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Certificare internaţionale
pentru cele peste
6.300 de hectare de
pădure ale Râșnovului

Certificatul FSC garantează faptul că în pădurile Râșnovului se
respectă toate regulile unui management forestier responsabil, de la
plantări corecte și protejarea
oazelor naturale, la tăierea lemnului cu respectarea condiţiilor stricte
ale legii.
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Reguli mai stricte
pentru cei care au
animale de companie

Pentru cei de la bloc, acordul
vecinilor devine obligatoriu. Prevederi noi și pentru cei care cresc animale domestice sau păsări în
gospodărie.
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„Globul de cristal”
va fi decernat la Râșnov

" CEREMONIA DE DESCHIDERE
" 22 - 28 FEBRUARIE
" INTRAREA LIBERĂ

Marţi, 23 februarie, 20.00 - Râșnov, Pietonal Piaţa Unirii.

Participă delegaţiile tuturor celor 37 de ţări înscrise în concurs.
Sărituri cu
schiurile, Râșnov
Luni, 22 februarie
" 19.00 - Ședinţa tehnică, Primărie
Marţi, 23 februarie
" 8.30 - Antrenament oficial băieţi,
săritură de probă și competiţie
" 13.00 – Antrenament oficial fete,
săritură de probă și competiţie
Miercuri, 24 februarie
11.30 - Antrenament fete
13.30 - Antrenament băeiţi.
Joi, 25 februarie
08.30 - Runda de încercare fete
09.30 - Concurs fete
11.45 - Runda de încercare băieţi
13.00 - Concurs băieţi.
Vineri, 26 februarie
11.30 - Antrenament echipe fete
13.30 - Antrenament echipe băieţi.
Sâmbătă, 27 februarie
12.00 - Rundă de încercare pe echipe.
13.00 - Concurs pe echipe.
Duminică, 28 februarie
12.00 - Rundă de încercare pe echipe-mixt.
13.00 - Concurs pe echipe-mixt.

Combinata Nordică probe Sărituri, Râșnov

Ambasadorul Japoniei în România se va afla în orașul nostru cu prilejul etapelor de Cupă Mondială de sărituri cu schiurile la fete, care vor avea
loc între 4 și 6 martie.
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168 de botezuri,
133 de nunţi și 100
de înmormântări
la Râșnov, în 2015

Indicatorii demografici au fost în
creștere anul trecut.
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" Luni, 22 februarie
9.00 Antrenament oficial, săritură
de probă și competiţie – HS 100
Miercuri, 24 februarie
9.00 - Rundă de încercări
10.00 - Concurs.
Joi, 25 februarie
15.15 - Antrenament Oficial.
Vineri, 19 februarie
9.00 - Rundă de încercări pe echipe.
10.00 - Concurs pe echipe.
Sâmbătă, 20 februarie
9.00 - Antrenament oficial pe echipe.
Duminică, 21 februarie
9.00 - Rundă de încercări individual.
10.00 - Concurs individual.
PROGRAMUL poate suferi modificări
de ultimă oră din cauza condiţiilor
meteo nefavorabile, pentru zilele competiţionale 24 - 28 februarie. Programul
actualizat va fi publicat în timp real pe
site-ul Federaţiei Internaţionale de Schi,
www.fis-ski.com, dar și pe
www.skirasnov.ro sau pe Facebook,
la pagina Ski Rasnov.
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O nouă piaţă pentru Râșnov înainte de Paști
Constructorul a devansat graficul de lucrări, noul termen de finalizare estimat fiind mijlocul lunii aprilie
Muncitorii care lucrează la amenajarea
noii pieţe agroalimentare din Râșnov au profitat din plin de zilele bune de pe perioada iernii,
astfel că în perioada decembrie - ianuarie s-au
finalizat atât reţelele exterioare, cât și partea de
instalaţii interioare de apă, canal, electricitate
etc. Sub platforma halei există acum chiar și o
mică „staţie de epurare”, conform ultimelor
standarde de mediu, fiind montate instalaţii
care să filtreze apele reziduale înainte ca acestea să fie deversate în sistemul de canalizare
al orașului și apoi în staţia de epurare.

Ţinând cont că proiectul a avansat, fiind
realizat în proporţie de peste 40%, constructorul a prezentat un nou grafic de lucrări
reprezentanţilor Primăriei. În conformitate cu
estimările acestuia, lucrările de amenajare se
vor finaliza până la jumătatea lunii aprilie.
„Având în vedere că vremea a permis lucrul,
au fost introduse în subteran toate tipurile de
reţele, pregătindu-se terenul pentru amenajările exterioare de suprafaţă. Totodată, au
fost realizate lucrările de
amenajări interioare
în ambele

corpuri de clădire, trecându-se la montarea
ferestrelor, iar zilele viitoare urmează să fie
închise în întregime faţadele”, a explicat primarul Adrian Veștea.
După ce se va realiza închiderea corpurilor
de clădire, muncitorii vor demara lucrările
propriu-zise de amenajare a spaţiilor de comercializare interioare, de la montarea gresiei
și a faianţei, la montarea sistemelor de încălzire, dar și a celor de semnalizare și detecţie la
incendiu. În incinta clădirii

vor exista șase chioșcuri pentru flori, dar și 10
chioșcuri modulare destinate comercializării
produselor alimentare preambalate și desfacerii de lactate, brânzeturi, carne sau ouă. În
paralel, se va lucra la pavarea platformei exterioare și la construcţia halei exterioare, unde
vor fi amplasate cele 32 de tarabe pentru producători. De asemenea, noua piaţă va dispune
și de grupuri sanitare, dar și de depozite speciale, unde comercianţii își vor putea ţine
marfa în condiţii de siguranţă din toate
punctele de vedere.

Certificare internaţionale pentru Guvernul
cele peste 6.300 de hectare
a plătit
într-un final
de pădure ale Râșnovului
Certificatul FSC garantează faptul că în pădurile Râșnovului se respectă toate
datoria pentru
regulile unui management forestier responsabil, de la plantări corecte și protejarea
oazelor naturale, la tăierea lemnului cu respectarea condiţiilor stricte ale legii
trambulina
Avantajele certificării
de K 90

Pădurea proprietate a Râșnovului va primi
Certificatul FSC (Forest Stewardship Council),
după ce a fost efectuată o expertiză în acest
sens de către un organism de certificare independent și acreditat de FSC, respectiv Soil
Association Certification LTD.
Procedura de certificare a demarat încă din
noiembrie 2014, când a avut loc vizita de preevaluare, în cadrul căreia s-a analizat stadiul
respectării principiilor și criteriilor FSC la
momentul respectiv. Pe baza raportului de preevaluare a fost stabilit un plan de acţiuni care
urma să asigure îndeplinirea principiilor și criteriilor de certificare, cum ar fi instruirea periodică a personalul Ocolului Silvic Râșnov
referitor la prevederile standardului FSC pentru management forestier, identificarea
pădurilor cu valoare ridicată de conservare,
elaborarea hărţilor necesare sau instruirea
agenţilor economici asupra cerinţelor acestui
standard.

Șeful Ocolului Râșnov, Adrian Apostu, a
precizat că unul dintre avantajele acestei certificări îl constituie faptul că cine cumpără lemn
certificat FSC știe că provine dintr-o pădure în
regulă, unde se respectă legea, nu se vinde la
negru, se replantează corect, se evită combaterea dăunătorilor cu chimicale puternice, se
respectă oazele naturale și comunitatea locală
și nu se pune în pericol viaţa și sănătatea lucrătorilor. „Având în vedere diversitatea funcţiilor
îndeplinite de pădurile proprietate a Orașului
Râșnov (producţie de masă lemnoasă, protejarea unor specii și habitate, recreere, protecţie
împotriva eroziunii etc), precum și faptul că
ocolul își propune să promoveze un management forestier responsabil din punct de vedere
al mediului, benefic din punct de vedere social
și viabil economic, certificarea modului de
gospodărire a acestor păduri printr-un sistem
recunoscut la nivel internaţional a constituit o
prioritate pentru ocol. Un astfel de certificat
reprezintă o dovadă a calităţii managementului și a respectării legislaţiei naţionale și internaţionale referitoare la utilizarea și protejarea
resurselor forestiere. Sistemul propus de Forest Stewardship Council (FSC) a fost considerat drept cel mai potrivit pentru atingerea

acestui obiectiv având în vedere că acesta ia
explicit în considerare cele trei laturi principale care se întrepătrund în gospodărirea
pădurilor, respectiv domeniile de mediu, social
și economic”, a explicat Adrian Apostu (foto).

Râșnovul a respectat
toate condiţiile
Certificatul pentru cele 6361,2 de hectare
aflate în proprietatea Râșnovului va fi emis în
curând, după ce în perioada 1 – 3 februarie
2016 a avut loc vizita de evaluare principală în
urma căreia, la întâlnirea finală, concluzia
reprezentantului organismului de certificare a
fost că Ocolul Silvic al Orașului Râșnov respectă condiţiile pentru acordarea Certificatului
FSC. După obţinerea certificării, se va face o
monitorizare anuală pentru a vedea dacă se
respectă normele de gospodărire a acestor
păduri. Cu alte cuvinte, o pădure care se angajează în procesul de certificare FSC trebuie săși protejeze zonele cu specii rare, pădurile de pe
versanţii mai abrupţi unde riscul de eroziune e
mare, zonele cu pădure primară sau cvasivirgină, zonele cu situri arheologice sau pădurile
de lângă cătune izolate - singura sursă de produse forestiere strict necesare comunităţii.

Finalizate încă din anul 2012, lucrările
de amenajare a celei mai înalte trambuline
de sărituri cu schiurile de la Râșnov au fost
achitate abia la finele anului trecut. La
ultima rectificare din 2015, Guvernul a
alocat suma 2,4 milioane de lei cu această
destinaţie, astfel că a fost plătită integral și
ultima tranșă din datoria către constructor, a anunţat primarul Adrian Veștea.
Trambulina de K90 a fost construită
pentru organizarea Festivalului Olimpic al
Tineretului European, însă decontarea
lucrărilor s-a făcut cu ţârâita.
Cele patru trambuline de la Râșnov, de
K15, K35, K64 și K90 metri și amenajările
de pe Valea Cărbunării reprezintă o
investiţie de aproximativ 15 milioane de
euro, susţinută din fonduri de la Guvernul
României, sponsori privaţi (OMV) și
Primăria Râșnov. Fiind prevăzute cu instalaţie de producere a zăpezii artificiale și
suprafaţă sintetică specială pentru sezonul
de vară, trambulinele sunt funcţionale pe
întreaga durată a anului.
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Reguli mai stricte pentru cei
care au animale de companie
Cei care vor să crească un câine trebuie să respecte câteva reguli stricte, de la sterilizarea
și microciparea acestora, la reguli pe care trebuie să le respecte când ies la plimbare pe stradă

Ţinând cont că Râșnovul este staţiune de
interes naţional, autorităţile locale au aprobat
câteva reguli stricte în ceea ce privește
creșterea și deţinerea animalelor de companie
și a celor domestice. În primul rând, cei care
au câini sunt obligaţi să îi sterilizeze și să îi
microcipeze.

Pentru cei de la bloc,
acordul vecinilor
devine obligatoriu
În cazul celor care au animale de companie la bloc, regulile sunt destul de drastice.
Astfel, oricine poate crește și întreţine un câine
la bloc, dar cei care vor să aibă două patrupede
sau mai multe trebuie să ceară acordul scris al
tuturor vecinilor, ștampilat și semnat de
președintele asociaţiei de proprietari, în cazul
în care în clădire este constituită asociaţie de
proprietari sau locatari.

Animalul de companie
poate fi trecut la întreţinere.
Decizia aparţine asociaţiei
„În momentul cererii acordului scris,
deţinătorul este obligat să prezinte colocatarilor carnetul de sănătate al animalului. În mod
obligatoriu, deţinătorii de animale vor lua
măsuri ca acestea să nu murdărească și să nu
deterioreze spaţiile de folosinţa comună, dar și
să păstreze liniștea. În caz contrar, vor fi obligaţi să efectueze curăţenie, dezinfecţie, refacerea spaţiilor deteriorate și plata daunelor, la

solicitarea asociaţiilor de proprietari. Totodată, asociaţia de proprietari este îndreptăţită
să stabilească contribuţia deţinătorilor de animale la plata cheltuielilor de întreţinere pe
apartament”, a explicat viceprimarul Râșnovului, Mariana Ducar.

„Cușca” în grădina
blocului, interzisă
În conformitate cu Regulamentul aprobat
de către Consiliul Local Râșnov, este interzisă
și deţinerea de către asociaţiile de proprietari
sau de către unii locatari a câinilor pe spaţiile
comune și în jurul imobilelor în care domiciliază locatarii.

Pentru cei de la casă, 10
metri - spaţiu de intimitate
Și cei care au câine la curte trebuie să aibă
grijă unde pun cușca căţelului. Aceștia trebuie
să asigure amplasarea adăpostului pentru
creșterea câinelui/câinilor la o distanţă de cel
puţin 10 metri de cea mai apropiată locuinţă
învecinată. În cazul celor care au curţi
comune, este interzisă circulaţia liberă a
patrupedelor pe timp de zi și noapte prin curte.

Ce reguli trebuie respectate
când îţi plimbi câinele

Și atunci când își scot la plimbare pe stradă
patrupedele, râșnovenii au o serie de obligaţii:
să ridice dejecţiile produse de animalele pe
care le deţin în spaţiile publice, din spaţiile adiacente acestora, din holurile și din căile de

acces ale spaţiilor locative; să nu arunce
dejecţiile animalice în spaţiile publice, în spaţiile adiacente acestora, în holurile sau pe căile
de acces ale spaţiilor locative, dar mai ales să
aibă asupra lor punguţă și mănuși în vederea
colectării dejecţiilor produse de câine. După
colectare, punga va fi închisă etanș și depusă în
europubela sau eurocontainerul aparţinând
deţinătorului câinelui sau asociaţiei de proprietari din care face parte deţinătorul. Regulamentul interzice plimbarea câinilor indiferent
de talie și rasă în parcurile sau zonele verzi ale
orașului, precum și în locurile de joacă pentru
copii, iar în timpul plimbării câinilor pe domeniul public, aceștia vor fi purtaţi obligatoriu în
lesă, iar câinii de talie mijlocie și mare vor avea
și botniţă. Totodată, însoţitorii câinilor sunt
obligaţi să aibă asupra lor carnetul de sănătate
al animalului.

Prevederi noi și pentru cei
care cresc animale domestice
sau păsări în gospodărie
Potrivit noului regulament aprobat de
către Consiliul Local Râșnov, și râșnovenii
care cresc animale domestice sau păsări în
curţile lor trebuie să respecte o serie de reguli. În primul rând, acestea nu pot fi lăsate
pe domeniul public sau privat al orașului.
De asemenea, cei care locuiesc în zona centrală, respectiv pe străzile Republicii și Piaţa
Unirii, nu au voie să crească porcine,
bovine, ovine, cabaline sau caprine.
Râșnovenii care cresc astfel de animale în
celelalte zone ale orașului trebuie să ţină
cont de evacuarea dejecţiilor din adăposturi, iar aceasta să se facă doar prin canale
închise sau în fose septice, iar grajdurile
sau coteţele trebuie să fie amplasate la cel
puţin de zece metri de gardul vecinului și se
exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea
vecinilor, cu obligaţia respectării condiţiilor
de biosecuritate.

Toţi câinii neînregistraţi vor
fi considerate animale fără
stăpân și vor fi ridicaţi
Viceprimarul Mariana Ducar avertizează
asupra faptului că toţi câinii care se află pe
domeniul public sau privat al orașului Râșnov,
neidentificaţi și neînregistraţi, vor fi consideraţi câini fără stăpân și vor fi ridicaţi și transportaţi la adăpostul Direcţiei de Monitorizare și
Protecţie a Animalelor – Codlea.

Reguli și pentru firme
Nu în ultimul rând, societăţile comerciale
pot să crească și întreţină câini doar dacă
împrejmuirea proprietăţii este corespunzătoare și nu permite ieșirea câinelui pe domeniul public. Animalele trebuie să fie sterilizate și
microcipate, iar o societate nu poate deţine
mai mult de doi câini. Doar asociaţiile sau fundaţiile ce au ca obiect protecţia animalelor pot
întreţine mai mult de 2 câini numai în extravilanul localităţii, conform legislaţiei în vigoare.
Nerespectarea acestor prevederi din Regulament de către persoanele fizice sau de cele
juridice se sancţionează cu amenzi și de câteva
mii de lei, în funcţie de contravenţia comisă.

Atenţie, câine periculos
Deţinătorii de câini agresivi au obligaţia să
înregistreze câinii la Asociaţia Chinologica
Română și să inscripţioneze în mod vizibil, la
intrarea în apartament sau în imobil ori pe
împrejmuirea aferentă imobilului respectiv,
avertismentul „Câine periculos” sau „Câine
agresiv”.

Distribuirea alimentelor europene,
la stadiul de așteptare a răspunsurilor

Deși listele de beneficiari pentru
pachetele cu alimente acordate de
către Uniunea Europeană din fondurile
de coeziune s-au făcut încă din luna
octombrie 2015, procesul de distribuţie s-a tot amânat de la o lună la
alta, astfel că deja au trecut aproape
două luni și din 2016, iar Guvernul nu
a trimis nici măcar o informare
autorităţilor locale privind stadiul acestui proiect.
Prefectul Brașovului, Mihai
Mohaci, ne-a declarat că este în
așteptarea unui răspuns de la
București pe care să-l comunice apoi
primăriilor. „La un moment dat, am

primit o adresă prin care ni se comunica faptul că urmează să înceapă distribuirea. Din punct de vedere al logisticii și al comunicării, noi suntem
pregătiţi să începem distribuirea către
primării imediat ce ajung tirurile.
Practic, acum suntem în așteptare”, a
precizat Mohaci.
Anul trecut, pe vremea aceasta
avea deja loc redistribuirea pachetelor
din etapa PAID 2014 care nu fuseseră
revendicate, astfel că unii cetăţeni au
beneficiat de ajutorul UE chiar și în trei
„tururi”. Pentru judeţul Brașov, în
cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate

(PAID) 2014, au fost primite 133.172
de pachete pentru toate cele 58 de
localităţi, iar la jumătatea lunii februarie 2015 doar puţin peste 23.000 de
cutii rămăseseră nedistribuite.
Din 2015, ar fi urmat să beneficieze
și persoanele care nu au nici un fel de
venit și nu fuseseră incluse până la
acest moment printre categoriile de
beneficiari. Dreptul la ajutoare alimentare UE este acordat pensionarilor
și șomerilor cu venituri sub 450 de lei,
beneficiarilor de alocaţii pentru susţinerea familiei și venit minim garantat,
persoanelor cu handicap grav și accentuat, șomerilor neindemnizaţi.
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CAMPIONATUL MONDIAL DE SCHI NORDIC PENTRU JUNIORI ȘI TINERET (U23)

Cea mai grea competiţie găzduită de Râșnov
Vremea deosebit de caldă pentru sezonul de iarnă a făcut ca eforturile de organizare să fie mai grele ca oricând
Judeţul Brașov este în centrul atenţiei la
finalul anotimpului rece, cu un nou eveniment sportiv de amploare, între 22 și 28 februarie având loc Campionatul Mondial de
schi nordic pentru juniori și tineret (U23).
Competiţia apare în calendarul internaţional
FIS ca fiind una alocată Râșnovului și toţi
sportivii din cele 37 de ţări prezente vor concura cu „RÂȘNOV” pe echipamentul oficial
(vezi foto pagina 1). Probele vor avea loc pe
bazele sportive de la Râșnov și Cheile Grădiștei
și vor aduna nu mai puţin de 1.300 de participanţi, de la sportivi, antrenori, maseuri, doctori și alţi membri ai staff-urilor, până la arbitri și voluntari.
Evenimentul organizat de Federaţia Internaţională de Schi este unul care are loc în premieră în ţara noastră pentru un sport olimpic,
la fel cum a fost și Campionatul Mondial de biatlon de la Cheile Grădiștei. Programul cuprinde probe de sărituri cu schiurile (pe trambulina de la Râșnov), de schi fond (la Cheile Grădiștei), și de combinată nordică (schi fond la
Cheile Grădiștei, sărituri la Râșnov). Predealul,
unde era programată proba de schi fond, a fost
eliminat din Campionat, la ședinţa tehnică din
19 februarie, având în vedere că baza sportivă
nu era conformă, din lipsa zăpezii.

S-a reușit aproape
un miracol: Zăpadă la
+20 grade
Celsius

cu Cheile Grădiștei. La probele de biatrol și
schi fond (combinata nordică), pe baza de la
Cheile Grădiștei se vor afla 124 de sportivi,
secondaţi de 216 de oficiali.

Programul va suferi
modificări de ultimă oră

Din păcate pentru organizatori, Federaţia
Internaţională de Schi, Federaţia Română de
Schi Biatlon, Ministerul Tineretului și Sportului, Primăria Râșnov, vremea a dat peste cap tot
graficul de pregătire a Campionatului, făcându-se eforturi uriașe pentru ca sportivii și toţi
oaspeţii să aibă parte de cele mai bune condiţii.
„Discutăm de cea mai grea competiţie pe care
a organizat-o Râșnovul în ultimii ani, iar aceasta din cauza condiţiilor meteo, cu temperaturi deloc specifice perioadei de iarnă. Au
fost zile cu până la 20 de grade Celsius, cu ploi,
iar toate acestea au făcut ca eforturile depuse
să fie mult mai mari. Am fost nevoiţi să depozităm din nou zăpadă în pădure, aproximativ
50 de camioane fiind apoi transportate la
trambuline pentru ca întrecerile să aibă loc în
cele mai bune condiţii”, a explicat primarul
Râșnovului, Adrian Veștea.

23 februarie, ora 20.00 marea ceremonie
de deschidere cu
„ambasadori” din 37 de ţări
Ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial va avea loc marţi, 23 februarie,
de la ora 20.00, la Râșnov, pe pietonalul din
Piaţa Unirii. La eveniment vor participa
delegaţiile tuturor celor 37 de ţări care au
sportivi înscriși în concurs. La Râșnov se
vor afla în aceste zile un număr de 195 de
sportivi și 140 de oficiali din 37 de ţări, aceștia fiind angrenaţi în concursul de sărituri
cu schiurile, precum și în proba de
sărituri din cadrul „combinateinordice”,
găzduită
împreună

37 DE ŢĂRI PARTICIPANTE: Andorra, Australia, Austria, Belarus, Bulgaria, Canada, Croaţia, Cehia, Estonia, Finlanda, Franţa,
Marea Britanie, Georgia, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Japonia, Kazahstan, Correa de Sud, Letonia, Liechtenstein,
Lituania, Norvegia, Polonia, România, Rusia, Slovenia, Spania, Serbia, Elveţia, Slovacia, Suedia, Turcia, Ucraina, SUA, Togo.

Vremea, principalul „adversar” al organizatorilor, face ca programul să sufere modificări
chiar pe parcursul Campionatului. „Tot ce ţine
de infrastructură a fost pus la punct din timp,
însă nu același lucru îl putem spune despre
zăpadă. S-au făcut depozite în munţi, însă a fost
atât de cald că acestea s-au înjumătăţit, topindu-se. Nu le-am putut aduce cu mult timp
înainte din cauză că nu ar fi rezistat pe pârtii
sau trambuline. Bazele sunt pregătite, se poate
garanta programul pentru primele zile de campionat dar, începând de miercuri, programul
poate suferi modificări de ultimă oră”, a declarat
Puiu Gaspar, secretarul general al FRSB.

PROGRAM
competiţional pentru
baza sportivă Cheile Grădiștei
Biatlon, Cheile Grădiștei
Luni, 22 februarie
9.00 – Calificări proba Sprint, U23
11.00 – Finala proba sprint, U23
13.30 – Calificări proba sprint, juniori
15.30 – Finala proba sprint, juniori
Marţi, 23 februarie
9.00 – Proba 10 kilometri fete, U23
10.30 – Proba 15 kilometri băieţi, U23
12.00 – Antrenament oficial juniori
Miercuri, 24 februarie
9.00 – Proba 5 kilometri fete, juniori
10.30 – Proba 10 kilometri băieţi, juniori
16.00 – Antrenament oficial U23
Joi, 25 februarie
9.00 – Proba 10 kilometri fete, U23
10.30 – Proba 15 kilometri băieţi, U23
12.00 – Antrenament oficial juniori
Vineri, 26 februarie
9.00 – Proba 10 kilometri fete, juniori
10.30 – Proba 15 kilometri băieţi, juniori
Sâmbătă, 27 februarie
10.00 – Antrenament oficial juniori
Duminică, 28 februarie
9.00 – Proba relay fete, juniori
10.30 – Proba relay băieţi, juniori
Combinata nordică –
schi fond, Cheile Grădiștei
Marţi, 23 februarie
14.00 – antrenament oficial
16.00 – proba individuală 10 kilometri
Vineri, 26 februarie
14.00 – Proba individuală 10 kilometri
13.30 – Proba pe echipe 4x5 kilometri
Duminică, 28 februarie
14.00 – Proba individuală 5 kilometri
Competiţie pe echipe
Duminică, 21 februarie
Competiţie pe echipe

Notă:
Programul
poate
suferi
modificări
de ultimă
oră

Peste 120 de mici scrimeri la a doua ediţie a Cupei Mușchetarul

Sala de sport a Școlii Gimnaziale nr. 3 din
Râșnov a găzduit în weekendul 13-14 februarie cea de-a doua ediţie a Cupei Mușchetarul la
sabie, competiţie rezervată copiilor și cadeţilor. În cele două zile de concurs, au fost prezenţi pe planșe 120 de sportivi, de la cele mai
importante cluburi de profil din România, dar

și din Ucraina. „A fost o competiţie bună, cu
participarea multor sportivi și antrenori din
întreaga ţară și nu numai. Cu acest prilej s-a
făcut și o bună propagandă scrimei la Râșnov,
unde vrem să popularizăm cât mai mult
ramura aceasta sportivă în rândul copiilor. La
ediţia viitoare vom înscrie cu siguranţă și

sportivi de la clubul nostru”, a declarat Marius
Gălăţanu, antrenorul secţiei de scrimă de la
ACS Olimpic Cetate Râșnov. Câștigători ai
competiţiei, în funcţie de categoriile de vârstă
la care au participat, au fost: U 11 băieţi – Norbert Cărămidaru (CSM Brașov), U11 fete –
Bianca Statie (Steaua București), U 13 fete –

Vanessa Danciu (CSM Brașov), U 13 băieţi Radu Niţu (Riposta București), U 17 fete - Alesia Vrabie (CSM Iași), U 17 băieţi - Matei
Aniculoesei (Steaua București). Competiţia a
fost organizată de ASC Mușchetarul Brașovean, sub egida Federaţiei Române de Scrimă,
în colaborare cu Primăria Râșnov.
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„Globul de cristal” va fi decernat la Râșnov
Ambasadorul Japoniei în România se va afla în orașul nostru cu prilejul etapelor de Cupă Mondială
de sărituri cu schiurile la fete, care vor avea loc între 4 și 6 martie 2016
La începutul lunii martie, la Râșnov se vor
afla, pentru al treilea an consecutiv, cele mai
bune sportive din lume la sărituri cu schiurile,
la Complexul Olimpic de la Valea Cărbunării
urmând a avea loc din nou două etape de Cupă
Mondială la feminin. Spre deosebire de 2014 și
2015, evenimentul din acest an capătă o
importanţă și mai mare prin faptul că cele
două etape reprezintă chiar rundele finale ale
sezonului în curs, în urma cărora va fi stabilit
clasamentul. „Globul de cristal”, distincţia care
se acordă campioanei la final de sezon, va
ajunge în acest an la japoneza Sara Takanashi,
care reușește performanţa pentru a treia oară
în carieră, după ce și-a mai adjudecat titlul în
2013 și 2014. Sportiva japoneză are în acest
moment 1310 puncte și este secondată în
clasament de către austriaca Daniela IraschkoSoltz, cu 929 de puncte, pentru ca pe ultima
poziţie a podiumului să se afle
sportiva

Maja Vtic din Slovenia, cu 718 puncte. La competiţia care se va desfășura între 4 și 6 martie la
Râșnov, foarte probabil va onora comunitatea
noastră cu vizita sa ambasadorul Japoniei în
România, ES Keiji Yamamoto, care și-a
anunţat prezenţa pentru a o susţine pe compatrioata sa cu prilejul momentului festiv.

Speranţele României,
tot în Dana
Haralambie
Speranţele ţării noastre
de un loc cât mai sus în
clasament la etapele din
martie de la Râșnov se
leagă tot de Dana
Haralambie, participantă și la
precedentele
vizite ale

Cupei Mondiale pe trambulinele de la Valea
Cărbunării. Momentan, sportiva din Săcele se
situează pe locul 30, cu 56 de puncte. Dana a
ocupat poziţiile 32 și 34 anul trecut, pentru ca
la primele etape de
Cupă
Mondială
care au avut loc
la Râșnov, în
2014, să termine
locul 31, respectiv 38. Din cele
patru etape de disputate până acum în
România, trei au fost
câștigate de către sara
Takanashi și una,
anul trecut, de
către Daniela
IraschkoSoltz.

Vremea
poate pune în
pericol competiţia
În fiecare an, organizatorii au
avut mari probleme cu zăpada, mai
bine spus cu lipsa acesteia, fie că
între-

cerile au avut loc în luna februarie sau
în luna martie. Astfel, autorităţile
locale au fost nevoite să depoziteze
cantităţi mari de zăpadă în
pădure, la temperaturi scăzute,
pe care apoi să o transporte la
trambuline. Mai mult ca
oricând, vremea a fost
parcă împotriva tuturor
eforturilor
în
acest an, cu

temperaturi
foarte ridicate care ar putea pune în pericol disputarea celor două etape, mai ales
ţinând cont de faptul că sunt
programate la doar câteva zile distanţă după o altă competiţie de anvergură, Campionatul Mondial de probe nordice. „Asemenea
lucruri se întâmplă în ţări cu o tradiţie mare
în sporturile de iarnă, cum sunt Franţa, Italia
sau Austria. Când vremea este total potrivnică
se pot anula asemenea evenimente și nu au
fost puţine astfel de cazuri. Cu toate acestea,
ar fi păcat și sperăm ca cele două etape să aibă
loc la data la care au fost programate și să
avem parte de un eveniment frumos la
Râșnov, mai ales că se trage cortina peste
sezonul actual de sărituri la fete”, a declarat
Adrian Veștea, primarul orașului Râșnov.
CAMPIOANA ABSOLUTĂ a anului
competiţional 2015 -2016, Sara
Takanashi (foto stânga), va fi
premiată la Râșnov, în cadrul unui
eveniment la care și-a anunţat
prezenţa ES Keiji Yamamoto
(foto dreapta), ambasadorul
Japoniei în România.

Ultima duminică
din februarie
aduce Maratonul
Zăpezii la Râșnov
Pe 27 februarie va avea loc ediţia a V-a a
primului maraton clasic pe zăpadă din Europa, și
anume Maratonul Zăpezii Isostar - Râșnov 2016
„Memorial Colonel Aurel Cristea”, un concurs cu
tradiţie care se va desfășura în orașul nostru. Sub
sloganul „Puternic și Rezistent”, participanţii
sunt invitaţi la una dintre cele 2 probe - „proba de
maraton, 42,195 km” și „proba de 30 de km”. De
asemenea, și anul acesta ștafetele pentru copii vor
atrage privirile spectatorilor, mai exact „proba de
42 x 1km”, în care 42 de copii, elevi ai școlilor

generale din Râșnov, vor alerga câte 1 kilometru
având ca ștafetă un tricolor și „proba de 10 x 4,2
km, în care 10 copii vor alearga în ștafetă câte 4,2
kilometri, întrecere la care participă ștafete din
București și din Brașov. Informaţii complete
despre competiţie se regăsesc pe site-ul oficial
www.maratonulzapezii.ro, www.ilierosu.ro, dar și
pe pagina de Facebook a concursului.
Evenimentul este organizat de Clubul Sportiv
Eco Alpin, în parteneriat cu Primăria orașului
Râșnov, și Direcţia de Sport și Tineret Brașov.

Traseul
competiţiei
trece și prin
Cetatea
Râșnov.
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Noul program de colectare
a gunoiului menajer
de pe străzile Râșnovului
Goscom Cetatea Râșnov va modifica, de la 1 martie 2016, programul
de colectare a gunoiului menajer în anumite zone ale orașului, această
activitate urmând să fie derulată pe două zone, în fiecare zi de luni până
vineri, în intervalul orar 7.30 – 15.30. În cartierele de blocuri, ridicarea
gunoiului menajer se va face și în zilele de sâmbătă. Totodată, deșeurile
reciclabile și vegetale vor fi colectate a doua zi după ridicarea gunoiului
menajer pe respectiva stradă, în conformitate cu înștiinţările transmise.
În schimb, deșeurile vegetale vor fi ridicate doar dacă acestea sunt depozitate în saci sau legate, în intervalul orar 7.30 - 11.00.

PROGRAM DE COLECTARE DEȘEURI MENAJERE PE STRĂZILE ORAȘULUI RÂȘNOV - VALABIL DE LA DATA DE 01.03.2016
Luni
Cartier de blocuri Toamnei
Asociaţia Rosenau
Cart. bloc. Florilor I și II și Salciei
Cartier de blocuri Centru Nord
Cartier de blocuri Romacril
Ghimbășel
Vânători
Cartier de blocuri Vulcăniţa
Mică
Vulcan

Ora
7.30 - 8.30
8.30 - 9.00
9.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30

Marţi
Caragiale
M.Basarab
R.Cristolovean
Grădiniţa 2,3
Șc.Gim.Nr.1
Horia, Cloșca, Crișan
Cart. blocuri Caragiale
V.Cărbunării
Complex Trambuline

Ora
7.30 - 9.30
7.30 - 9.30
7.30 - 9.30
7.30 - 9.30
7.30 - 9.30
9.30 - 11.30
11.30 - 13.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30

Miercuri
Cart. blocuri Florilor I și II
Negoiu
Bucegi
Cpt. Iancu Șofran
G.Coșbuc
Iazului
P-ţa Industriei
Abator
V.Ţepes
Uzinei
M.Eminescu
Glăjerie
Plopului

Ora
7.30 - 9.30
7.30 - 9.30
7.30 - 9.30
9.30 - 11.30
9.30 - 11.30
9.30 - 11.30
9.30 - 11.30
9.30 - 11.30
11.30 - 13.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30

Joi
Cartier de blocuri Caragiale
Cartier de blocuri Condmag
Predeal
Șos.Bran - 21
Cartier de blocuri Romacril
Căsuţe Iaș
Agroindustriala și Temad
Terion
Ergofila
Edilbeton
Anybodi
Acantus
Vicfor
Valentin & Alina
Disco Ben
Comsirex
Vectra

Ora
7.30 - 9.30
7.30 - 9.30
9.30 - 11.30
11.30 - 13.30
11.30 - 13.30
11.30 - 13.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30

Cartier de blocuri ISR
Cetate+Parcare
Caraiman - 59
Florilor - 88
Brazilor - 60
Izvor - 124
Um 01751
Vulturului - 12
Armata Română - 17
1 Mai - 42

7.30 - 8.30
8.30 - 9.30
9.30 - 11.30
9,30 - 11,30
11.30 - 13.30
11.30 - 13.30
11.30 - 13.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30

Republicii-27
I.Creangă-17
Unirii-18
Cetăţii-19
Teiului - 87
Gh.Lazăr - 58
N.Bălcescu - 24
Șc.Gim.Peter Thall
Bl.Man.

7.30 - 9.30
9.30 - 11.30
11.30 - 13.30
11.30 - 13.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30

Cart. blocuri Centru Nord
Gării - 23, Grădinarilor - 4
A.Vlaicu - 28
Mișu Pop - 33
Eroilor - 35
Panduri - 38
M.Sadoveanu - 43
Postăvar - 44
Piaţa Școlii - 9
T.Vladimirescu - 43
Școala Gimnazială Nr.3
Grădinarilor - 4

7.30 - 9.30
7.30 - 9.30
7.30 - 9.30
7.30 - 9.30
7.30 - 9.30
9.30 - 11.30
9.30 - 11.30
11.30 - 13.30
11.30 - 13.30
11.30 - 13.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30

Cetate + Parcare
Libertăţii - 15
A.Sahia - 14
A.Ipătescu - 11
G.Topârceanu - 17
V.Alecsandri - 14
B.S.Delavrancea - 28
Z.Stancu - 18
Crizantemelor - 60
I.H.Rădulescu - 21
I.Slavici - 34 As.Slavici
Toamnei - 8
Primăverii - 11
A.Vlahuţă - 14
A.Russo - 25
Liviu Rebreanu-8 Lucian Blaga

7.30 - 9.30
7.30 - 9.30
7.30 - 9.30
9.30 - 11.30
9.30 - 11.30
9.30 - 11.30
9.30 - 11.30
9.30 - 11.30
9.30 - 11.30
11.30 - 13.30
11.30 - 13.30
11.30 - 13.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30

Vineri
Cart. blocuri Florilor I și II
Cartier de blocuri Toamnei
Asociaţia Rosenau
Calea Brașov
Brândușelor
Garofiţei
Panseluţelor
Orhideelor
Trandafirilor
Gladiolelor
Lalelelor
Narciselor
Bujorului
Daliei
Crinului
Iasomiei
Liliacului
Viorelelor
Lămâiţei
Ghiocelului
Agenţi ec. Zona Centru
Cetate+HCR+Parcare
Pensiuni Cheia
Pensiuni Glajerie
OMV
Agenţi ec. Chimica
Parc Industrial FSR
Agenţi ec. Zona Gării

Ora
7.30 - 9.30
9.30 - 11.30
9.30 - 11.30
9.30 - 11.30
11.30 - 13.30
11.30 - 13.30
11.30 - 13.30
11.30 - 13.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
7.30 - 9.30
7.30 - 9.30
9.30 - 11.30
11.30 - 13.30
11.30 - 13.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15-30

În zilele de sâmbătă se va ridica gunoiul menajer din cartierele de blocuri.

PROGRAM CASIERII GOSCOM CETATE RÂȘNOV
(sediu): luni - vineri, între orele 7.30 - 15.30.

Când ne bate la ușă casierul pentru taxa pe gunoi și pe apă
Casierii Goscom Cetatea Râșnov care
colectează taxele de salubritate, dar și
contravaloarea facturilor la apă și
canalizare vor lucra după un program
modificat, în conformitate cu tabelul de

mai jos. Practic, în fiecare zi lucrătoare a
lunii, casierii vor ajunge în anumite
zone ale orașului. Programul va fi aplicat la fel în fiecare lună, respectiv pentru
prima zi calendaristică lucrătoare a lunii

se va respecta programul afișat în tabel
pentru prima zi lucrătoare. Plata facturilor se poate face și la sediul Goscom
în fiecare zi de luni până vineri între
orele 7.30 și 15.30.

PROGRAM CASIERI ÎNCASATORI PE ZILE LUCRĂTOARE - VALABIL DE LA DATA DE 01.03.2016
Zi
1
2
3
4
5
6
7

9.00 – 10.00
Inventar
Inventar
Caragiale 1-10
Bucegi 1-10
Caragiale 107-129
Eminescu 2-30
R.Cristoloveanu s.
Eminescu 1-31
Uzinei s
Eroilor 1-17
Bran 1-19
Bugetari
Caraiman 55
Panduri 1-8

0.00 – 11.00

11.00 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

Caragiale 2-30
Bucegi 11-20
Caragiale 106-128
Eminescu 32-64
R.Cristoloveanu f.s.
Eminescu 33-71
Uzinei f.s.
Eroilor 2-30
Bran 19-41
Bugetari

Caragiale 37-81
Bucegi 21-40
Caragiale 129-153
Eminescu 66-108
M.Basarab 2-18
Eminescu 73-119
A.Vlaicu 2- 18
T.Vladimirescu 2-18
Bran 41-61
Viteazu 1 -27

Caragiale 30-64
Bucegi 40-62
Caragiale 128-160
Eminescu 110-130
Teiului 2-72
Eminescu 121-159
A.Vlaicu 1-19
T.Vladimirescu 18-28
P-ţa Școlii 2-15
Postăvar 1-10

Caragiale 81-105
Coșbuc 1-13
Caragiale 153-189
Eminescu 132-150
Teiului 1-57
Eminescu 161-187
Sadoveanu 2-32
T.Vladimirescu 1-13
M.Pop 2-12
Postăvar 12-28

Caragiale 64 – 88
Iazului 1-27
Caragiale 160-186
Eminescu 152-170
N.Bălcescu 17 facturi paușal
Eminescu 189-200
Sadoveanu 1-17
T.Vladimirescu 13-25
M.Pop 12-24
Postăvar 28-32

Caragiale 88 – 106
Cpt.I.Șofran 1-30
Caragiale189-281
Eminescu 170-182
Izvor 6-105 (18case)
Eminescu 201-221
Sadoveanu17-31
T.Vladimirecu 25-39
M.Pop 1-17
Postăvar 1-31

Panduri 9-21

Panduri 22-38

Cetăţii 1-12

M.A.N.

Ab.ag.fără apom

Ab.ag.fără apom

Zi
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

9.00 - 16.00
Brazilor 54; Creangă 12
Ghimbășel 41
Ghe. Lazăr 63
Florilor 61
Vânători 92
Mica 17; Vulcan 20; Salciei 6
Unirii 19; Republicii 31; Zona Caragiale cu apometre
Gării 18; Grădinarilor 8; Eminescu, A.Vlaicu - Apometre 35
1 Mai 39; Vulturului 14;
Abator 13; Iazului 33; Negoiului 16; Ţepeș 7
Caragiale - Apom 65
Calea Brașov - 11; Brândușelor 28; Orhideelor 5;
Lalelelor - 13; Panseluţelor - 13; Gladiolelor - 9
Armata Română 19, Teiului - 29
Bujorului 1; Ghiocelului, Trandafirilor - 7, Narciselor - 15, Garofiţei - 11
Izvor 62
Vlahuţă-14; Alecsandri 14; B.St.Delavrancea 29
Horia 17; Cloșca 37; Crisan 36
Russo 20; Rebreanu; Blaga 16; I.H. Rădulescu 21; Câmpului -16
Crizantemelor 62
Sadoveanu 7, Șos.Bran 33
Primăverii 11, Ipătescu 10; Libertăţii 13; Sahia 2;
Slavici 32
Topârceanu 16; Toamnei 8; Z. Stancu 22
Predeal; Glajeriei; Plopului - 64
Restanţieri
Restanţieri
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CONSILIUL LOCAL A APROBAT MODIFICĂRI
ALE REGULAMENTULUI DE SALUBRITATE

Nu ai contract
de salubritate,
plătești dublu
Pentru persoane fizice, taxa specială va fi de 19,14
lei/persoană/lună, până la intrarea în legalitate.
Pentru persoanele juridice: 128,20 lei/lună/mc
Râșnovenii care se gândesc că nu fac o „economie” prin neachitarea taxei de salubritate, se înșeală amarnic, fiindcă vor avea
mult mai mult de plătit. Consiliul Local Râșnov a decis ca din acest
an să instituie o taxă specială de salubritate care va fi obligatoriu
achitată de către cei care sunt depistaţi de către autorităţile locale
că nu au contract pentru ridicarea gunoiului cu Goscom Cetatea
Râșnov. Această taxă va fi plătită atât în cazul proprietarilor, cât și
în cazul chiriașilor și este egală cu dublul tarifului de salubrizare pe
persoană/lună, respectiv 19,14 lei/persoană/lună pentru persoane
fizice. În cazul persoanelor juridice, taxa specială va fi de 128,20
lei/lună/mc cantitate estimată din oficiu.
În prezent, un râșnovean plătește 9,57 lei/lună cu tot cu TVA
pentru ridicarea gunoiului menajer, iar în cazul persoanelor
juridice taxarea se face la metru cub, respectiv 64,10 lei/mc. În
cazul persoanelor fizice, taxa specială va fi plătită în funcţie de
numărul membrilor din respectiva gospodărie. Numărul de persoane pentru care se face impunerea taxei speciale va fi conform
declaraţiei pe proprie răspundere a beneficiarului, depusă la organul de specialitate. În cazul refuzului declarării numărului de persoane, operatorul de salubrizare, în colaborare cu Serviciul Agricol
și Serviciul de Evidenţă al Persoanelor din cadrul Primăriei orașului Râșnov, va stabili numărul de persoane pentru care se va
impune taxa din oficiu conform prevederilor legale.

Cine nu respectă termenul
de plată va achita și penalităţi
Plata taxei se va face lunar, până la data de 10 inclusiv a lunii
următoare celei pentru care se achită, urmând ca începând cu ziua
imediat următoare a acestei date și până la data stingerii sumei
datorate, inclusiv, să se calculeze majorări de întârziere de 2% pentru fiecare lună sau fracţiuni de lună din cuantumul debitului
restant. „Această taxă specială va fi colectată prin intermediul
Biroului de Impozite și Taxe și va fi percepută până când proprietarul sau chiriașul va încheia contract de salubritate cu Goscom
Cetatea Râșnov”, a subliniat viceprimarul Râșnovului, Mariana
Ducar. Cuantumul taxei va fi actualizat în fiecare an, iar actualizarea se va realiza concomitent cu actualizarea tarifelor aplicate
pentru salubrizare.

Liviu Butnariu,
directorul
Goscom: Va
exista un termen
de conformare
Cei care vor fi depistaţi
că nu au contract pentru
ridicarea gunoiului vor fi
mai întâi somaţi să își
încheie contractul. „Taxa a
fost introdusă baza prevederilor legale și se aplică
exclusiv persoanelor fizice
sau juridice care nu au
încheiat un contract de
prestări servicii sau contractul a fost reziliat pentru
neplată. În cazul constatării
lipsei unui contract pentru
ridicarea gunoiului menajer, termenul acordat prin somaţie este
de 5 zile calendaristice. Dacă nu se respectă termenul stabilit, se
dispune instituirea taxei speciale. Aplicarea taxei începe de la data
de 1 a lunii următoare identificării beneficiarului și finalizării procedurilor de comunicare/somare, iar taxa încetează în prima zi a
lunii următoare datei în care beneficiarul a prezentat organului de
specialitate contractul încheiat cu operatorul”, a explicat Liviu
Butnariu, directorul Goscom Cetatea Râșnov.

Persoanele fizice care au în proprietate
clădiri nerezidenţiale trebuie să le declare
la Primărie până la 31 martie
Obligaţii declarative au și cei care deţin spaţii mixte
(locuinţă și sediu social pentru PFA sau SRL în aceeași casă sau apartament)
Noul Cod Fiscal intrat în vigoare la
data de 1 ianuarie 2016 a făcut pentru
prima oară distincţia între clădirile
rezidenţiale (locuinţe) și cele nerezidenţiale (folosite în scop economic),
stabilind totodată și cote de impozitare
diferite. Astfel, în conformitate cu precizările Ministerului de Finanţe, toate
persoanele fizice care la data de 31
decembrie 2015 aveau în proprietate
clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu
destinaţie mixtă (sunt și locuinţă și
sediu de firmă) au obligaţia să depună
o declaraţie, până la data de 31 martie
2016, la direcţiile fiscale locale de care
aparţin, în cazul Râșnovului la Biroul
de Impozite și Taxe din cadrul
Primăriei. „În cazul în care am o
locuinţă cu destinaţie mixtă (în
apartament) unde am înregistrat un
sediu social ca persoană fizică autorizată sau ca un SRL, chiar dacă nu-mi

desfășor activitatea acolo, trebuie să
depun această declaraţie până la
31.03.2016”, au exemplificat cei de la
Ministerul Finanţelor, într-un comunicat oficial. Formularul de declaraţie
este unul tipizat și se obţine de la
Biroul de Impozite și Taxe din cadrul
Primăriei Râșnov.
„Pentru calcularea impozitului
pe clădirile cu destinaţie mixtă, aflate
în proprietatea persoanelor fizice,
unde este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea
economică, iar cheltuielile cu utilităţile nu sunt înregistrate în sarcina
persoanei care desfășoară activitatea
economică, impozitul pe clădiri se
calculează conform prevederilor art.
457 (care prevede că impozitul se calculează ca pentru clădiri rezidenţiale n.n.). În acest caz, proprietarul va
depune declaraţia prevăzută la art.

495 lit. a) din Codul fiscal (declaraţia
care se depune la direcţiile de taxe
locale - n.n.), conform modelului
aprobat prin Ordin comun al ministrului finanţelor publice și al
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administraţiei
publice nr. 4087/2069/2015, în care va
completa informaţiile de la secţiunea
IV și nu va completa informaţiile de la
Secţiunea V – VII, însoţită de declaraţia pe proprie răspundere a proprietarului sau a persoanei împuternicite, după caz, prin care se atestă
faptul că «nici una din cheltuielile cu
utilităţile nu sunt înregistrate în
sarcina persoanei care desfășoară
activitatea economică»”, prevede
proiectul de norme ale Codului Fiscal.
Cei care nu au firmă acasă, iar apartamentul sau casa este doar locuinţă, nu
vor trebui să depună nici o declaraţie.

168 de botezuri, 133 de nunţi și 100
de înmormântări la Râșnov, în 2015
Indicatorii demografici au fost în creștere anul trecut
La Râșnov anul 2015 a însemnat o
creștere a natalităţii cu aproximativ
șapte procente, pe lume venind un
număr de 168 de copii, faţă de 157 în
2014. De altfel, și cu un an mai
devreme s-a înregistrat o creștere a
natalităţii, chiar cu 20%, după ce în
2013 în familiile râșnovene fuseseră
botezaţi 120 de nou născuţi.
Anul trecut, 23 de nașteri au fost
înregistrate direct la serviciul de
Starea Civilă din Primăria Râșnov (cu
una mai mult decât în 2014), iar restul
la alte primării, având în vedere că
nașterile au avut loc la unităţi sanitare
din alte localităţi. „Înregistrarea nașterii se face de serviciul de stare

civilă din cadrul SPCLEP sau a
primăriei unităţii administrativ teritoriale în a cărei rază s-a produs
evenimentul. Diferenţa dintre cele
două situaţii se datorează faptului
că noii născuti ai căror părinţi au
domiciliu pe raza orașului Râșnov, de
regulă, vin pe lume la maternitatea
din municipiul Brașov, iar înregistrarea acestora se face la Primăria
municipiului Brașov”, au explicat
reprezentanţii Serviciului de Stare
Civilă din cadrul Primăriei Râșnov.
Tot în creștere a fost anul trecut și
indicatorul statistic privind căsătoriile,
numărul cuplurilor care și-au unit
destinele în 2015 fiind de 133, cu 33

mai multe decât în anul precedent. De
altfel, anul 2015 a intrat în „top 5” din
2000 încoace, din punct de vedere al
nunţilor care au avut loc la Râșnov.
Mai mare a fost, din păcate și
numărul divorţurilor înregistrate în
orașul nostru pe parcursul anului trecut, 60 în 2015 faţă de 56 în 2014, dintre care 5 au fost desfăcute prin divorţ
amiabil la Primărie, 22 au fost desfăcute prin divorţ amiabil la birou notarial și 33 au fost desfăcute prin sentinţe civile, la instanţe judecătorești.
Numărul de decese înregistrat în
registrele Stării Civile ale Primăriei
Râșnov a crescut de la 92 în 2014 la
100 în 2015.
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S-a rescris istoria!

Secolul XIX

Zonă de protecţie arhitecturală și istorică, ansamblul „Piaţa
Unirii”, datat secolul XVIII – XIX, începe să arate ca acum un
secol. Transformarea centrului în pietonal de granit, dar cu
păstrarea facilităţilor de secol XXI, e aproape gata, iar râșnovenii
își pot face deja o imagine despre cum va fi totul la final
Centrul Râșnovului se arată
lumii cum a fost odată! Zonă de protecţie arhitecturală și istorică,
ansamblul „Piaţa Unirii”, datat secolul XVIII – XIX, începe să arate ca
în pozele din arhivele Rosenau, ca
zonele pietonale din orașele istorice
din Vestul Europei. O istorie recuperată în 2016, cu o investiţie de 4 milioane de euro menită să șteargă
urmele comunismului. Dintr-o parcare plină de mașini, cu zeci cabluri
care atârnau pe stâlpi și pe toate
clădirile, Piaţa Unirii se transformă
într-o „avere” a orașului, cu un imens
potenţial turistic, de care Sibiul,
Sighișoara, Brașovul profită de mulţi
ani. Un proiect al cărui potenţial
puţini l-ar fi putut anticipa, o
investiţie care părea imposibilă acum
15 – 20 de ani la Râșnov, devine realitate în 2016. Deja e vorba de săptămâni care au mai rămas până la
finalizarea acestui proiect, ale cărui
baze au fost puse în 2007, iar Piaţa
Unirii arată deja „cum trebuie să
arate”. Lucrările de amenajare a pietonalului au fost încheiate, fiind
definitivată zilele trecute operaţiunea
de montare a granitului pe întreaga
suprafaţă, iar râșnovenii își pot face o
imagine despre cum va fi totul la
final. Stâlpii de iluminat public, proiectaţi după reguli care respectă
încadrarea istorică, au fost montaţi,
fântâna arteziană care va semăna cu

Secolul XX

Secolul XXI

Bisericile și Cetatea, promovate la
„Transylvania Tourism Fair”
Primăria Râșnov și Dino Parc vor avea câte un stand
la târgul de turism al Regiunii Centru, din luna martie
Râșnovul va fi prezent în luna martie la un târg
regional de turism care va avea loc la Brașov, un eveniment de mare tradiţie în domeniu. Astfel, Primăria și
Asociaţia Rosenau Tursim vor avea propriul stand la
„Transylvania Tourism Fair”, unde vor fi promovate
obiective importante din Orașul Trandafirilor, precum
Biserica veche Sfântul Nicolae, Biserica Evanghelică sau
Cetatea. „Fiind vorba de un târg regional, pe lângă
agenţiile de turism care vor fi prezente, ne vom adresa
și brașovenilor sau altor vizitatori, în mod direct, promovând unităţile de cazare din oraș, Peștera Valea
Cetăţii sau diversele evenimente culturale și sportive de

pe parcursul anului”, a declarat Constantin Ungureanu,
președintele Asociaţiei Rosenau Turism. Alăturat standului Râșnovului, la târg va fi prezent și standul Dino Parc,
a cărui temă va fi „Dino Party”, practic o simulare de
petrecere din parcul tematic la care sunt invitaţi atât
copiii cât și părinţii.
„Transylvania Tourism Fair” (TTF) este cel mai
important târg de turism din centrul ţării, organizat de
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT). Evenimentul a ajuns la cea de-a noua ediţie, organizată anul
acesta în perioada 11 – 13 martie, în locaţia Brașov Business Park.

cea din centrul istoric al Sibiului e și
ea funcţională deși „invizibilă”, pentru că apa va fi „ţâșni” direct din
pavaj, iar întreaga zonă „ascunde” în
subteran o lucrare inginerească executată în premieră în România.
Transformarea centrului unui oraș în
zonă pietonală, dar cu păstrarea facilităţilor de secol XXI, e la final. Parcarea și șoseaua subterană sunt
aproape gata, iar noul centru al
Râșnovului ar urma să fie predat la
cheie de constructor în martie aprilie, până atunci urmând să fie
definitivate și amenajările la rampele
de acces spre tunelul rutier și parcarea subterană.
Primarul Adrian Veștea ne-a
declarat că, la ora actuală, se lucrează
și la planurile de arhitectură peisagistică, cu o firmă specializată, în vederea amenajării spaţiilor verzi de pe
pietonal, precum și pentru aranjarea
mobilierului urban, pentru a pune în
valoare și mai mult întreaga zonă.
Totodată, primarul Râșnovului a
anunţat că va exista și un regulament
pentru ocuparea domeniului public
pentru acest perimetru, care va fi
aprobat de către Consiliul Local în
perioada următoare și care va viza
unităţile de alimentaţie publică care
vor să ocupe spaţii de terase. Ansamblurile de terasă vor avea un caracter
unitar, pentru a nu prejudicia estetica zonei.

CALENDARUL DE EVENIMENTE RÂȘNOV 2016
" 22 - 28 februarie, Campionatul Mondial de Juniori și U23 (sporturi nordice)
" 4-6 martie, Finala Cupei Mondiale de Sărituri cu schiurile fete
" 28 aprilie, Concurs de încondeiat ouă, www.asociatiarosenauturism.ro
" mai, Maialul Râșnovean, www.turism-rasnov.ro
" 30 mai - 4 iunie, Schubz Sumer Camp, www.schubz.ro
" iunie, Festivalul Rozelor, www.rosenaufest.ro
" 3 - 5 iunie, Festivalul de film de foarte scurt metraj, www.trescourt.ro
" 19 - 26 iunie, Festivalul Jocmania, www.jocmaniafest.ro
" iulie, Zilele Râșnovului și Festivalul Ecvestru, www.turism-rasnov.ro

Următorul eveniment din
turism la care Râșnovul va fi
prezent este Târgul European al
Castelelor, care va avea loc în
perioada 14 - 15 mai, la Castelul
Corvinilor din Hunedoara. În
ceea ce privește acest târg, este
de remarcat faptul că Primăria
Râșnov a fost invitată de către
autorităţile hunedorene să fie
prezentă pentru a promova
Cetatea Râșnov, fiindu-i oferit
gratuit un stand în cadrul evenimentului.

" 20 - 24 iulie, Festivalul Open Doors To History
" 29 iulie - 7 august, Festivalul Internaţional de Film Istoric, www.ffir.ro
" 11 - 14 august, Rockstadt Extreme Fest, www.rockstadtextremefest.ro
" 19 - 21 august, Festivalul de Reconstituire Istorică, www.ffir.ro

„DINO PARTY”. Staţiunea turistică Râșnov va avea unul
din cele mai animate standuri la târg, orașul fiind promovat
în acest an și cu tema „Dino Party”, petrecere printre
dinozauri, care va fi simulată și pentru vizitatorii TTF.
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