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Spectacolul Cupei Mondiale a revenit la Râșnov:
am fost din nou la înălţime!
A fost al 7-lea an în care România, Judeţul Brașov, Orașul Râșnov au găzduit
reuniuni ale Cupei Mondiale feminine de sărituri cu schiurile. Anul trecut a
fost înregistrată o premieră, prin organizarea a două etape de Cupă Mondială
masculină, ceea ce părea de necrezut cu ceva timp în urmă. Anul acesta a fost
o nouă premieră pentru ţara noastră: organizarea unei etape de Cupă Mondi-
ală pe echipe mixte.  Și tot pentru prima dată, Râșnovul a dat un concurent!
Detalii în paginile 4-5.

ANUL XV �� NR. 184 �� Ianuarie - Februarie 2021 ��  ISSN 1841-754X

Jumătate de veac de 
înţelepciune și îngăduinţă
Soţii Anghelache au aniversat 50
de ani de la căsătorie, având
parte de un mic moment festiv
din partea comunităţii.

Încă o lucrare pregătită 
pentru execuţie: Parcul 
din Cartierul Florilor 1

Facilităţile la plata
impozitelor și taxelor 
locale se acordă până 
pe 31 martie 2021

2020: Mai mult de jumătate
din deșeurile de la Râșnov
au fost reciclate
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Centrul de vaccinare de la Râșnov ar
putea deveni funcţional din luna martie,
potrivit autorităţilor sanitare, însă totul
depinde de dozele de vaccin ce vor fi aduse
în România. Asta deoarece companiile pro-
ducătoare nu fac faţă numărului mare de
solicitări, iar loturile sunt livrate cu
întârziere în toate ţările, nu doar în
România. Astfel, ţara noastră trebuie să-și
ajusteze programul de imunizare și, pe
măsură ce vin loturi cu doze mai multe, pot
fi deschise noi cabinete de vaccinare. 

Centrul de la Râșnov este
pregătit în orice moment 
să înceapă activitatea 
Primăria Râșnov a finalizat amenajarea

centrului de vaccinare din oraș încă din data
de 15 ianuarie, acesta urmând a funcţiona în
incinta Policlinicii, la mansarda clădirii.
Practic, a anunţat primarul orașului Râșnov,
Liviu Butnariu, totul e pregătit, iar „acum
mai trebuie doar ca dozele necesare să fie
distribuite pentru a putea începe campania
de vaccinare”. 

La centrul de vaccinare din Râșnov
(care va deservi și localitatea Cristian) a
fost creat un flux în care pot fi imunizate

până la 60 de persoane pe zi, dacă sunt
dozele necesare, într-un program de 12 ore,
potrivit dr. Lucia Pustiu. „Primăria s-a
ocupat de toate amenajările și de dotările
necesare, iar aceste etape sunt finalizate de
mult timp. Noi eram pregătiţi să începem
încă din data de 15 ianuarie, dar așteptăm
doze. Există tras inclusiv cablul pentru cei
de la STS, pentru că, atunci când începe
activitatea de vaccinare, persoanele vor
trebui să prezinte buletinul, care va fi tre-
cut printr-un scanner, asemănător cu cel
din procesul de votare. Avem pregătite și
echipele de vaccinare”, a explicat medicul. 

Vaccinarea va fi făcută 
de medici de familie, 
stomatologi și de medici 
de laborator
Pentru operaţionalizarea centrului de

vaccinare din Râșnov, încă de la început,
discuţiile au fost purtate pe cooptarea
medicilor de familie și din alte specialităţi.
„Noi, practic, avem 12 - 13 echipe pregă-
tite: o echipă este formată dintr-un medic,
două asistente medicale și un registrator.
Problema care apărea era la medicii de
familie. Noi suntem legaţi de programul

contractat cu Casa de Asigurări de 
Sănătate și atunci nu puteam lucra decât
în afara orelor de cabinet și de teren. 
Ne-am lovit de situaţia aceasta în care, pe
parcursul celor 12 ore în care ar trebui să
funcţioneze centrul, rămâneam cu
perioade pe care nu le puteam acoperi.
Însă, am găsit medici stomatologi, medici
de laborator, un medic de la Săcele, care
s-au oferit să ne ajute. Am mai avut un
medic de la Drumbrăviţa, dar acesta s-a
retras, pentru a putea începe în alt centru,
care este funcţional”, a detaliat dr. Lucia
Pustiu. 

Prima consecinţă a 
faptului că nu se deschide
Centrul la Râșnov: scade
interesul pentru vaccinare 
Faptul că, pentru moment, deschiderea

Centrului este amânată, a dus la o scădere
a interesului pentru vaccinare. „Au fost
foarte mulţi doritori, iniţial. În primele zile
ne cereau să-i programăm, să fie înscriși
pe liste. Acum, interesul e mai scăzut. Sunt
și persoane care s-au îndreptat spre alte
centre din judeţ, care deja funcţionează”, a
încheiat dr. Lucia Pustiu.

Primele vaccinări
pentru imunizarea împotriva Covid-19 la 
Râșnov ar putea fi făcute din luna martie  
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Pe 8 februarie s-au redeschis școlile,
modul de desfășurare a cursurilor fiind
strict legat de evoluţia pandemiei Covid-
19. În Râșnov, rata de incidenţă este sub
3, dar mai mare de 1 la mie, astfel că
toate unităţile de învăţământ din oraș vor
funcţiona în scenariul galben: la gră-
diniţă merg preșcolarii, iar la școală au
revenit copiii din ciclul primar plus clase-
le terminale, adică a VIII-a și a XII-a,
respectiv a XIII-a, la seral. Restul elevilor
își vor desfășura cursurile în sistem
online.

Primăria a asigurat toate
materialele necesare
Pentru toate unităţile școlare au fost

asigurate, de la Primărie, materialele
necesare pentru începerea școlii: dezin-
fectanţi, măști de protecţie etc. Înainte de
redeschidere, s-a făcut și dezinfecţia
completă a unităţilor școlare, a precizat
primarul Liviu Butnariu.

Școala 2: „Putem afirma
că suntem mai bine
pregătiţi decât am 
fost în toamnă”
„Putem afirma că suntem mai bine

pregătiţi decât am fost în toamnă, căci
experienţa unui lucru își spune mereu
cuvântul. Din partea Primăriei ne-a fost
asigurat tot necesarul în ceea ce privește
produsele sanitare – dezinfectanţi, măști
de protecţie și alte materiale. Au ajuns și
toate cele 45 de tablete primite de la 
Ministerul Educaţiei, ele sunt funcţio-
nale. Avem vești că n-ar fi foarte înde-
părtat nici momentul când vor sosi ta-
bletele achiziţionate de Primărie. Sun-
tem pregătiţi și sperăm că semestrul al
doilea va decurge după așteptări, adică
foarte bine. Am început cu 536 de elevi în
clasele primare și alţi 94 din clasa a 
VIII-a. Pentru triajul epidemiologic, nu
avem un medic școlar, dar avem contract
de colaborare cu un medic de familie. În
semestrul I am avut în jur de 15 solicitări
pentru cursuri on-line, din partea unor
părinţilor pentru copiii lor. Pentru 

aceștia se va asigura transmiterea
on-line a lecţiilor predate de profesor în

sala de clasă, acolo unde va fi cazul. 
Profesori cu asemenea solicitări nu am
avut. Cât privește materia pentru clasele
terminale, pot să spun că nu s-a pierdut.
Ceea ce ne dorim este să revenim la 
eficienţa predării faţă în faţă la clasa a
VIII-a”, ne-a spus prof. Doina Mihăilă
(foto stânga), director al Școlii Gimna-
ziale nr. 2 „Peter Thal”.

Școlile 1 și 3: „Ne-am
pregătit din timp și 
sperăm că totul va 
decurge cu bine!”
„Avem pregătit stocul din punct de

vedere igienico-sanitar, am făcut și
facem în continuare igienizări, urmând
a respecta procedurile Ordinului care
reglementează desfășurarea cursurilor.
La Școala 3 am început cursurile cu 9
clase de la primar și o clasă de a VIII-a,
care însumează 254 copii. La Școala 1 au
revenit în bănci 5 clase în ciclul primar,
plus o clasă a VIII-a, un total de 142
copii. Avem un caz de elev care are ade-
verinţă medicală de risc, va continua
școala online, așa cum a făcut-o, de 
altfel pe tot parcursul anului școlar (și în
toamnă, înainte de trecerea exclusiv în
on-line) Profesori cu situaţii medicale
delicate nu avem. Avem aparatură (ter-
mometre) pentru a realiza triajul epi-
demiologic și avem colaborare cu un
medic care să vină să facă evaluarea
periodic sau în caz de este nevoie. Recu-
perarea sau consolidarea materiei, pen-
tru că vorbim de două direcţii, o vom
aplica în detaliu abia după ce primim
clar normele de la Ministerul Educaţiei.
Este un proces care, probabil, va mai
dura până să fie pus la punct total, îl vom
aplica în funcţie de normele respective.
Trebuie să precizez că am primit 169 de
tablete de la Minister, sunt destul de
aproape de a ajunge și cele achiziţionate
de Primărie. Ne-am pregătit din timp și
sperăm că totul va decurge cu bine!”, a
precizat și prof. Oana Cheţe (foto centru),
director al Școlii Gimnaziale nr. 3, în

structura căreia intră și Școala Gimna-
zială nr. 1.

Liceul Tehnologic: 
„Trebuie să fim atenţi 
la toate procedurile, 
pentru ca elevii să poată
învăţa în siguranţă”
„De lucrurile cu care ne-am putut

deja organiza și pregăti, suntem la zi.
Am făcut din timp demersurile. Trebuie
să fim atenţi și la toate procedurile pe
care trebuie să le aplicăm, pentru ca ele-
vii să poată învăţa în siguranţă. Au
revenit în liceu 27 de elevi din clasa a XII
zi, Uman, și 15 elevi de la clasa a XIII-a,
Seral. Trierea epidemiologică este făcută
cu termoscanare. Până acum nu sunt
elevi, profesori sau aparţinători cu boli
cronice anunţaţi care să impună condiţii
la orar. În ceea ce privește recuperarea
materiei, există un plan, dar așteptăm și
normele metodologice de la Minister
pentru acest lucru”, ne-a declarat prof.
Marius Lungu (foto dreapta), director al
Liceului Tehnologic Râșnov.

Responsabilitatea
părinţilor: Nu trimiteţi
copiii bolnavi la școală! 
Autorităţile dau asigurări că învăţarea

la școală va fi  făcută în siguranţă. Ce a
depins de ei au făcut. La rândul lor,
părinţii au și ei un rol important. Princi-
pala responsabilitate: dacă elevii prezintă
și cel mai mic simptom de boală respira-
torie, nu îl trimiteţi la școală! Dacă este
bolnav de Covid, își poate trimite colegii
să înveţe online timp de 14 zile. 

Conform prevederilor, acum nu se
mai închide școala la 3 cazuri confirmate,
ci s-a făcut o disociere. Un caz depistat în
ciclul primar închide clasa. La un caz
depistat în clasele gimnaziale și liceale se
face ancheta epidemiologică și se izolează
contacţii. La 2 cazuri depistate la clasa de
gimnaziu sau de liceu se închide clasa,
timp de 14 zile.

Râșnovul a deschis școlile 
în scenariul galben. Cum s-au
pregătit școlile din oraș

REGULI DE RESPECTAT 
- Masca de protecţie este obligatorie pentru toată

lumea, și în ore, și în pauze. Există o singură
excepţie, în cazul preșcolarilor (la grădiniţă). 

- La școală, obligatorie este spălarea/dezin-
fectarea mâinilor. La intrarea în școală și pe cori-
doare, precum și la intrarea în fiecare clasă sunt dis-
pensere/flacoane cu dezinfectant.

- În unităţile școlare au fost organizate circuite
în interior, prin demarcare cu benzi vizibile, care să
asigure „trasee prestabilite” de intrare/ieșire și de
deplasare în interiorul unităţii de învăţământ.

- Este interzis schimbul de obiecte personale
(telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării) și
nu vor consuma în comun alimente sau băuturi. 

- Clasele sunt aerisite înainte de sosirea
elevilor, timp de minimum 30 minute, apoi în
timpul pauzelor, minimum 10 minute, și la
finalul zilei. 

- Părinţii nu au voie la școală, în afara cazurilor
excepţionale, pentru care este necesară aprobarea
conducerii unităţii de învăţământ. Părinţii/însoţi-
torii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale și di-
zabilităţi au acces în unitatea de învăţământ, cu
respectarea normelor de protecţie sanitară necesare.

- Elevii cu simptome sunt izolaţi și vor fi contac-
taţi părinţii; cadrele didactice efectuează triajul
observaţional pe tot parcursul activităţilor școlare. 

CINE POATE CONTINUA
CURSURILE ONLINE

- Personalul didactic aflat în grupa de risc,
numai în baza unei adeverinţe emise de medicul de
medicina muncii sau medicul curant. 

- Preșcolarii/elevii care fac parte dintr-o grupă de
risc, cu avizul și recomandările specifice ale medicu-
lui curant și cu acordul scris al părinţilor.

- Preșcolarii/elevii care locuiesc împreună cu o
persoană care face parte dintr-o grupă de risc, după
o evaluare medicală a persoanei respective, la reco-
mandarea medicului curant și cu acordul
părinţilor/reprezentantului lega.

- Preșcolarii/elevii cu dizabilităţi, care optează
pentru participarea la cursuri, în funcţie de specifi-
cul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor
de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice. 

CARE SUNT SCENARIILE
DE FUNCŢIONARE

A ȘCOLILOR 
VERDE - Incidenţa cumulată în ultimele 14 zile

a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu
1/1000 de locuitori: 

- participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și
elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea
și aplicarea tuturor normelor de protecţie sanitară.

GALBEN - Incidenţa cumulată în ultimele 14
zile a cazurilor din localitate este mai mare de
1/1000 dar mai mică sau egală cu 3/1000 de
locuitori:

- participarea zilnică, cu prezenţă fizică în
unităţile de învăţământ a tuturor preșcolarilor și
elevilor din învăţământul primar, a elevilor din
clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a, și a celor din
anii terminali din învăţământul profesional și
postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor
normelor protecţie sanitară;

- participarea zilnică, în sistem on line a elevilor
din celelalte clase/ani de studiu.

ROȘU - Incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a
cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000
locuitori:

- participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și
elevilor din învăţământul primar;

- participarea zilnică, în sistem on line a elevilor
din celelalte clase/ani de studii.

CARANTINĂ - În cazul în care localitatea are
incidenţă peste 6 la mie, intră în carantină și toată
lumea învaţă de acasă, în online, de la preșcolari
până la clase terminale. 
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Lansată încă de anul trecut, licitaţia
pentru realizarea documentaţiilor tehnice,
obţinerea autorizaţiilor și execuţia lucrări-
lor de amenajare a unui parc în cartierul
râșnovean Florilor 1 a fost finalizată, pe 10
februarie fiind semnat contractul de lucrări. 

Cu o valoare de 985.844 lei, cu tot cu
TVA, investiţia va fi realizată de firma 
Eco Semiramida. Conform datelor disponi-
bile și pe platforma electronică de achiziţii
publice,  stabilirea câștigătorului și
semnarea contractului a fost amânată din
cauza unor contestaţii depuse de unii dintre

participanţii la licitaţie. 
Prin acest proiect, parcul din Florilor va

fi refăcut complet: se vor planta mai mulţi
arbori, vor fi schimbate piesele de mobilier
urban și vor fi refăcute zonele pietonale. În
ceea ce privește locul de joacă, proiectul
prevede montarea unor noi elemente de
joacă, dar și realizarea unui teren de sport
pe suprafaţă de tartan, astfel încât micuţii să
nu se accidenteze. 

Firma care a obţinut contractul va avea
la dispoziţie 6 luni pentru realizarea docu-
mentaţiei și pentru finalizarea lucrărilor. 

Încă o lucrare pregătită pentru execuţie: 
Parcul din Cartierul Florilor 1

Așa cum s-a întâmplat în ultimii ani,
râșnovenii, persoane fizice, care își plătesc
integral impozitul pe clădiri și terenuri
până în 31 martie, beneficiază de o reducere
a sumei cu 10%. De altfel, reprezentanţii
Primăriei Râșnov au precizat că oamenii au
început să vină la Primărie pentru a plăti
impozitele încă din 11 ianuarie, când a
început încasarea acestor dări.

Tot până la finalul lunii martie,
râșnovenii vor putea beneficia de o altă
facilitate, aprobată de Consiliul Local
Râșnov, prin Hotărârea nr. 180, din 26
noiembrie 2020. Astfel, potrivit actului nor-
mativ amintit, „se reduc cu 50% majorările
de întârziere aferente obligaţiilor bugetare
restante la data de 31 decembrie 2019, 
constând in impozite și taxe locale, rede-
venţe, chirii și alte venituri datorate 
bugetului local de către persoane fizice și
juridice, cu condiţia achitării integrale
până la data de 31 martie 2021”.

Plata online câștigă 
teren la Râșnov
Pe lângă plata impozitului la ghișeu,

râșnovenii au la dispoziţie și două platforme
online unde pot face plăţile, respectiv
ghiseul.ro și globalpay.ro. Acestea sunt
funcţionale de mai mulţi ani, însă, acum au
devenit mult mai populare printre con-
tribuabili. Practic, a explicat Roxana Popa,
șeful Biroului Impozite și Taxe Locale din
Primăria Râșnov, în acest an, numărul celor
care au plătit online taxele și impozitele a
crescut destul de mult, comparativ cu
aceeași perioadă a anului trecut.

Pentru exemplificare, în luna ianuarie
2020, prin intermediul mijloacelor online au
fost realizate 528 de plăţi ale taxelor și
impozitelor, dintre care 278 de către per-
soanele juridice, iar 250 de către persoanele
fizice. Anul acesta, în luna ianuarie, prin inter-
mediul celor două platforme au fost făcute 615
plăţi, dintre care 317 de către persoanele
juridice, iar 298 de către persoanele fizice. 

Poșta clasică, înlocuită 
cu cea electronică
Pe lângă posibilitatea plăţii online a

impozitelor, râșnovenii pot solicita și tri-
miterea pe e-mail a deciziilor de impunere,
modalitate care reduce semnificativ timpul
în care contribuabilul află ce sumă are de
plătit anul acesta. De altfel, reprezentanta
Primăriei Râșnov a afirmat că deja au fost
transmise deciziile de impunere pentru
anul fiscal 2021. În forma „clasică”, deciziile
de impunere sunt trimise prin Poștă, iar
această operaţiune durează destul de mult,
plus că este mai costisitoare.

Pentru a putea primi pe e-mail docu-
mentele de la Primărie, râșnovenii trebui să
își dea acordul pentru prelucrarea datelor cu
caracter personal de către această instituţie,
așa cum prevede legislaţia în domeniu.

Facilităţile la plata impozitelor
și taxelor locale se acordă 
până pe 31 martie 2021

Program casierie:
� Luni: 8.00 – 12.00

� Marţi: 8.00 – 12.00 și 14.00 – 18.00

� Miercuri: 8.00 – 12.00

� Joi: 8.00 – 12.00 și 14.00 – 16.00

� Vineri: 8.00 – 10.00

S-a semnat contractul pentru
proiectarea și execuţia lucrărilor
de închidere. Investiţia se ridică
la 3,8 milioane de lei

Primăria Râșnov, prin administratorul
public Ionuţ Drăguţu, a semnat, pe 27 ia-
nuarie 2021, contractul pentru proiectarea
și execuţia lucrărilor de închidere a fostului
depozit de deșeuri din oraș, în care nu se
mai depun deșeurile de foarte mulţi ani.

Contractula fost adjudecat prin licitaţie
de o firmă din judeţul Sălaj, SC Athos Com
SRL, care va trebui să proiecteze, să asigure
asistenţă tehnică, să execute, să testeze și să
remedieze orice defecte rezultate în urma
procesului de închidere a rampei de depo-
zitare a deșeurilor. Investiţia are o valoarea
totală de 3.818.967,19 lei și un termen de
finalizare de 14 luni, 2 luni fiind alocate
elaborării documentaţiilor tehnice, iar 12

luni execuţiei lucrărilor propriu-zise.
„Conform graficului, lucrările vor începe

în primăvara acestui an. Se vor realiza
lucrări de reconfigurare a corpului depozi-
tului, după care se aștern straturile de imper-
meabilizare, astfel încât să nu pătrundă apa.
Proiectul mai prevede și un sistem de captare
a apelor pluviale, dar și forarea unor puţuri
pentru preluarea gazului de deșeu. Cum la
depozitul de la Râșnov nu se mai depun
deșeuri de mulţi ani, nu va mai fi nevoie și de
o instalaţie de ardere a gazului de deșeu,
având în vedere că acesta este emis acum în
cantităţi foarte mici”, a explicat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu.

Tot prin acest proiect, depozitul va fi
îngrădit, iar pe depozit se va planta iarbă
sau arbuști de mici dimensiuni.

Pentru realizarea proiectului tehnic și
execuţia lucrărilor, Primăria Râșnov a câști-
gat o finanţare nerambursabilă de la 
Administraţia Fondului de Mediu.

Fosta groapă de gunoi de 
la Râșnov va fi ecologizată 
în următoarele 14 luni
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Spectacolul Cupei Mondiale a revenit la Râșnov!
Patru etape organizate cu brio pe Valea Cărbunării: 
am fost din nou la înălţime!

Spectacolul Cupei Mondiale la sărituri
cu schiurile a revenit la Râșnov și în acest
an, într-o formulă în premieră de la
momentul în care competiţia a ajuns în
ţara noastră. Astfel, dacă etapele de femi-
nin se desfășoară la Complexul Olimpic de
pe Valea Cărbunării încă din 2014, iar cele
de masculin au îmbogăţit calendarul de
evenimente sportive al Orașului Trandafi-
rilor în 2020, sezonul actual a adus, pen-
tru prima dată, și competiţia mixtă pe
echipe, acestea fiind alcătuite din câte doi
băieţi și două fete. Federaţia Internaţion-
ală de Schi a alocat orașului nostru patru
etape, două de feminin, una de masculin
și una de mixt, un eveniment de înaltă
clasă sportivă, organizat din nou excelent,
între 18 și 20 februarie.

Muncă de o săptămână,
terminată în trei zile 
„Deși putem spune că aveam expe-

rienţă organizatorică și ne-am descurcat
bine în anii precedenţi, evenimentul
sosirii unor etape de Cupă Mondială la
Râșnov în acest an a fost unul aparte.
Dacă eram obișnuiţi cu câte două etape
de fete sau de băieţi, acum am avut parte
de nu mai puţin de patru etape în câteva
zile. Mobilizarea a fost, așadar, mai mare,
iar în plus a trebuit să ne ocupăm «ca la
carte» de respectarea restricţiilor impuse
în contextul pandemiei. Un exemplu, toţi
cei care au avut acces în bază au fost tes-
taţi. Din toate aceste puncte de vedere, a
fost nevoie de eforturi sporite. Nu în
ultimul rând, am avut câteva zile de tem-
peraturi pozitive, nu era zăpadă și nici nu
puteam porni instalaţiile de producere a
celei artificiale. Apoi, temperaturile au
scăzut și am reușit să terminăm în trei
zile lucrări pe care în alţi ani le făceam
într-o săptămână. Considerăm că ne-am
pregătit exemplar, am primit aprecieri
pentru ceea ce am reușit, așteptăm și
raportul oficial, dar suntem siguri că
etape de Cupă Mondială vor reveni pe
Valea Cărbunării și în următorii ani.
Făcând un bilanţ, am ajuns, pe parcursul
a 7 ani, la 14 etape de Cupă Mondială de
fete și 3 de băieţi, plus cea de echipe-mixt,

din acest an. Toate au fost un real succes,
fiind apreciate atât de către sportivi, cât și
de către forurile de conducere ale Fede-
raţiei Internaţionale de Schi”, a precizat
Liviu Butnariu, primarul Râșnovului.

„Adevărata provocare a fost să avem
simultan, într-o singură reuniune, atât
competiţiile feminine și masculine, cât și
cea pe echipe mixte. În ciuda faptului că
traversăm vremuri dificile, în care marile
evenimente sportive arată altfel decât în
mod normal, experienţa organizatorică
și capacitatea de mobilizare a tot ceea ce
a însemnat Râșnovul, în ultimii ani, pe
harta mondială a sporturilor de iarnă,
ne-au ajutat să transformăm într-o
reușită și cele patru etape din 2021. 
Ministerul Tineretului și Sporturilor,
Comitetul Olimpic și Sportiv Român, dar
și Primăria Râșnov, precum și noi, Fede-
raţia Română de Schi am făcut eforturi
pentru a organiza aceste competiţii”, a
declarat și secretarul general al Federaţiei
Române de Schi Biatlon, Puiu Gaspar. 

Cei mai buni săritori, din
nou pe Valea Cărbunării.
106 sportivi din 18 ţări
Chiar și în acest context pandemic, o

bună parte dintre cei mai buni săritori și
cele mai bune săritoare din lume au
evoluat la Complexul Olimpic de pe Valea
Cărbunării. 106 sportivi din Austria, Bul-
garia, Canada, Cehia, Estonia, Finlanda,
Franţa, Germania, Italia, Japonia, Norveg-
ia, Polonia, Rusia, Slovenia, Elveţia,
Ucraina, Statele Unite ale Americii și,
bineînţeles, România.

Deși autorităţile din fiecare ţară ges-
tionează diferit situaţia și impun diferite
restricţii, sportivii de top au făcut eforturi
pentru a fi prezenţi la aceste etape, mai
ales că ele au reprezentat o bună repetiţie
pentru Campionatul Mondial de Schi
Nordic, cel de la Oberstdorf. 

Pentru Cupa Mondială la masculin a
fost a 22-a etapă individuală din sezonul
2020-2021. În schimb, sezonul feminin 
s-a lovit de probleme și până la Râșnov
avuseseră loc doar 8 concursuri.

Puiu Gaspar - secretarul general al Federaţiei Române de Schi Biatlon, Adrian
Veștea – președintele Consiliului Judeţean Brașov, Eduard Novak - ministrul
Tineretului și Sportului, Liviu Butnariu - primarul Râșnovului, Octavian Morariu -
membru CIO (Comitetul Internaţional Olimpic) și Mihai Covaliu - președintele
Comitetului Olimpic și Sportiv Român, între personalităţile prezente la eveniment.

PODIUMUL ŢĂRILOR: 2 - Slovenia, 1 - Norvegia, 3 - Austria

MASCULIN: 2 - Polonia, 1 - Japonia, 3 - Germania

FEMININ, etapa a doua: 2 - Norvegia, 1 - Japonia, 3 - Slovenia
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O ediţie a premierelor
Pentru prima dată s-a desfășurat și un concurs mixt pe echipe, pentru prima dată, Râșnovul a dat un concurent 
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Sorin Mitrofan  Dana Haralambie Daniel Cacina  Diana Trâmbiţaș  

Din păcate au lipsit 
miile de spectatori...
Anul acesta, în incinta bazei nu au avut

acces spectatorii, așa cum, de altfel, se întâm-
plă la toate competiţiile sportive internaţionale
în această perioadă în care întreaga lume încă
luptă cu pandemia.

...însă Râșnovul a fost 
din nou în atenţia 
întregului mapamond
În schimb, evenimentul a fost transmis

de EUROSPORT, TVR 2 și TVR 2 HD, astfel
că iubitorii acestei spectaculoase discipline
și-au putut urmări favoriţii în direct. Au fost
prezente la Râșnov și televiziuni din străină-
tate, între acestea numărându-se ZDF 
(Germania), TVP (Polonia), RTVS (Slovenia)
și NHK (Japonia).

„Mă bucur foarte mult că investiţia care a
fost făcută la începutul anilor 2010 (Baza
Olimpică de Sărituri cu Schiurile – n.r.) este
acum în prim planul competiţiilor de nivel
mondial. De asemenea, parcursul început cu
mai mulţi ani în urmă, odată cu Festivalul
Olimpic al Tineretului European din 2013,
are continuitate. Faptul că la Râșnov s-au
organizat 4 etape de Cupă Mondială la care
au fost prezenţi cei mai buni sportivi, atât la
masculin, cât și la feminin, este o dovadă că

acest oraș și-a câștigat prestigiul, iar 
Federaţia Română de Schi Biatlon are

respectul cuvenit la nivelul

forurilor internaţionale. Aș putea spune că
această competiţie a fost un eveniment istoric
și poate că a fost comparabil cu cele mai
importante concursuri sportive desfășurate
vreodată în România. Prin organizarea aces-
tei competiţii, Râșnovul a intrat din nou în
atenţia multor televiziuni internaţionale, iar
prestigiul staţiunii va crește”, a afirmat
președintele Consiliului Judeţean Brașov,
Adrian Veștea.

4 români, primul
râșnovean calificat
Pentru prima dată, România a avut patru

sportivi în competiţii. Daniela Haralambie la
fete, Daniel Cacina la băieţi, iar în runda de
echipe-mixt, cei doi i-au avut alături
pe Diana Trâmbiţaș și pe Sorin
Mitrofan. Ultimul, sportiv
legitimat chiar la CS
Olimpic Cetate Râșnov (o
premieră a etapelor de Cupă
Mondială).

Kriznar și Takanashi
au câștigat rundele
feminine
Sportiva slovenă Nika Kriznar a câști-
gat joi, 18 februarie, prima etapă a

fetelor, după ce a acumulat 235.7
puncte cu cele două sărituri

ale sale, iar podiumul
zilei a fost com-

pletat de

japoneza Sara Takanashi (232.9 puncte) și de
norvegianca Silje Opseth (230.1 puncte).

Cea de-a doua etapă feminină, de vineri, 19
februarie, a fost câștigată de Sara Takanashi
(Japonia), urmată în clasament de Silje Opseth
(Norvegia) și de Nika Kriznar (Slovenia). 

Dana Haralambie, reprezentanta
României, n-a reușit să treacă de prima manșă,
situându-se pe locul 31 din 40, însă a doua zi a
terminat pe locul 28, cu 176,6 puncte (sărituri
de 85,5 și 79 metri).

Nika Kriznar ocupă primul loc în clasa-
mentul general (611 puncte), Sara Takanashi
este pe doi (606), iar Silje Ospeth pe trei (477),
în timp ce Dana Haralambie este pe poziţia a
40-a (12 puncte).

Kobayashi s-a impus la 
masculin, după ce primii doi

din clasamentul general
au fost descalificaţi

Ryoyu Kobayashi
(Japonia) a câștigat

vineri, 19 februa-
rie, etapa

masculină, cu 257,9 puncte (sărituri de 94,
respectiv 98,5 metri), fiind urmat de polonezul
Kamil Stoch (256,3) și de germanul Karl
Geiger (255,7).

Reprezentatul României în această probă,
Daniel Cacina, a sărit 84,5 metri în prima
manșă, clasându-se astfel pe locul 42 din 46 de
concurenţi.

Iniţial, etapa fusese câștigată de norvegia-
nul Halvor Egner Granerud, care acumulase
259.9 puncte, însă acesta a fost descalificat în
urma controlului echipamentului, în aceeași
situaţie aflându-se și germanul Markus
Eisenbichler. De altfel, cei doi ocupă primele
două locuri în ierarhia general (Granerund –
1.544 puncte, Eisenbichler 1.018 puncte),
podiumul fiind completat de Kamil Stoch
(944 puncte).

Aurul pe echipe 
a fost al Norvegiei
Norvegia (Maren Lundby, Daniel Andre

Tande, Silje Opseth, Halvor Egner Granerud) a
câștigat sâmbătă, 20 februarie, concursul pe
echipe, cu un total de 968,70 puncte, urmată
fiind de Slovenia (Nika Kriznar, Cene Prevc,
Ema Klinec, Ziga Jelar), 945,30 puncte, și de
Austria (Eva Pinkelnig, Daniel Tschofenig,
Daniela Iraschko-Stolz, Manuel Fettner),
924,60 puncte.

România a ocupat ultimul loc, 9, cu 334,3
puncte, ratând calificarea în runda a doua a
probei (în care au avansat doar primele 8).

Sâmbătă, 20 februarie, în Piaţa Unirii
din Râșnov a avut loc o ediţie aniversară,
a 10-a mai exact, a Maratonului Zăpezii.

Maratonul face parte dintr-un ciclu de
maratoane istorice „Din dragoste pentru
România și istoria ei”, pe care maratoniștii
din România le aleargă anual prin locurile
cele mai încărcate de istorie ale României,
transmiţând în rândul tinerilor respect și

recunoștinţă pentru înaintașii noștri.
Participanţii au alergat în 2 probe:

cursa populară de copii (1000 metri) și
maraton. Sosirea din cursa populară a
avut loc în faţa Primăriei Orașului
Râșnov, iar pentru participanţii din proba
de maraton sosirea a fost la Centrul de
Pregătire Montană Himalaya de pe Valea
Glăjeriei.

EDIŢIE ANIVERSARĂ A MARATONULUI ZĂPEZII
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Râșnovenii care au cai, vaci sau oi vor
trebui să se gândească de două ori înainte de
a lăsa animalele nesupravegheate pe dome-
niul public al orașului, pentru că riscă să le
fie luate și duse la obor. În această perioadă
se lucrează la amenajarea adăpostului pen-
tru animale, apoi va fi pusă la punct și pro-
cedura de ridicare a animalelor lăsate
nesupravegheate.

Adăpostul este situat în apropierea
DN73 A, în zona denumită Cioabăl, și are o
suprafaţă de 2.546 mp. Acesta va avea 12

boxe pentru animale, dar și o magazie de
furaje. Până în acest moment au fost rea-
lizate construcţiile pentru noul adăpost și se
lucrează la izolarea acestuia.

„Noi estimăm că în primăvară vor fi ter-
minate lucrările. În paralel, vom pregăti și
procedurile, prin care va fi stabilit cum se
va acţiona, cum se pot revendica și recu-
pera animalele, dar și sancţiunile ce pot fi
aplicate deţinătorilor acestor animale”, a
explicat viceprimarul Râșnovului, Carmen
Sandu.

Animalele nerevendicate
vor fi valorificate
De altfel, Carmen Sandu a menţionat că

nu animalele care au implantat un cip
reprezintă principala problemă, pentru că, în
aceste cazuri, proprietarii sunt identificaţi
foarte repede. Problema va fi în cazul ani-

malelor care nu acest dispozitiv. „În cazul
animalelor cu cip, se poate scana acel dis-
pozitiv, unde sunt încărcate și datele de
identificare ale proprietarilor. Practic, prin
simpla scanare a acelui cip, noi îi putem
identifica și sancţiona cu ușurinţă pe
stăpâni. Mai complicat este în cazul ani-
malelor care nu au implantat acel cip, iar
acesta este și motivul principal pentru care
amenajăm acest adăpost. Dacă vom găsi un
animal fără acel element de identificare, îl
ridicăm, îl ducem la adăpost, iar stăpânul
poate veni pentru a-l revendica. Animalul i
se dă înapoi după ce deţinătorul achită suma
de bani stabilită prin Regulament. Dacă ani-
malul nu va fi revendicat, noi avem dreptul
de a-l valorifica”, a explicat viceprimarul.

Adăpostul ar putea deservi
și alte localităţi
Autorităţile locale râșnovene se gândesc

și la posibilitatea ca acest adăpost să poată fi
folosit și de alte primării din zonă. „Dacă
vom primi solicitări din partea altor primării
din zonă, luăm în calcul să ne asociem, ast-
fel încât adăpostul să poată fi folosit și de
alte localităţi. Acest model este aplicat și în
cazul adăpostului pentru câini, care a fost
realizat și este administrat de o asociaţie din
care fac parte mai multe primării din zonă”,
a mai spus Carmen Sandu.

Ordinul de începere a lucrărilor la adă-
postul pentru animale a fost emis în 27
octombrie 2020, iar investiţia, finanţată
integral de la bugetul local, se ridică la
404.519, cu tot cu TVA.

Atenţie unde vă lăsaţi caii, vacile sau oile să pască
Lucrările la obor sunt în plină desfășurare. Aici vor fi aduse animale lăsate nesupravegheate pe domeniul public al orașului

Aceștia ajung la adăpostul de la
Codlea, de unde pot fi adoptaţi 
de oamenii care vor să aibă 
un animal de companie

Amenajat la Codlea, în anul 2015, la
iniţiativa Primăriei Râșnov, adăpostul pen-
tru câinii fără stăpân capturaţi de pe dome-
niul public al orașului funcţionează „din
plin” și după mai bine de cinci ani de la
deschidere. Practic, în fiecare săptămână,
din toate zonele Râșnovului sunt capturate,
în medie, câte 10 exemplare. „Câinii fără
stăpân tot apar. Unii sunt abandonaţi de

stăpâni, dar sunt capturaţi și pui. De altfel,
recent, a fost ridicată o căţea cu doi pui.
Animalele sunt capturate din toate zonele
orașului. Sunt unele zone, cum este cazul
cartierului Chimica, de unde animalele
sunt capturate aproape la fiecare acţiune”,
a declarat viceprimarul Râșnovului, Carmen
Sandu.

Acţiuni de ridicare 
și în urma sesizărilor
făcute de cetăţeni
Pe lângă campaniile programate, săp-

tămânale, echipele de ridicare intervin și în
urma unor sesizări. De altfel, râșnovenii

care descoperă câini fără stăpân pe dome-
niul public al orașului, pot sesiza prezenţa
acestora la Primăria Râșnov, telefon
0268.230.002, sau la Poliţia Locală Râșnov,
la numărul de telefon 0729.499.397.

Vaccinaţi, microcipaţi 
și bine îngrijiţi
Carmen Sandu a menţionat că, după ce

sunt ridicate, animalele sunt duse la adă-
post, unde beneficiază de condiţii optime de
îngrijire. „Acolo sunt vaccinaţi, microci-
paţi, iar oamenii care vor să aibă un animal
de companie îi pot adopta”, a mai spus 
viceprimarul.

În Râșnov, problema câinilor fără stăpân
este gestionată de Asociaţia „Direcţia pentru
Monitorizarea și Protecţia Animalelor”
(DMPA), din care fac parte localităţile
Râșnov, Codlea, Săcele, Predeal, Ghimbav,
Cristian, Hărman, Hălchiu, Sânpetru și
Bran.

Adăpostul de la Codlea are o capacitate
de preluare a 200 - 250 de câini, iar terenul
pe care este amenajat are o suprafaţă de
3.364 de metri pătraţi.

Președinte al acestei asociaţii este
viceprimarul Râșnovului, Carmen Sandu, ea
preluând mandatul de la fostul viceprimar
al orașului, Marieana Ducar.

Aproximativ 10 câini, capturaţi în fiecare 
săptămână de pe domeniul public al Râșnovului
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Un nou moment aniversar pentru o fa-
milie din Râșnov, un nou cuplu care ajunge
să celebreze 50 de ani de la momentul căsă-
toriei. De această dată este vorba de soţii
Elena și Ilie Anghelache, care au fost vi-
zitaţi, cu prilejul simbolicului moment al
„Nunţii de Aur”, de Carmen Sandu, vicepri-
mar al orașului Râșnov, ce le-a transmis
felicitările, dar și gândurile bune din partea
comunităţii noastre.

Doamna Elena și domnul Ilie sunt ori-
ginari din judeţul Botoșani, unde, de altfel, 
s-au și căsătorit, în anul 1970. Nu la mult
timp după nuntă, cei doi au decis să facă o
mutare care avea să le schimbe viaţa,
ajungând și stabilindu-se în Orașul
Trandafirilor.

„În luna mai vom împlini exact 50 de ani
de când am ajuns la Râșnov. În 1970 ne-am
căsătorit, iar în 1971, așa cum erau vre-
murile, multă lume din zona noastră venea
în judeţul Brașov, pentru locuri de muncă.
Eu eram șofer la Autobaza 1 din Botoșani,
iar cumnatul meu a găsit de muncă, în
construcţii, aici, în zonă. Ne-am luat «inima
în dinţi» și am venit și noi”, își amintește
domnul Anghelache. Au venit și nu au mai
plecat niciodată, Râșnovul fiind locul în care
și-au dorit să trăiască pentru totdeauna. Le-a
plăcut mai mult chiar decât Brașovul: „Eu 
m-am angajat la Fabrica de Scule, unde am
lucrat până la pensie, în urmă cu aproxima-
tiv 10 ani adică. Îmi amintesc că mi s-a ofe-
rit și posibilitatea unei locuinţe în Brașov,

aproape de gară. Am refuzat pentru că ne-a
plăcut Râșnovul mai mult!”.

„Ei sunt averea noastră”: 
6 copii, 12 nepoţi, 
2 strănepoţi
Soţii Anghelache au 6 copii - 4 fete și 2

băieţi, 12 nepoţi, dar și 2 strănepoţi deja. „Ei
sunt averea noastră, suntem mândri de ei.
Soţia s-a ocupat de numeroasa familie, a
stat acasă și a avut grijă de toţi, căci eu eram
destul de mult timp plecat cu serviciul, în
curse. A lucrat și ea, atunci când a avut mai
mult timp, dar cu întreruperi, căci marea
grijă i-a fost mereu familia și ne bucurăm că
s-a întâmplat așa!”, spune domnul Ilie.

Copiii sunt doi la Râșnov, doi în Anglia,
unul în Belgia și unul în Austria și ţin foarte
strânsă legătura cu toţi: „Vin mereu și ne
vizitează, vorbim mereu la telefon. Doar
anul trecut, cu această pandemie, a fost
mai greu, dar trece și sperăm să îi vedem
cât mai curând pe toţi”.

Se consideră o familie foarte unită, aces-
ta fiind unul din așa zisele „secrete” ale unui
trai îndelungat împreună. „Viaţa e mereu
cu bune, dar și cu mai puţin bune. Mereu se
întâmplă lucruri, vin bucurii, dar și încer-
cări, greutăţi, necazuri. Dacă ai multă
chibzuinţă, înţelepciune, răbdare, îngă-
duinţă, respect pentru cel de lângă tine,
familia devine mereu mai puternică!”, ne
transmit doamna Elena și domnul Ilie.

Jumătate de veac de înţelepciune și îngăduinţă
Soţii Anghelache au aniversat 50 de ani de la căsătorie, având parte de un mic moment festiv din partea comunităţii

Bradul de Crăciun, ajutor nesperat pentru o familie din oraș

Cu ocazia celebrării a jumătate de secol de căsnicie, reprezentanţii Primăriei Orașului Râșnov 
le-au înmânat soţilor Anghelache o plachetă, un tort și le-au transmis cele mai sincere urări de „La mulţi ani!”

Atracţia principală a
Râșnovului în perioada sărbă-

torilor de iarnă, bradul de Crăciun, a
ajuns ajutor nesperat pentru o familie 

din oraș.
Pomul care a înfrumuseţat Piaţa Unirii în

perioada sărbătorilor de iarnă a fost demontat pe 5
februarie. Bradul a fost transformat în lemn de foc,
iar Primăria Râșnov a luat decizia ca lemnul să fie
donat unei familii din oraș cu o situaţie materială
precară, care locuiește pe Dobrice, mai exact pe

strada Horia. Este vorba despre o familie cu
șapte membri, doi taţi cu câte doi copii și

o persoană în vârstă, mobilizată la
pat, a precizat primarul

Liviu Butnariu.
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2021: GRAFICUL COLECTĂRII SELECTIVE ÎN ORAȘUL RÂȘNOV 

Râșnovul colectează selectiv deșeurile, iar
acest lucru este demonstrat de cifrele de anul
trecut. Practic, în 2020, cantitatea de deșeuri
reciclate a fost mai mare decât cea a gunoaielor
care au fost depuse la depozitul ecologic de la
Brașov. Astfel, potrivit datelor operatorului
local de salubritate, Goscom Cetatea Râșnov, în
tot anul 2020, din cantitatea totală 12.983,48
de tone de deșeuri produse în oraș, au fost
încredinţate spre reciclare 8.341,16 de tone, iar
la depozitul de la Brașov au fost depuse
4.642,32 de tone.

Din valorificarea deșeurilor
reciclabile a fost încasată
suma de 27.260 de lei 
„Anul trecut deșeurile reciclabile colectate

de la râșnoveni au fost valorificate prin Orga-

nizaţia care implementează obligaţiile privind
răspunderea extinsă a producătorului
(OIREP), iar suma rezultată a fost de 27.260
lei”, a precizat Rareș Secăreanu, directorul
Goscom Cetatea Râșnov. 

Septembrie - octombrie, lunile
cu cele mai mari cantităţi
Conform statisticilor operatorului de

salubritate, cele mai mari cantităţi de
deșeuri reciclabile au fost produse în lunile
septembrie (2.216,32 tone) și octombrie
(2.768,33 tone). De asemenea, o cantitate
destul de mare de deșeuri reciclabile
(1.022,50 tone) a fost colectată și în luna
decembrie. În schimb, luni cu mici cantităţi
de reciclabile au fost ianuarie – 46,34 tone și
februarie – 40,14 tone.  

Top 3 colectare 
selectivă: plastic, deșeuri
din construcţii, hârtie
În ceea ce privește tipul de deșeuri, anul

trecut, cea mai mare cantitate, respectiv
2.561,52 tone, a fost plastic, iar alte 2.501,34
tone au fost deșeuri din construcţii. Nu în
ultimul rând, în 2020 au fost colectate și
2.060 tone de hârtie, 296,50 tone de sticlă,
30,62 tone de electronice, dar și 890,50 tone
de anvelope sau alte categorii de deșeuri care
nu intră în categoria „menajere”.

Sunt încă probleme
Colectarea selectivă în oraș este organi-

zată pe două componente:
- direct, prin intermediul populaţiei,

fiind creată infrastructura pentru colectarea

separată a deșeurilor menajere de cele reci-
clabile, pe categorii;

- sortare ulterioară a deșeurilor mena-
jere, efectuată de către operatorul de
salubritate.

„Există totuși mici probleme în ceea ce
privește deșeurile menajere, pentru că aici
regăsim și alte materiale care pot fi reci-
clate. Prin deșeuri menajere se înţelege
orice tip de deșeuri nepericuloase care nu
pot fi reciclate, șerveţele folosite și ambala-
je foarte murdare, scutece de unică folo-
sinţă, mucuri de ţigară, conţinutul sacului
de la aspirator”, au explicat reprezentanţii
operatorului de salubritate.

2020: MAI MULT DE JUMĂTATE DIN DEȘEURILE 
DE LA RÂȘNOV AU FOST RECICLATE  

60.000
de saci pentru deșeuri

reciclabile vor fi distribuiţi 
gratuit către populaţie

Pentru ca râșnovenii să poată colecta selectiv deșeurile
reciclabile, Primăria orașului Râșnov achiziţionează 60.000

de saci menajeri, dintre care:
- 30.000 de culoare galbenă - pentru plastic/metal; 
- 15.000 de culoare albastră - pentru hârtie/carton;
- 15.000 de culoare verde - pentru sticlă. 
Acești saci vor fi inscripţionaţi cu simbolul aferent colectării
selective, apoi vor fi împărţiţi către populaţie. Valoarea celor
60.000 de saci se ridică la 35.700 de lei, cu TVA. 
Distribuirea noilor saci către populaţie a început din data

de 2 februarie, conform graficului de colectare selec-
tivă. Mai exact, atunci când vor fi ridicaţi sacii vechi

cu deșeuri, râșnovenii vor primi unii noi. Cine
nu primește saci menajeri se poate

adresa celor de la Goscom
Cetatea Râșnov.


