie ca iubitorii din
România ai acestui sport, săriturile cu schi-
urile, să aibă șansa de a vedea pe viu o ast-
fel de competiţie desfășurată în ţara noas-
tră. Este un eveniment care mă bucură,
este un eveniment care demonstrează că, în
decursul timpului, s-au făcut pași impor-
tanţi, faptul că am câștigat credibilitate din
partea forurilor internaţionale”, a spus
președintele Consiliului Judeţean Brașov,
Adrian Veștea. „Ceea ce mă bucură foarte
mult este că au venit toţi sportivii impor-
tanţi. Cei de pe primele 6 poziţii sunt deja
anunţaţi la Râșnov și atunci înseamnă că
tot ceea ce am făcut noi în decursul timpu-
lui a fost un lucru bun, un lucru bine
făcut”, a spus primarul din Râșnov, Liviu
Butnariu. 

8 din primii 11 săritori ai
momentului vor fi prezenţi
la Râșnov, fiecare însoţit
de câte o mică galerie
La competiţie vor participa cei mai va-

loroși săritori din lume, între care liderul
mondial, austriacul Stefan Kraft, germanul
Karl Geiger, al doilea în clasamentul gene-
ral,  și polonezul Kamil Stoch. 

Opt din primii 11 săritori ai momentu-
lui vor fi prezenţi la Râșnov, fiecare însoţit
de câte o mică galerie, așa cum se
obișnuiește în această competiţie. „Faptul
că putem să aducem cei mai puternici sări-
tori cu schiurile din lume în România
înseamnă că putem să avem acel know-how
de care avem nevoie și sperăm ca antrenorii

și sportivii noștri care practică această dis-
ciplină sportivă să înveţe foarte multe
lucruri de la acești sportivi”, a precizat Puiu
Gaspar, secretarul general al FRSB. 

Interes de cinci ori mai
mare decât la fete
Făcând o repetiţie generală cu mai puţin

de o lună în urmă, când, pentru a șasea
oară, la Râșnov au fost organizate două
etape de Cupă Mondială feminină, Comite-
tul de organizare, coordonat de primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu, a pregătit
evenimentul în cel mai mic detaliu.

„Interesul pentru competiţia masculină
este de 5 ori mai mare, iar impactul media,
mai ridicat de peste 20 de ori faţă de com-
petiţia feminină, ceea ce face ca și exi-
genţele impuse de Federaţia Internaţională
de Schi să fie mai ridicate. Centrul de presă,
de pildă, este pregătit să găzduiască circa
100 de jurnaliști, la care se adaugă echipele
televiziunilor care vor fi prezente. Trans-
misia se va realiza cu 14 camere, faţă de 8,
câte au fost folosite la transmisiunile com-
petiţiilor feminine, iar pentru comentatorii
canalelor tv de sport au fost montate noi
cabine de transmisie”, a precizat Liviu 
Butnariu, primarul Râșnovului.

„Un prim pas l-am făcut în vara anului
2018, când am primit spre organizare două
etape de Grand Prix, în fapt o Cupă Mondi-
ală a sezonului estival. Este o nouă provo-
care pentru noi, deoarece regimul de organi-
zare este unul mult mai strict. Am construit
trei schele pentru televiziuni, am făcut mo-
dificări la platforme, care au alte dimensiuni,
am organizat un cort media mărit, fiind
vorba de numeroși jurnaliști din străinătate.
Sunt sportivi care au cerut special să se
odihnească singuri, așa că și la cazare a fost

diferit. Sperăm să construim pe viitor și noc-
turna și tribuna, pentru a putea aduce an de
an competiţia la Râșnov. Ne dorim să avem
parte de un eveniment de ţinută și să dove
dim încă o dată o bună capacitate organiza-
torică. Să ne ajute timpul, să vină cât mai
mulţi spectatori și să ne bucurăm împreună
de ceea ce vom vedea!”, a completat Puiu
Gaspar, secretar general al FRSB. 

60 de săritori din 17 
ţări. Austriacul Kraft 
și polonezul Kubacki, 
vedetele momentului

La etapele de la Râșnov și-au anunţat
prezenţa 60 de săritori din 17 ţări, în frunte
cu liderul actual al Cupei Mondiale, austri-
acul Stefan Kraft (foto stânga), care con-
duce în clasament cu 1.273 de puncte, pre-
cum și câștigătorul Turneului celor 4 Tram-
buline, polonezul Dawid Kubacki (foto
dreapta), aflat pe locul 4 în clasamentul
general al Cupei Mondiale.

La baza de sărituri cu schiurile de pe
Valea Cărbunării vor fi arborate drapelele
următoarelor naţiuni: Austria, Bulgaria,
Canada, Cehia, Finlanda, Germania, Italia,
Japonia, Kazahstan, Norvegia, Polonia,
Rusia, Slovenia, Elveţia, Ucraina, Statele
Unite și România.

Daniel Cacina va reprezenta
Râșnovul și România
Pentru ţara noastră va concura Daniel

Cacina, legitimat la CSȘ Dinamo Râșnov,
proaspăt campion naţional. Un moment
special al evenimentelor pregătite de orga-
nizatori este și ceremonia de atribuire a
numerelor de concurs, care se va desfășura
în sala Cinematografului Amza Pellea din
Râșnov, și la care reprezentantul Federaţiei
Române de Schi Biatlon și președintele
Consiliului Judeţean Brașov, Adrian Veștea,
vor înmâna trei trofee unor parteneri care
au fost alături în amplul proiect ce a vizat
includerea României în clubul select al
organizatorilor de etape de Cupă Mondială
de sărituri cu schiurile: Walter Hofer,
directorul competiţiilor masculine de sări-
turi cu schiurile din cadrul FIS, Paul
Ganzenhuber, care de un deceniu ne este
alături, coordonând colectivele de
antrenori ai loturilor naţionale de sărituri
cu schiurile, și Christian Moser, cel care a
coordonat programul OMV Move&Jump,
prin care s-au pus bazele construcţiei
menite ca astăzi să facă posibilă organi-
zarea în România a unor etape de Cupă
Mondială masculină.

Intrare liberă, curse 
regulate de la Cinematograf
Spre deosebire de întrecerea feminină,

întrecerea băieţilor începe și se termină cu
o zi mai devreme. Astfel, joi, de la 11:30 au
loc antrenamentele oficiale, urmate de
runda de calificări. Vineri, de la 14:00 este
săritura de probă, la 15:00 începe manșa
întâi, urmată imediat de cea finală și de fes-
tivitatea de premiere. Sâmbătă, runda de
calificări este la 12:00, urmată la 13:45 de
prima manșă, iar în continuare vor fi manșa
a doua și premierea. 

Intrarea spectatorilor este liberă,
Primăria orașului Râșnov punând la dispo-
ziţie curse regulate, din centru (Cine-
matograful Amza Pellea) până la baza de pe
Valea Cărbunării, din 15 în 15 de minute.

În direct la Eurosport 
și TVR. Televiziuni din 
6 ţări și-au trimis echipele
de filmare la Râșnov
Evenimentul va fi transmis de către

cunoscuta televiziune Eurosport și de către
Televiziunea Română. De asemenea, vor fi
prezente caruri ale unor televiziuni din 
Germania și Austria, iar posturi din Polonia,
Norvegia, Slovenia și chiar Japonia vor pre-
lua la rândul lor evenimentul.

SĂRITURI CU SCHIURILE: DUPĂ FETE, VIN BĂIEŢII! 

„Oscarul” săriturilor, la Râșnov!
Cupa Mondială la masculin ajunge în premieră în ţara noastră, cu etapa numărul 1.000 

� ÎN PREAMBUL, CAMPIONATUL NAŢIONAL AL ROMÂNIEI... CU
SPORTIVI DE LA CLUBURILE RÂȘNOVENE PE PODIUM. Preambul la
etapele masculine de Cupă Mondială la sărituri cu schiurile, Râșnovul a găzduit și Cam-
pionatul Naţional al disciplinei. Competiţia a avut loc în week-end-ul 15-16 februarie, la
Baza Olimpică de pe Valea Cărbunării, și a fost inclusă în calendarul competiţional al
Federaţiei Române de Schi Biatlon. Au avut loc probe individuale și pe echipe, pe tram-
bulinele K15, K35 și bineînţeles K90. La categoria Open – fete a câștigat Dana 
Haralambie (CS Dinamo), urmată pe podium de Diana Trâmbiţaș (CSS Brașovia) și Delia
Folea (CSȘ Dinamo Râșnov), iar la băieţi, pe primele trei locuri s-au clasat Daniel 
Cacina (CSȘ Dinamo Râșnov), Feldorean Andrei (CS Dinamo) și Sorin Mitrofan (Olimpic
Cetate Râșnov). La echipe-băieţi s-au clasat, în ordine, CS Dinamo, CSȘ Dinamo Râșnov
(I) și CSȘ Dinamo Râșnov (II), iar la echipe-mixt: CS Dinamo (I), CSȘ Dinamo Râșnov
și CS Dinamo (II). La categoria copiilor – băieţi (2009) a câștigat Alin Linţă (Olimpic
Cetate Râșnov), urmat de Alexandru Șelaru (CSȘ Brașovia) și Eduard Tudor (Olimpic
Cetate Râșnov), iar la copii – fete (2008-2009) Ariana Păunaș (CSȘ Dinamo Râșnov),
urmată de Sabrina Drăghici (Olimpic Cetate Râșnov) și Ana Ignat (CSȘ Dinamo Râșnov).
De asemenea, în concursul naţional al copiilor – băieţi (2010-2011) s-au clasat, în
ordine, Iosif Berdei (CSȘ Brașovia), Maximilian Dobriţoiu (Olimpic Zărnești) și David
Ber (CSȘ Brașovia).

Poziţia și punctele lor la zi în clasamentul general al
Cupei Mondiale, precum și locul și punctele în clasa-
mentul Turneului celor 4 Trambuline:

Stefan Kraft (Austria) 1/ 1.273 – 5/1.086;
Karl Geiger (Germania) 2/1.135 – 3/1.108;
Dawid Kubacki (Polonia) 4/985 – 1/1.132;
Kamil Stoch (Polonia) 5/759 – 13/1.024;
Peter Prevc (Slovenia) 8/550 – 8/1.049;
Daniel Andre Tande (Norvegia) 9/548 – 24/849;
Piotr Zyla (Polonia) 10/525 – 14/1.017;
Andre Forfang (Norvegia) 11/510 – 6/1.051;
Robert Johansson (Norvegia) 16/384 – 12 1.025;
Gregor Schlierenzauer (Austria) 21/256 – 28/737;
Michael Hayboeck (Austria) 23/ 219 – 18/991;
Evgeniy Klimov (Rusia) 33/76 – 27/738;
Richard Freitag (Germania) 41/37;
Taku Takeuchi (Japonia) 45/28 – 34/533.

Cei mai titraţi „icari”

JOI 20 februarie
11.30: Antrenamentul 
oficial
13.00: Runda de calificări
VINERI 21 februarie
14.00: Săritura de probă
15.00: Manșa I
urmată de: Manșa finală
după care: Festivitatea de
premiere
SÂMBĂTĂ 22 februarie
12.00: Runda de calificări
13.45: Manșa I
urmată de: Manșa finală
după care: Festivitatea de
premiere

Programul 
evenimentului
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Anunţat în urmă cu mai mulţi ani, plan-
ul de extindere a domeniului schiabil din
Poiana Brașov spre Râșnov  a fost prezentat,
în 6 februarie, la Brașov, în cadrul unui
eveniment la care a participat ministrul
Tineretului și Sportului, Ionuţ Stroe,
președintele Consiliului Judeţean Brașov,
Adrian Veștea, primarul orașului Râșnov,
Liviu Butnariu, primarul municipiului
Brașov, George Scripcaru, dar și reprezen-
tanţii Asociaţiei de Turism Poiana Brașov,
cea care a finanţat studiul. Master planul
privind dezvoltarea și extinderea domeniu-
lui schiabil a fost întocmit de o firmă din 
Austria, costul lui fiind de 75.000 de euro,
bani daţi de Asociaţie.  

„Practic, prin această extindere se va
deschide un al doilea punct de acces la dome-
niul schiabil, care va fi la Râșnov”, a declarat
Marius Rufa, reprezentantul Asociaţiei.

De altfel, primarul Râșnovului, Liviu
Butnariu, a explicat că „într-un fel, noi am
anticipat această extindere, pentru că am
asfaltat Drumul Cheișoara. Prin această
extindere se va asigura legătura între partea
superioară a Masivului Postăvarul și zona
din apropierea drumului Cheișoara din
Râșnov, la care se ajunge pe DN 73A (Predeal
- Șercaia). Aceasta va deveni o a doua
«poartă de intrare» în domeniul schiabil”.

10 kilometri de pârtie și o
telegondolă spre Râșnov 
Conform master planului, domeniul

schiabil va fi extins spre Râșnov cu 10 kilo-
metri de pârtii. Astfel, lungimea totală a
pârtiilor de pe domeniul schiabil din

Masivul Postăvarul va ajunge de la aproxi-
mativ 30 de kilometri, în acest moment
fiind de aproximativ 20 km.

Pe lângă amenajarea pârtiilor, proiectul
prevede realizarea unei telegondole de 10
locuri/cabină și o capacitate de 2.400 de per-
soane pe oră, care va porni din zona
Cheișoara, din Râșnov. „Noua instalaţie de
transport pe cablu va fi pe versantul nord-
vestic și este complet protejată, traseul fiind
situat într-o zonă împădurită și umbrită.
Practic, vântul va bate «de-a lungul» insta-
laţiei, astfel că nu se va mai pune problema
închiderii instalaţiei atunci când vremea nu
este bună”, a explicat Marius Rufa, reprezen-
tantul Asociaţiei Turism Poiana Brașov.

Tot în proiectul de extindere a domeniu-
lui schiabil este prevăzută și amenajarea
unui nou lac de acumulare în apropiere de
zona Cheișoara, cu o capacitate de aproxi-
mativ 100.000 mc, care va comunica cu cel
existent în Poiana Brașov (pe platoul Ruia).
Cele două lacuri ar urma să fie alimentate,
în principal, cu apă provenită din captările
de primăvară.

Conform estimării specialiștilor austrieci,
noile pârtii vor fi funcţionale 110 zile pe an. 

În zona de pornire a telegondolei este
prevăzută amenajarea a două parcări, cu o
capacitate totală de 600 de locuri. 

Anul acesta va fi pregătit
studiul de fezabilitate 
În prezent, proiectul de extindere a

domeniului schiabil este în etapa de
pregătire a documentaţiilor tehnice, care
vor fi realizate de Primăria Brașov, care va fi

și titular al investiţiei, având în vedere că
întreaga suprafaţă de teren e în proprietatea
municipiului reședinţă de judeţ. „În bugetul
local pe anul acesta avem prevăzută suma
de 250.000 de lei pentru realizarea studiu-
lui de fezabilitate și a proiectului tehnic.
Apoi vom putea lansa licitaţia de lucrări”,
ne-a declarat primarul municipiului Brașov,
George Scripcaru.

Sursa de finanţare vizată:
Uniunea Europeană, 
ciclul bugetar 2021 - 2027
Despre posibilele surse de finanţare a

lucrărilor, președintele Consiliului Judeţean
Brașov, Adrian Veștea, a declarat că „o variantă
ar putea fi accesarea banilor europeni în ciclul
bugetar european 2021 – 2027. Poate fi luată
în calcul inclusiv în varianta în care fondurile
europene sunt accesate pentru un proiect

implementat în parteneriat
public - privat”.

Pe lângă extinderea
domeniului schiabil, master
planul mai prevede și amenajarea unui
traseu de tip „sanie de vară”, dar și a unor
trasee de mountain-bike. 

„Brașovul este primul
judeţ care prezintă un 
astfel de master plan”
După ce a văzut master planul pentru

dezvoltarea și extinderea domeniului schiabil
din Poiana Brașov, ministrul Tineretului și
Sportului, Ionuţ Stroe, s-a declarat impre-
sionat de acest document. „Brașovul este
primul judeţ care prezintă un astfel de mas-
ter plan. Este un document articulat și, din
punctul meu de vedere, Guvernul are obli-
gaţia să îl susţină”, a conchis demnitarul.

LA SCHI DIN DN 73A, PRIN CHEIȘOARA 

Râșnovul va deveni „poartă de intrare” pentru
domeniul schiabil din Masivul Postăvarul 

� Pârtii existente 19.740 m
� Pârtii propuse 10.400 m

Ministrul Tineretului și Sporturilor,
Ionuţ Stroe, a anunţat, în timpul unei vizite
efectuate la Brașov, pe 6 februarie, că Româ-
nia ar putea primi organizarea ediţiei de
iarnă a Jocurilor Olimpice de Tineret (JOT)
2028. Potrivit oficialului, ţara noastră va
trebui să iniţieze de pe acum dialogul cu
forul olimpic internaţional, acesta fiind un
prim pas în înscrierea în cursă. „Anul tre-
cut, în luna iunie, Comitetul Internaţional
Olimpic a optat pentru o nouă filosofie de
atribuire a unui astfel de eveniment sportiv.
Practic, nu se mai organizează competiţia

între state, ci se apelează la un dialog per-
manent”.  Lipsa unei „diplomaţii sportive”,
a unui efort comun al Ministerului de
Externe, Ministerului Tineretului și Sportu-
lui, Federaţiilor, COSR și societăţii civile, a
fost și principalul motiv pentru care ţara
noastră a ratat organizarea a ediţiei de iarnă
a olimpiadei de tineret din anul 2024, a ară-
tat ministrul. Competiţia a fost atribuită
orașelor Gangneung și PyeongChang
(Coreea de Sud), iar pe lângă Brașov (Româ-
nia), celelalte orașe care s-au aflat în cursă
au fost  Granada (Spania) și Sofia (Bulgaria),

toate apropiate ca infrastructură.
Mai departe, ţara noastră va trebui să

cheme experţii internaţionali, pentru a eva-
lua situaţia actuală, dar și pentru a pregăti
ţara noastră pentru cursa spre 2028. Ce-i
mai trebuie României, între altele, este dez-
voltarea infrastructurii sportive, dar și a
celei de transport, a mai spus oficialul. 

În acest context, Râșnovul ar fi inclus în
proiect pentru găzduirea probelor de sări-
turi cu schiurile, la fel cum s-a întâmplat la
Festivalul Olimpic al Tineretului European
(2013) și la Campionatele Mondiale de

Probe Nordice pentru juniori (2016).
„Din punctul meu de vedere, este un

proiect fezabil. Până atunci, România va
trebui să își dezvolte și să își demonstreze
capacitatea organizatorică”, a declarat
ministrul.

Orașul nostru are deja un istoric al găz-
duirii evenimentelor de talie mondială din
sărituri, Cupa Mondială feminină fiind
prezentă an de an la Complexul Olimpic de
pe Valea Cărbunării, iar competiţia mas-
culină urmând a poposi și ea, în premieră,
în 20 - 22 februarie.

România ar putea găzdui „Olimpiada” de tineret din 2028, 
cu probele de sărituri pe Valea Cărbunării
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Cele mai importante 
în acest moment: turele 
de noapte și parcările

Turele de noapte sau locurile de
staţionare special amenajate pentru ei. Sunt
câteva dintre „off-urile” cu care au venit
taximetriștii la întâlnirea cu autorităţile din
Râșnov. Întâlnirea a avut loc în 6 februarie,
în Sala de ședinţe a Consiliului Local, unde
au mai fost prezenţi și poliţiști locali, dar și
reprezentanţi ai Poliţiei Naţionale.

„În momentul de faţă sunt prea puţine
autovehicule care funcţionează în timpul
turelor de noapte, iar pentru această situaţie
ar trebui găsită o soluţie avantajoasă pentru
toată lumea. De asemenea, s-a mai discutat
și despre locurile de parcare special desti-
nate taxiurilor, mai exact care sunt cele mai
aglomerate zone și care sunt locurile unde
ar putea fi amenajate mai multe astfel de
parcări”, a precizat primarul Liviu Butnariu,
după întâlnire. Soluţii vor fi găsite împreună
cu cei implicaţi, în perioada următoare.
Întâlnirile pe aceste teme vor continua. 

Se caută soluţii pentru 
problemele taxi-urilor din oraș

Nici bine nu au fost inaugurate, că sta-
ţiile de autobuz din oraș au fost trecute din
nou de Primărie pe lista de cheltuieli. 

Avariate de călători sau trecători mai
puţin civilizaţi, acestea au fost reparate la
începutul lunii februarie. Astfel, geamurile
sparte au fost înlocuite, iar acolo unde a fost
cazul, au fost făcute și alte tipuri de
reparaţii, pentru ca siguranţa călătorilor să

nu fie pusă în pericol.
„Este vorba despre șase geamuri, de la

trei staţii din oraș: cea din capătul străzii
Caragiale, o alta de pe aceeași stradă, de la
fosta primărie, respectiv una de pe Șoseaua
Branului. Sperăm să nu mai avem de-a face
curând cu astfel de acte și facem un apel la
râșnoveni în acest sens”, ne-a explicat pri-
marul Liviu Butnariu.

Au fost reamenajate staţiile 
de autobuz vandalizate

Reţeaua de alimentare cu apă 
a fost pusă în funcţiune în 29
ianuarie. Cele 32 de gospodării
au fost racordate și la reţeaua 
de canalizare 

Locuitorii care stau în partea de sus a
cartierului Dobrice au, din 29 ianuarie, apă
curentă la robinete. Asta după ce a fost pusă
în funcţiune reţeaua de alimentare, care
deservește 32 de gospodării. Simultan,
Primăria Râșnov a amenajat și sistemul de
canalizare. 

În cazul în care, totuși, mai apar pro-
bleme în alimentarea cu apă, locuitorii din
zona Dobrice sunt rugaţi să le semnaleze la
numere de telefon ale operatorului Goscom:
0724.00.51.89 sau 0268.23.01.96.

Decizie luată împreună 
cu locatarii din zonă
Reţeaua de alimentare din Dobrice a fost

realizată în urmă cu mai mulţi ani, însă 
constructorul a abandonat șantierul. El a
realizat inclusiv rezervorul din Poiana Roșie,
cu o capacitate de 200 mc (construit pentru
a deservi locuinţele din zona înaltă a
cartierului Dobrice, dar și pentru a supli-
menta cantitatea de apă de la Baza Olimpică
de Sărituri). 

Anul trecut, lucrările au fost reluate, fiind
montată staţia de pompare și alte echipa-
mente. De asemenea, au fost realizate branșa-
mentele și alte intervenţii necesare. „În luna
decembrie a anului trecut au fost terminate
lucrările, însă nu au fost făcute probele de
presiune, pentru că vremea a fost rece și,
cum ţevile au fost îngropate în urmă cu câţi-
va ani, dacă cedau, nu se putea identifica

locul avariei. Am discutat atunci cu
râșnovenii din zonă, care au înţeles că nu are
sens să grăbești cu două sau trei săptămâni
lucrurile și să riști o avarie, pentru repararea
căreia ar fi fost nevoie de timp și resurse
financiare”, a declarat primarul orașului
Râșnov, Liviu Butnariu. 

Urmează „Verze” 
și zona de la Penny
Lucrările din zona Dobrice fac parte dintr-un

program mai amplu, ce vizează modernizarea
sistemului de alimentare cu apă potabilă,
lungimea totală a reţelei care face obiectul
acestui proiect fiind de aproximativ 8 km de
reţea. Printre altele, edilul Liviu Butnariu a
declarat că reţeaua va fi extinsă până la calea
ferată, la DN73, urmând a fi realizat un inel în
zona cunoscută sub numele „Verze”, iar un
altul, în spatele magazinului Penny.

Râșnovenii au parte de „una caldă și una
rece” în ceea ce privește modernizarea sec-
torului din DN 73 care trece prin localitate.
Drumul a fost reasfaltat, au dispărut gropile,
dar, pe tronsonul de la ieșirea din oraș, spre
Bran, au apărut niște rigole foarte mari,
stare de fapt care îi nemulţumește în special
pe riverani, dar și pe ceilalţi râșnoveni. Pe
lângă aspectul considerat a fi „inestetic”,
mulţi dintre cei care au reclamat situaţia
către la Primărie (fie direct, fie prin canalele
de comunicare deschise în mediul online)
consideră că aceste rigole aduc un risc major
pentru siguranţa în trafic.

Situaţia este neplăcută și pentru
oameni, dar și pentru Primăria Râșnov,
care, în acest caz, nu poate face decât să
preia reclamaţiile și, în baza lor, să facă mai
departe sesizări. Problema a fost anticipată
de Primărie, semnalată în repetate rânduri
celor de la CNAIR, încă din faza de proiect.
„Primăria Râșnov nu este proprietarul dru-
mului respectiv. Lucrările de modernizare a
DN 73, inclusiv rigolele respective, sunt
realizate de Compania Naţională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere
(CNAIR, n.r.). Realizarea acestor rigole s-a
făcut de către constructorul care a respec-
tat proiectul de modernizare, proiect care a
fost realizat la solicitarea CNAIR”, a expli-
cat primarul Liviu Butnariu. 

Propunerea autorităţilor 

din Râșnov: rigole închise 
Edilul a precizat că, pentru siguranţa

participanţilor la trafic, Primăria Orașului
Râșnov a solicitat, în repetate rânduri, 

constructorului să refacă acele șanţuri, în
sistem închis, cu rigole carosabile. „Ultima
adresă în acest sens a fost formulată în
luna septembrie a anului trecut. Soli-
citările au fost făcute în scris și trimise con-
structorului, ca urmare a nenumăratelor
sesizări primite din partea locuitorilor din
această zonă și pentru evitarea producerii
de accidente”, a explicat Butnariu. 

De cealaltă parte, reprezentanţii
Direcţiei Regionale de Drumuri și Poduri
Brașov, subsidiara CNAIR în teritoriu, au
precizat că acele rigole respectă normativele
tehnice în vigoare, sunt făcute în baza unor
proiecte și a unor calcule privind cantitatea
de precipitaţii din zonă. Rolul lor este de a
prelua apele pluviale în condiţiile unor pre-
cipitaţii abundente. 

În acest moment, sunt finalizate parţial
rigolele de pe o latură a drumului. Pe latura
opusă nu sunt săpate șanţurile, dar sunt
realizate podeleţe spre curţi și, după cum
sunt configurate acestea, cel mai probabil,
vor fi „însoţite” de rigole similare celor de
peste drum. 

Sesizările curg, rigolele rămân
Primăria nu poate interveni în proiectul de modernizare a DN 73

Râșnovenii din zona înaltă a cartierului Dobrice au apă la robinete
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Știi ce sunt „gogălele”? De „Ţurca” proba-
bil ai auzit. Era un joc preferat de copiii din
Râșnovul anilor 50. Însă și „gogălele” reprezin-
tă tot un joc. Un joc pe care îl jucau bunicii
voștri. Poate și părinţii voștri l-au testat pe
străzile orașului. Practic, gogălele erau niște
biluţe din lut ars, vopsite în diferite culori, pe
care fiecare copil se străduia să le nimerească,
ajutaţi de alte bile mai mari. 

Dar știţi cum arăta Gara din localitate, în
urmă cu un veac? Aţi auzit de Casa Martha
Kopony? Toate acestea, dar și multe alte
povești au ieșit „la lumină” pentru toţi tinerii
din Râșnov, odată cu apariţia broșurii „La pas
prin Râșnov”, dar și cu deschiderea expoziţiei
„Amintiri din tinereţe la Râșnov”.

Broșura „La pas prin Râșnov” este parte a
proiectului „Memoria Orașului Râșnov”, iniţiat
de Asociaţia Mioritics și Centrul Schubz,
susţinut de Primăria Râșnov. Vorbim despre
un proiect de recuperare a istoriei locale din
ultimele două veacuri, adresat în special ge-
neraţiei tinere din oraș. 

Broșura prezintă, pe de-o parte, locuri și
clădiri care nu mai sunt, cum este, de exemplu,
grajdul comunal, dar aduce în prim plan și
obiective care încă își trăiesc povestea, parte
din ele refăcute, obiective pe lângă care poate
trecem zi de zi, fără a le ști istoria și stăpânul. 

Toate acestea au fost făcute cu implicarea
elevilor, în perioada septembrie – noiembrie
2019. „Elevi de la școlile din oraș au lucrat în
echipe să descopere aceste istorii locale. S-au

implicat atât elevii de la cele trei școli din oraș,
cât și cadrele didactice. În același timp, două
echipe de cercetători au lucrat în paralel pen-
tru o documentare mai în detaliu privind
casele și clădirile care au păstrat elemente
originale și istorii ale unor familii care au
locuit în Râșnov”, a spus Mihai Dragomir, de la
Asociaţia Mioritics. Implicat direct în proiect a
fost și primarul Liviu Butnariu, care a partici-
pat la mai multe întâlniri de lucru ale copiilor,
chemat în rol de „ghid” prin istoria oamenilor
și clădirilor locului. „Apreciez ceea ce s-a
reușit la Râșnov prin acest proiect. Copiii au
descoperit că istoria locală este cea de lângă
noi, din imediata vecinătate, este cea căreia îi
aparţinem. Orice localitate își are istoria ei,
are oameni, locuri, fapte cu care se poate
mândri. Este rolul nostru să nu o lăsăm
uitată, să o punem în valoare, să-i facem pe
copii să fie interesaţi și mândri de orașul lor,
de Râșnov”, a declarat Liviu Butnariu.  

Proiectul continuă, iar cei care mai au
fotografii vechi cu oameni și locuri din oraș
sau cunosc istorii prea puţin popularizate, sunt
invitaţi să-i sprijine pe iniţiatori. „Toate aceste
materiale colectate vor sta la baza unui
muzeu al istoriei orașului Râșnov, ce va fi
proiectat începând cu anul 2020”, a mai spus
Mihai Dragomir. 

Broșura „La pas prin Râșnov” poate fi
găsită la Centrul de Informare Turistică
Râșnov, la Primărie, dar și la pensiunile care
fac parte din Asociaţia Rosenau Turism.

ISTORIA REDESCOPERITĂ DE COPII

„La pas prin Râșnov”. 
Oameni, locuri, clădiri... amintiri
Un altfel de „ghid” al orașului, cu obiective pe lângă care poate trecem zi de zi, fără a le ști istoria și stăpânul  

� Fanfara română, la început de secol XX
„Orchestra română din Râșnov invită la Balul ce îl va da luni, în 26 decembrie (a doua zi
de Crăciun) 1905, în sala hotelului «Zur Rosenauer Burg». Începutul la 7 ore seara. Preţul
de intrare: de persoană 80 bani; de familie 1 cor. 40 bani. Contribuirile peste taxă și 
ofertele mărinimoase se primesc cu mulţumită și se vor publica. Venitul curat e destinat
pentru acoperirea multelor spese avute cu procurarea instrumentelor și cu instrucţi-
unea”, într-un text din „Gazeta Transilvaniei”, din 21 decembrie 1905.

� La Tauri (Str. Mihai Viteazu nr. 31)
„Este un grajd comunal în care se ţin taurii
de prăsilă în număr de 16, 2 harmăsari și mai
mulţi vieri, toate aceste animale de o fru-
museţe și putere neîntrecută. Numărul
vitelor sașilor trebuie să treacă de 1000. Fru-
museţea lor se explică din îmbelșugarea
nutreţului, iarbă și fân de pe coastele
munţilor, din apa cea rece ce izvorăște din toate părţile; nu mai puţin însă îngrijirea
deosebită ce li se dă, fiind ţinute în grajduri călduroase iarna, secelate și întreţinute în cea
mai mare curăţenie”, A.O. Xenopol, Rîșnovul de lângă Brașov, „Viaţa Românească”
Anul VII, nr. 4 Aprilie 1912, Iași, p.196.

� Garnizoana militară (Str. Florilor 84), prima garnizoană militară din partea
transilvăneană a Trecătorii Branului
„În epoca armatelor moderne, prima garnizoană militară din partea transilvăneană a
Trecătorii Branului a fost organizată în Râșnov. Armata austro-ungară și-a construit cea
mai apropiată garnizoană de graniţa sudică la ieșirea din comuna Râșnov înspre 
Cristian, pe drumul Branului.  Cazarma imperială austriacă a fost inaugurată pe 14 iunie
1864 și a costat 47.628 florini (guldeni). (...) După reorganizarea Armatei Române din
1941, Divizionul 1 Obuziere de Munte din Brigada 1 Mixtă de Munte a fost dislocat în
comuna Râșnov. Sub comanda lt. col. N. Dumitrescu, artileriștii vânătorilor de munte
din Râșnov au luptat în campania din Uniunea Sovietică. 

La începuturile „Armatei Populare”, în uni-
tatea din Râșnov funcţionează Divizionul 6
aruncătoare din Regimentul 116 Artilerie de
Munte (ulterior Regimentul 5 Artilerie de
Munte), subordonat Diviziei 14 (2) Vânători
de Munte. În 1961, anterior desfiinţării Vână-
torilor de Munte, prin ordinul Ministrului
Forţelor Armate, cazarma Râșnov a fost pre-
dată către I.A.S. (Întreprinderea Agricolă de Stat) Râșnov! Armata a recuperat cazarma
în 1972, când la Râșnov a fost repartizat nou înfiinţatul Batalion 241 Radioreleu. Din anul
1980, cazarma ridicată din ordinul împăratului Franz-Josef a fost reamenajată, chiar în
mare parte demolată, și a ajuns la imaginea actuală prin construirea de către Armata
Română a unor clădiri noi. În prezent, în cazarma din Râșnov își face datoria faţă de
Patrie una dintre unităţile de elită ale Armatei Române: Centrul 42 Comunicaţii și Infor-
matică de Sprijin”.

� Casa Romulus Cristoloveanu 
(Str. Matei Basarab nr. 1)
„Director de școală, notar și patriot român,
născut în Râșnov în anul 1868, Romulus
Cristoloveanu s-a remarcat prin activitatea
sa de promovare și cultivare a limbii
române, de emancipare a comunităţii
românești din Râșnov, de efort în realizarea
idealului naţional încă de la începutul carie-
rei sale ca învăţător (începând cu anul 1897
este numit învăţător al școlii românești). În
timpul primului război mondial a păstrat
legătura cu românii de peste graniţa astro-ungară, transmiţând și primind informaţii
despre fortificaţiile armate și înaintarea frontului. Membru al unei familii de intelectuali
români din comunitate, director de școală, primea spre informare ziarele din Regat,
Dimineaţa, Universul, transmiţând ultimele știri comunităţii românești. Acuzat de spi-
onaj în favoarea României, este arestat în anul 1915.
Condamnat de autorităţile austro-ungare la moarte într-un lot de 16 patrioţi români
din Ţara Bârsei, Romulus Cristoloveanu este eliberat după 3 ani de temniţă, în
octombrie 1918, cu o zi înainte de execuţie. Reîntors în comunitate și reabilitat ca
învăţător, de autorităţi, participă la desemnarea delegaţiei cercului electoral Ghimbav
pentru participarea la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. Romulus 
Cristoloveanu a activat ca pedagog și promotor al culturii românești până la sfârșitul
vieţii, în anul 1924, având una dintre cele mai însemnate contribuţii la dezvoltarea
învăţământului local și la evoluţia comunităţii”.

Din poveștile Râșnovului de altădată

Râșnov aprox. 1850 (autor necunoscut,
Siebenburgen - Institut, Grundelesheim)
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Veste foarte bună pentru toţi cei impli-
caţi în învăţământ la Râșnov, elevi, profesori
și părinţi. Începând din data de 11 
februarie, școlile din oraș benefi-
ciază de pază specializată pe
toată durata de desfășurare
a orelor de curs. Măsura
implementată la iniţiati-
va Primăriei din oraș a
fost primită cu „braţele
deschise”, aducând mai
multă siguranţă în des-
fășurarea întreg proce-
sului de învăţământ.

„Unităţile de învăţă-
mânt din oraș vor avea pază
specializată pe toată durata de
desfășurare a orelor de curs. Pentru 
siguranţa elevilor, la școlile gimnaziale 1, 2
și 3, dar și la Liceul Tehnologic, va exista
câte un paznic de la o firmă specializată de
pază. Considerăm că este o măsură care
vine în ajutorul dascălilor, al personalului
din școli, dar și al elevilor”, a spus
primarul Râșnovului, Liviu
Butnariu.

„Este o idee foarte
bună și ne bucurăm că a
fost implementată. Cu
personal specializat este
mai multă liniște. Chiar
se mai evită din pro
blemele, altfel inerente,
care apar în pauze și nu
numai. Ţinem să mulţu-
mim autorităţilor locale, căci
chiar ne este de mare ajutor
această măsură! Sperăm ca ea să fie
menţinută și pentru următorul an școlar!”,
a precizat și prof. Marius Lungu, director al
Liceului Tehnologic din Râșnov.

„Completează foarte 
bine eforturile noastre!”
Personalul Școlii Gimnaziale nr. 3 și al

Școlii 1 consideră că măsura este
una care completează foarte
bine eforturile deja depuse
pentru siguranţa elevilor
și o bună desfășurare a
întreg procesului. „Este
o iniţiativă lăudabilă,
nu e loc de îndoială! Cei
doi oameni angajaţi
pentru Școlile 1 și 3 sunt
foarte responsabili, își
îndeplinesc foarte bine
sarcinile. Atât în pauze, cât și
la venire sau la plecare, prezenţa

lor e foarte utilă. Obișnuiam să ne orga-
nizăm și cu personalul școlii în acest sens,

dar oamenii specializaţi au alt impact.
Este un aspect pozitiv!”, a afirmat

prof. Oana Cheţe, director al
celor două unităţi de

învăţământ.

Utilitate la 
venirea și la 

plecarea elevilor
Pe de altă parte, la

Școala Gimnazială nr. 2
„Peter Thal” efectul imple-

mentării sistemului de pază
specializată se face simţit mai

ales la „fluxul” existent la venirile/
plecările elevilor la/ de la școală. „Poate că
nu am avut mari probleme de indisciplină,
deși și în acest sens este foarte bine să existe
pază, dar ne ajută mai ales la momentele în
care copiii vin sau pleacă de la școală. După

cum se știe, avem un număr foarte
mare de elevi, iar acele momente

erau uneori mai greu de ges-
tionat. În acest fel, lucrurile

se desfășoară mai ușor”, a
spus și dr. Doina Mihăilă,
director al Școlii Gim-
naziale nr. 2.

Ce spun părinţii
Gabriel Furţea, care

deja știe de 11 ani școala,
dat fiind că are doi copii deja

formaţi aici, iar un al treilea încă
elev, afirmă că părinţii își doreau imple-

mentarea acestei măsuri și speră ca va fi una
cu caracter permanent. „Am trei copii, toţi
trecând prin această școală. Doi sunt deja
la liceu, mai am momentan o fetiţă. Ne
bucurăm că o problemă pe care am pus-o
pe tapet s-a rezolvat. Se reduce astfel din
«colindul» părinţilor prin zonă. Era dezas-

tru între orele 7.45 și 8.10. Mulţi își
lăsau mașinile în stradă,

stăteau câte 10 minute cu
copiii. Într-o unitate cu

peste 930 de elevi, era un
lucru pe care ni-l 
doream rezolvat. Nici
elevii nu mai fug în
pauze. Ne pasă de
școală și ne dorim ca

măsura să fie una cu ca-
racter permanent”, ne-a

spus râșnoveanul, tatăl unei
fetiţe din clasa a 6-a C.

S-A ÎNCHEIAT CU „GARDA” ELEVILOR DE SERVICIU 

Siguranţă sporită în școlile din oraș: 
pază specializată pe durata orelor de curs
Deja, dascălii sunt mult mai liniștiţi: elevii sunt mai siguranţă în pauze, iar agenţii mai fac și un pic de ordine 
de dimineaţă, acolo unde părinţii aglomerează strada pentru a-și lăsa copiii la școală

Un kit de robotică, patru ore la dispo-
ziţie, minim doi elevi care să-și pună abi-
lităţile inginerești la lucru. Sunt coordo-
nate ale primului robohackathon pentru
copii, în orașul Râșnov. Evenimentul va
avea loc la sala de sport a Școlii „Peter
Thal”, în data de 29 februarie, iar partici-
parea elevilor este gratuită, cheltuielile
fiind suportate de organizatori. Practic,
fiecare echipă, ce trebuie să aibă minim doi
copii, cu vârste între 10 și 16 ani, va primi
un kit de robotică din partea organizato-
rilor. Echipele vor avea la dispoziţie patru
ore, între 9.00 și 13.00, pentru a asambla
robotul cu asistenţa voluntarilor din

proiect. După aceea, între orele 14.00 și
16.00, vor participa la o cursă cu roboţi.

„Fiecare echipă trebuie să aducă un lap-
top cu sistem de operare Windows/Linux
/Mac OS X, pe care să poată instala pachetul
Arduino IDE sau MIXLY. Câștigătorii vor
primi diplome și se vor califica pentru marele
concurs de robotică, din 20 - 21 noiembrie
2020, de la Romexpo București”, au explicat
organizatorii.

Evenimentul este pregătit de Primăria
Râșnov, Centrul Schubz și NextLab. Această
activitate este acreditată de Ministerul Edu-
caţiei și Cercetării, astfel încât profesorii
implicaţi vor primi certificări specifice. 

Primul hackathon de 
robotică la Râșnov
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A împlinit 92 de ani, iar tot
orașul îl cunoaște drept „căpi-
tan” al călușarilor. A ieșit la bal
și în acest început de an,
rememorând vremurile în
care a învăţat să joace. „Era
prin ’43-’44, bătrânii jucau
la sală la Ducar, undeva prin
Valea Popii. Mă duceam și
eu, eram ucenic pe timpurile
acelea. Am învăţat stând prin
spatele lor și apoi am ajuns
«căpitan» de joc”, își amintește
Mircea Ilie, care a adunat o
mulţime de amintiri, atât în
Râșnov, cât și în întreaga ţară, căci a
jucat de-a lungul vieţii în multe judeţe:
„O dată, la Deva, am câștigat chiar
primul loc!”.

Seniorul spune că a prins drag de jocul
călușarilor de la tatăl său, „căpitan” la rân-
dul lui, care le-a transmis taina și celor
mici. „În total am fost 11 fraţi, dar 3 au
decedat. Din cei 8 rămași, 5 eram băieţi,
iar 4 am jucat, doar unuia nu i-a plăcut”,
ne spune râșnoveanul. Iar nea Mircea a dat
mai departe ce a primit de la părinte, căci

băiatul său, stabilit acum în Germania, a
jucat la rândul lui, iar fata, care locuiește
în Râșnov, participă adesea la baluri, cu
„Romana”, un alt dans secular.

Este căsătorit de peste șase decenii cu
soţia sa, care este de loc din Vișeul de Sus,
Maramureș. „Ne-am cunoscut la o nuntă.

Eu eram invitată de mireasă, iar el era
cu neamurile lui. Ne-a peţit lumea,

așa se făcea atunci. Ne-am căsătorit
repede, pe 5 octombrie 1958, nu
trebuia să te cunoști prea mult”,
povestește și soţia seniorului.

Amândoi duc dorul vre-
murilor când se ieșea mai mult
în comunitate, când se făceau
mai multe baluri la Căminul

Cultural. „Părinţii mergeau cu
desagii și duceau mâncare, la

12.00 întindeau mesele, iar apoi
porneau jocul. Acum, fiecare e mai

mult cu familia lui, dar totuși tradi-
ţiile importante se păstrează, iar acest

lucru ne bucură! La fel cum ne bucură că
Dorin Armăsar duce mai departe Dansul
Călușarilor”, ne spune „căpitanul”, strun-
gar de meserie, devenit apoi tehnician
principal, poziţie de pe care a ieșit la pen-
sie în 1988. Adică acum peste 30 de ani.

„Balul Călușarilor” reprezintă o
tradiţie importantă a Râșnovului, Steagul
Călușarilor, moștenit de la Societatea de
Lectură Română, fondată în 1896, fiind
dovadă a vechimii acestei datini.

Prezenţă numeroasă 
la ediţia 2020
Ediţia 2020 a balului a avut loc în prima

zi a lunii februarie, cu o prezenţă nume-
roasă, la fel cum se întâmplă în fiecare an.
Punctul culminant al spectacolului, „Dansul
Călușarilor”, a fost prezentat de către unii
dintre cei mai buni dansatori din zonă, aceș-
tia fiind conduși de veteranul Mircea Ilie.
Petrecerea a continuat cu Sârba, Brâul,
Fecioreasca sau Căluţul Oltenesc, dar și alte
dansuri populare. Nu au lipsit nici dansurile
internaţionale, apreciate din plin, mai ales
de cei trecuţi de prima tinereţe, cu toţii
încercând câte un tango sau câte un vals. 

Programat ani la rând în perioada sărbă-
torilor de iarnă, balul a fost „mutat” în luna
ianuarie, în ideea unei prezenţe mai
numeroase, destui doritori de a participa la
eveniment fiind plecaţi din localitate în luna
decembrie. „Este pentru a patra oară când
evenimentul se desfășoară la începutul anu-
lui. Ne bucurăm că vine lume multă și că
această tradiţie este vie în comunitate.
Ţinem la obiceiurile Râșnovului, iar acesta
are o vechime mai mare de un secol”, a spus
primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.

De-o viaţă „căpitan” al călușarilor
Ajuns la 92 de ani, Mircea Ilie rememorează cum a prins drag de jocul cu care, la Râșnov, se identifică de peste jumătate de secol

„Râșnovul continuă să atragă
turiști, chiar și cu Cetatea
închisă pentru restaurare!”

Între 20 și 23 februarie, la complexul
expoziţional Romexpo din București va
avea loc cel mai mare târg de turism din
România, eveniment la care Staţiunea
Turistică de Interes Naţional Râșnov va fi
din nou prezentă, alături de Consiliul
Judeţean Brașov.

Astfel, Orașul Rozelor își va promova
atracţiile turistice din zonă, dar și agenda
culturală pentru anul 2020. 

„În ciuda faptului că Cetatea s-a închis
pentru lucrările proiectului de restaurare,
conservare și valorificare durabilă - Incinta

de Vest, agenda culturală a orașului nos-
tru merge mai departe, cu numeroasele
sale evenimente. Acestea aduc an de an
numeroși turiști, la fel cum aduc și cele-
lalte atracţii ale Râșnovului, Dino Parc
sau Peștera Valea Cetăţii. Râșnovul con-
tinuă să atragă turiști, chiar și cu Cetatea
închisă pentru restaurare!”, a spus Gabriel
Guteanu, reprezentant al Serviciului Cul-
tură din cadrul Primăriei Râșnov.

Acesta a mai precizat că delegaţia
Râșnovului, din care vor face parte atât
reprezentanţi ai Primăriei, cât și ai Asoci-
aţiei Rosenau Turism, va împărţi vizitato-
rilor târgului broșuri noi, în care un loc
important îl ocupă marile evenimente
sportive pe care le găzduiește staţiunea.

Prezenţi, din nou, la cel mai mare târg de turism din România
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