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Anul 2021, unul al 
revenirii din punct de
vedere al investiţiilor 

Oraș în dezvoltare 
643 de certificate de urbanism și
136 de autorizaţii de construire,
eliberate anul trecut de Primărie.

Râșnovul, după al doilea 
an de pandemie
2021, anul în care s-au înregistrat
cele mai multe decese din istoria
recentă a orașului.  
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Nu mai au casă, nu mai au masă. Unii nu
mai au nici rude în viaţă. Și nici ţară. Milioane de
ucraineni au luat drumul băjeniei, refugiindu-se
din calea unui război greu de înţeles în secolul al
XXI-lea, pe bătrânul continent. Și totuși, s-a
întâmplat. Armata Federaţiei Ruse a invadat
Ucraina în zorii zilei de 24 februarie. Iar de 
atunci, lumea nu mai este la fel. Pentru ucraine-
ni, viaţa așa cum o știau nu mai există, iar drama
are tot atâtea definiţii câţi ucraineni au pierdut
pe cineva drag. Inclusiv copii care au murit de
gloanţele rusești. Pentru români, șocul unui
război la graniţă a deșteptat un val de empatie
materializat în sprijin sub toate formele pentru
refugiaţi. De la strângere de ajutoare pentru cei
ce au rămas în faţa tancurilor rusești și până la
găzduire pentru cei ce au trecut graniţa.  

S-a mobilizat întreaga ţară pentru a le oferi
alinare ucrainenilor. S-au mobilizat și
râșnovenii, cu atât mai mult cu cât, anul trecut,

Orașul Trandafirilor s-a înfrăţit cu Gostomel,
localitate aflată în vecinătatea capitalei Kiev, una
dintre cele grav afectate de război.

92 de ucraineni au ajuns în staţiunea noas-
tră, cel puţin până la finalul lunii martie, 14 fiind
chiar din orașul frate Gostomel. Între ei, și mulţi
copii, unul având doar patru luni. Alţi 10
ucraineni au poposit pentru scurt timp aici, 
și-au „tras sufletul” și au pornit către alte zări.

Majoritatea celor care au rămas la Râșnov
sunt cazaţi la pensiuni din oraș, dar sunt și 
câţiva care au fost primiţi de familii în casele lor.
Mai multe unităţi de cazare au răspuns apelului
Primăriei Râșnov și s-au oferit să găzduiască
persoanele venite din zona de conflict. 
De asemenea, mai multe restaurante s-au oferit
să asigure câte o masă caldă pentru refugiaţi.

Cei 92 de refugiaţi încearcă să se adapteze,
unii își doresc să muncească, cei mici să înveţe,
iar gazdele lor, reprezentanţi ai primăriei, ai

societăţilor comerciale sau voluntari pun cu toţii
umărul pentru a-i ajuta. 

În toată această perioadă, Primăria Râșnov a
fost un „liant” între refugiaţii veniţi din Ucraina
și comunitatea locală, iar aproape fiecare nevoie
de ajutor identificată și-a găsit rezolvarea. 

„Râșnovul e acum «acasă» pentru 92 de
oameni fugiţi din calea morţii. Și nu Primăria,
ci râșnovenii au făcut posibil asta, voluntari cu
suflet, firme care au sărit în ajutor. Sunt mân-
dru, ca râșnovean, că oamenii au răspuns atât
de bine și într-un mod atât de uman apelurilor
noastre. Pacea e o sarcină pentru toţi, iar noi
așa o putem susţine, fiind alături de cei alungaţi
de război. Mulţumesc tuturor râșnovenilor care
s-au implicat, le mulţumesc și angajaţilor din
Primărie care au muncit la acest întreg proces
de organizare, și au făcut-o bine”, a precizat 
primarul orașului Râșnov, Liviu Butnariu. 

- continuare în pagina 6 -

Râșnovul le-a devenit refugiu
din calea unui război modern
92 de ucraineni au ajuns în orașul nostru, 
de la începutul invaziei rușilor în ţara vecină
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Râșnovul, inclus într-un proiect european
privind gestionarea urșilor - problemă 
În perioada 2014 – 2021, Ocolul Silvic din Râșnov și specialiștii Institutului Naţional de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură 
„Marin Drăcea” (INCDS) – Staţiunea Brașov au încercat mai multe variante de ţinere a urșilor la distanţă de om 

Ocolul Silvic din Râșnov a fost unul dintre
partenerii proiectului „Life for bear”, implemen-
tat în perioada 2014 – 2021, de Institutul 
Naţional de Cercetare și Dezvoltare în Silvicul-
tură „Marin Drăcea” (INCDS) – Staţiunea Brașov.
Proiectul a fost unul complex, vizând atât acti-
vităţi de monitorizare a efectivelor de urs, cât și
implementarea unor măsuri de reducere a con-
flictului dintre aceste animale și oameni. 

Pe 27 ianuarie, într-o conferinţă naţională
desfășurată în Poiana Brașov, a fost prezentat
raportul final al acestui proiect, eveniment 
pentru care a venit la Brașov și ministrul Mediu-
lui, Tanczos Barna.

Optim: 0,5 urși/km pătrat.
Real: 1,5 urși/km pătrat
Puiu Gheorghe, șeful Ocolului Silvic din

Râșnov, a explicat că pe toată durata derulării
proiectului au fost create bazele de date privind
populaţia optimă, fiind luate în calcul o serie de
criterii. „În urma studiilor, specialiștii au estimat
că densitatea de urși în Masivul Postăvarul, unde
avem și noi fond cinegetic, este de 1,5 exemplare
pe kilometru pătrat, în condiţiile în care optimul
ar trebui să fie de 0,5 exemplare pe kilometru

pătrat”, a detaliat acesta. 

Măsuri pentru 
a ţine urșii în pădure 
Pentru a reduce riscul producerii unor inci-

dente, ca urmare a intrării urșilor în zonele
locuite, Puiu Gheorghe a menţionat că, în fondul
cinegetic administrat de Ocol, care se întinde pe
aproximativ 10.000 de hectare, au fost luate mai
multe măsuri menite să-i ţină pe urși în pădure:
„Au fost plantaţi pomi fructiferi și arbuști cu
fructe dulci, printre care zmeur sau mur. 
De asemenea, au fost aduse numeroase
mușuroaie de furnici, asta pentru a le oferi 
animalelor o sursă suplimentară de hrană”. 

Totodată, în zonele locuite frecventate de urși
au fost montate boxe speciale la platformele de
depozitare a deșeurilor menajere. 

5 urși relocaţi, 
niciunul reabilitat 
Nu în ultimul rând, în perioada implemen-

tării proiectului, de la Râșnov au fost relocaţi
cinci urși, însă, a precizat reprezentantul 
Ocolului Silvic Râșnov, „nu am informaţii că 

vreunul dintre acești urși s-ar fi reabilitat”. 
Faptul că relocarea nu este o soluţie pentru

reabilitarea urșilor care coboară frecvent în loca-
lităţi a fost subliniat și de Ramon Jurj, specialistul
INCDS care a coordonat implementarea proiec-
tului „Life for bear”.

„Relocarea nu a avut niciun succes, pentru
că urșii nu s-au reabilitat, au continuat să facă
probleme. În urma acestui proiect și a altor
studii făcute timp de 20 de ani, concluzia a fost
că relocarea nu este o soluţie viabilă pe termen
mediu și nu este în niciun caz pentru urșii care
vin des în oraș. Relocarea este costisitoare și are
ca rezultat mutarea problemei dintr-un loc în
altul”, a declarat Jurj, în timpul conferinţei de
încheiere a proiectului, care s-a desfășurat în
judeţul nostru. 

Acesta a prezentat și câteva exemple, în două
cazuri fiind vorba despre urși capturaţi din fondul
cinegetic al Orașului Râșnov. Astfel, el a amintit
de exemplarul capturat în urmă cu mai mulţi ani
în curtea Cetăţii Râșnov. Acesta a fost relocat în
același fond cinegetic, la distanţa cea mai mare de
localitate, undeva la baza Munţilor Bucegi. „După
ce a fost capturat și relocat, ursul a parcurs un
teritoriu destul de mare, a colindat Munţii 

Bucegi, a ajuns în zona Rucăr, unde a stat o
perioadă și a făcut probleme mari, apoi a plecat
în zona turistică Pecineagul, unde, la fel, a făcut
probleme. S-a întors la Râșnov, unde a fost cap-
turat și relocat. După patru luni, ursul a dispărut
în Poiana Brașov, în zona Stânei turistice. Ulterior,
am primit semnal de mortalitate. Rezultatul
acestei relocări nu a fost cel scontat”, a spus Jurj.

Acesta a amintit și de „Clopoţel”, ursul care
umbla prin Poiana Brașov, inclusiv în zona
Cabanei Postăvarul. „Acest urs a fost capturat de
două ori și relocat tot în cadrul aceluiași fond
cinegetic. De două ori s-a întors înapoi, iar a
treia oară, gestionarul fondului cinegetic, parte-
nerul nostru în implementarea proiectului,
Ocolul Silvic Râșnov, a solicitat derogare și a
primit aprobarea de la Ministerul Mediului 
pentru recoltarea lui, având în vedere că ursul
nu mai avea nicio șansă să se reabiliteze. Scopul 
relocării este ca ursul să se reabiliteze”, a conti
nuat Jurj.

Proiectul, cu o valoare totală de 1,567 mi-
lioane de euro, a început în anul 2014, iar
finanţarea a fost asigurată, în proporţie de
71,19%, din fonduri europene, prin Programul
„Life for bear”.

Șantierele de împăduriri sunt
amplasate în apropierea 
Complexului Olimpic de sărituri
cu schiurile, în Valea Paltinului,
precum și în zona drumurilor
forestiere Golomoș, Glăjerie,
Najila și Mălăiești

82.500 de puieţi forestieri urmează să fie
plantaţi, în primăvara anului 2022, în pădurile
Ocolului Silvic Râșnov, potrivit lui Puiu 
Gheorghe, șeful Ocolului Silvic Râșnov. Din
totalul acestora, 3.850 sunt fagi, 4.700 goruni,
48.400 molizi, 20.900 brazi, 1.600 larice și 3.050
paltin de munte. 

14 hectare -  împădurire
integrală, prin 
plantare. 40,4 hectare 
– regenerare naturală
Anul acesta, pe 14 hectare se vor face

împăduriri integrale, iar pe 2,4 vor fi completate
plantările realizate în anii anteriori. Tot în primă-
vara acestui an, suprafaţa regenerărilor naturale a
crescut cu 40,4 hectare, care se adaugă celor
182,55 hectare realizate în anii anteriori.

Șantierele de împăduriri sunt amplasate în
fondul forestier din apropierea Complexului
Olimpic de sărituri cu schiurile, în Valea 
Paltinului, precum și în zona drumurilor
forestiere Golomoș, Glăjerie, Najila și Mălăiești,
potrivit aceleiași surse. 

„Seminţe” pentru anii
următori: molid, brad, 
fag, paltin - pentru munte,
dar și arbori ornamentali
pentru oraș - tuia, stejar
roșu, scoruș, platan
Puiu Gheorghe a mai spus că în pepiniera

Valea Lungă se vor realiza lucrări de întreţinere a
culturilor de puieţi forestieri de molid, brad, fag și
paltin de munte, precum și a celor de puieţi 

ornamentali de tuia, stejar roșu, scoruș și platan,
culturi însemnând circa 75.000 de puieţi în
pepinieră. În solar va fi însămânţată o nouă cul-
tură pentru obţinerea a circa 25.000 puieţi de
molid apţi pentru replantare. 

Bilanţul pentru 2021
Pe de altă parte, lucrările de întreţinere exe-

cutate anul trecut au constat în împăduriri pe o
suprafaţă de 2,4 hectare, plantându-se un număr
total de 12.000 puieţi forestieri, din care 2.000
gorun, 3.000 molid și 7.000 brad, dar și com-
pletări pe o suprafaţă de 2,63 hectare, plantându-
se un număr total de 13.150 puieţi forestieri, din
care 1.700 fag, 3.900 molid, 7.000 brad și 550
paltin de munte. De asemenea, s-au făcut lucrări
de descoperire a puieţilor din plantaţii și rege-
nerări naturale, pe o suprafaţă de 65,48 hectare.
Scopul acestora este de a asigura lumina necesară
dezvoltării puieţilor. 

Lucrările de îngrijire executate în anul 2021
au constat în curăţiri pe o suprafaţă de 11,5
hectare, degajări pe o suprafaţă de 24 de hectare
și ajutorarea regenerării naturale pe 16 hectare.

82.500 de puieţi urmează a fi plantaţi, 
în această primăvară, în zona Râșnovului
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LOCURI DE MUNCĂ VACANTE OFERITE 
DE ANGAJATORI DIN ORAȘUL RÂȘNOV

NR. DENUMIRE MESERIA ADRESA 
CRT. AGENT ECONOMIC LOCULUI DE MUNCĂ
1 BIT ADVANCE SRL - conducători aut. cat. B, taxi Râșnov, str. Teilor nr. 2A

0744 168 777
2 BOMBARDIER SRL - 5 muncitori calificaţi Râșnov, str. Gării nr. 99

montatori uși-ferestre PVC office@bombardier.ro
- muncitori necalificaţi 0268 231 181

3 BOM EXPERT SRL - 2 montatori tâmplărie PVC Râșnov, cva. Florilor
office@bomexpert.ro
0744 170 933

4 BRACOMA SRL - 10 muncitori în construcţii  Râșnov, str. Gării nr. 4
calificaţi și necalificaţi 0726 208 657

5 BRUTARIA ALIPAN SRL - brutari Râșnov, str. Câmpului nr. 1
- ajutor brutar 0745 161 912
- muncitori necalificaţi

6 CARREFOUR MARKET - casier Râșnov, str. Brașovului nr.1
- lucrător universal 0749 180 650
produse proaspete

7 DECUM SRL - 1 cameristă Râșnov, zona Farmacistul
Pensiunea Cetatea Craiului 0723 267 266

8 DEXION STORAGE  - operator producţie Râșnov, str. Câmpului nr. 1A
SOLUTIONS SRL - operator CNC 0372 683 418

- lăcătuș mecanic 
întreţinere și reparaţii
- electrician 
întreţinere și reparaţii
- inginer mecanic
- inginer proiectant
- inginer dezvoltare produs
- inginer structurist

9 DINO PARC Râșnov - însoţitor grup cu permis Râșnov, str. Cetăţii
de conducere cat. B 0741 208 703

10 EDEL HOUSE SRL - recepţioner/recepţioneră Râșnov, str. Florilor nr. 69
- cameristă 0740 195 074
- ajutor bucătar

11 FABRICA DE SCULE SA - rectificatori Râșnov, str. Câmpului nr. 1
contact@fsr.ro
0368 800 011

12 GAMER DESIGN SRL - 2 croitorese Râșnov, str. M. Viteazu nr. 29
- operator-montator cu permis office@thegamer.ro
de conducere cat. B 0759 088 033

13 GOSCOM - șofer autospecială Râșnov, str. Izvor nr. 6
CETATEA RÂȘNOV SA - instalator apă-canal office@goscomrasnov.ro

0268 230 196
14 LEROIV TRANS SRL - ospătari Râșnov, DN73A, Pensiunea Tudor

Pensiunea restaurant Tudor pensiunea.tudor@yahoo.com
0745 655 551

15 M&M PRODUCT SRL - reprezentant vânzări zona Brașov Rasnov, str. Câmpului nr. 1
- 3 muncitori necalificaţi office@smartwrap.ro

0372 729 923
16 MAX INT RO SRL - bucătari Râșnov, Calea Brașovului

Complex turistic Max - ajutori bucătari office@maxinternational.ro
International - ospătari 0744 203 870

- cameriste
17 Pensiunea Poiana Râșnoavei - bucătari Râșnov, DN 73A, km 14

DORIPESCO - ospătari contact@poiana-rasnoavei.ro
- cameriste 0720 900 778
- lucrător în bucătărie
- îngrijitor spaţii exterioare  
și interioare

18 PsiControl SRL - 60 operatori Râșnov, str. Câmpului nr. 1A
- 2 ingineri proces info@psicontrol.com
- 1 inginer testare 0268 406 797
- 1 specialist achiziţii 0733 980 073
- 1 junior HR Admin. 

19 RORA CONSING SRL - secretariat (min. studii medii, Râșnov, str. Gării nr. 6
operare PC, excel, progr. 0268 231 552
contabilitate și gestiune) 0720 044 440
- operator facturare
(min. studii medii, oper.
PC, Excel, progr.
contabilitate și gestiune)

20 SERGIANA GRUP - bucătari Râșnov, str. Cetătii nr. 34
Restaurant Sub Cetate - ospătari 0721 200 017

21 SINAI SRL - 2 tâmplari-dulgheri Râșnov, str. Gării nr. 8
- 1 muncitor necalificat 0740 005 728

22 TIMRADSIM HOTEL SRL - cameristă Râșnov, str. Ion Creangă nr. 2
Hotel RADSOR 0368 808 866

23 SC NOA ELECTRIC SRL - electricieni, ajutor electricieni 0744 247828
olivernedelcu86@yahoo.com
olivernedelcu86@gmail.com

Din 1 aprilie, RATBV a pus în vânzare
două noi tipuri de titluri de călătorie:
„Abonamentul lunar metropolitan” și
„Abonamentul anual metropolitan”.
Ambele abonamente vor putea fi folosite
pe toate traseele deservite de RATBV, atât
în municipiul Brașov (pe cele 44 de linii,
inclusiv linia 20, Livada Poștei - Poiana
Brașov), cât și în toată zona metropolitană
(pe cele 20 de linii), fără nicio limită a
numărului de călătorii. 

Preţul unui abonament nominal
lunar este de 195 de lei, iar abonamentul
anual va costa 1.950 lei (preţul echivalent
pentru 10 luni calendaristice).

Aceste două noi abonamente pot fi
achiziţionate de la toate casieriile RATBV,
precum și cu telefonul mobil, prin inter-
mediul aplicaţiei „24pay”, disponibilă în
toate autobuzele și troleibuzele puse în
circulaţie de RATBV.

Cele două noi tipuri de abonamente
au fost aprobate de Adunarea Generală a
Asociaţiei Metropolitane pentru Dez-
voltare Durabilă a Transportului Public
Brașov și au un caracter experimental
(pentru o perioadă de trei luni, de la
începutul lunii aprilie 2022). 

Persoanele care își vor achiziţiona
„Abonamentul anual metropolitan” vor
putea folosi acest titlu de călătorie până
la sfârșitul perioadei pentru care a fost
achiziţionat. Altfel, spus, un abonament

anual de 12 luni cumpărat, de exemplu,
în 15 iunie 2022 va fi valabil până în 15
iunie 2023. 

Operatorul de transport public RATBV
deservește localităţile Brașov, Râșnov,
Cristian, Ghimbav, Codlea, Feldioara,
Sânpetru, Bod, Prejmer, Hărman,
Hălchiu, Tărlungeni, Budila, Vama
Buzăului, Predeal.

Economie de 
60 lei pe lună 
Noile abonamente îi sprijină pe

râșnovenii care nu beneficiază de facilităţi
la transportul în comun și care fac naveta
la Brașov sau în alte localităţi din zona
metropolitană, având în vedere că un călă-
tor nu va mai plăti mai multe abona-
mente. Spre exemplu, lunar, un
râșnovean care are treabă zilnic în Brașov,
va plăti 195 de lei, nu 255 lei (170 lei pen-
tru Râșnov – Brașov, liniile 130 și 131,
plus 85 lei pentru liniile interne din
municipiul Brașov). Practic, este vorba de
o economie de 60 lei pe lună. 

Menţionăm că abonamentul metro-
politan nu este obligatoriu, rămâne vala-
bilă și opţiunea pentru abonamentul sim-
plu, valabil doar pe ruta Râșnov – Brașov
/terminal RATBV Bartolomeu (cu termen
de valabilitate a călătoriei de 50 de minute
de la validarea biletului/abonamentului).

De la 1 aprilie, 
abonament metropolitan
195 de lei/lună, valabil pentru Râșnov, Brașov 
și alte 13 localităţi din zona metropolitană

Începând cu data de 29 martie, Cen-
trul de vaccinare de la Policlinica
Râșnov și-a suspendat activitatea. A fost
deschis pe 10 martie 2021, în debutul
celei de-a treia faze a campaniei
naţionale de vaccinare, dar, după mai
bine de un an de funcţionare, din cauza
interesului în scădere, vaccinarea intră
într-o etapă de pauză, cel puţin pentru
moment. „Centrul nu se închide, deo-
camdată, doar se supendă activitatea.
În cazul în care nevoia o va impune, îl
vom putea redeschide. În perioada în
care s-a funcţionat pe bază de pro-
gramări, lucrurile au mers foarte bine.
Apoi, când s-a mers «la liber», interesul

a fost tot mai mic. Cum, în prezent, nu
mai există adresabilitate, s-a ajuns la
decizia suspendării activităţii”, a pre-
cizat dr. Adrian Popa, șef al unităţii.

Timp de două luni, de la finalul lui ia-
nuarie 2022 și până în momentul 
suspendării activităţii, la Râșnov a funcţionat
unul dintre cele 10 centre de vaccinare unde
s-au putut imuniza copii cu vârsta cuprinsă
între 5 și 11 ani.

În ceea ce privește voucherele pen-
tru persoanele care s-au vaccinat între 3
septembrie 2021 și 31 ianuarie 2022,
cele neridicate de către beneficiari se
întorc la Direcţia de Sănătate Publică
Brașov.

Centrul de vaccinare din oraș
și-a suspendat activitatea

TITLURI DE CĂLĂTORIE PENTRU RÂȘNOVENI 
- 1 călătorie Râșnov - Brașov: 5,00 lei (preţ întreg)
- 1 călătorie Râșnov: 1,50 lei (preţ întreg)
- 1 călătorie Cristian - Râșnov (sau retur): 3,00 lei (preţ întreg) 
- Abonament lunar nominal interior Râșnov: 29,00 lei (preţ întreg)
- Abonament lunar nominal Râșnov - Brașov: 170,00 lei (preţ întreg)
- Pachet 10 călătorii Brașov - Râșnov: 50,00 lei (preţ întreg)
- 1 călătorie pe liniile interioare din municipiul Brașov: 2,5 lei (preţ întreg)
- Abonament lunar nominal pe liniile interioare din municipiul Brașov: 85 lei (preţ întreg)
- Abonament anual nominal pe liniile interioare din municipiul Brașov: 850 lei (preţ întreg) 
- Pachet 10 călătorii pe liniile interioare din municipiul Brașov: 25 lei (preţ întreg). 
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Chiar dacă anul 2021 a fost unul com-
plicat din punct de vedere sanitar, Râșnovul
și-a continuat strategia de dezvoltare. Pe de
o parte, au fost continuate lucrările la
proiectele multianuale demarate în anii tre-
cuţi, iar pe de altă parte, au fost puse bazele
pentru investiţiile ce urmează a fi realizate,
multe dintre ele cu finanţări neram-
bursabile, de la bugetul de stat sau din fon-
duri europene. 

Conform evidenţelor contabile, în anul
2021, cheltuielile pentru secţiunea de dez-
voltare din bugetul local (în care sunt
incluse investiţiile și reparaţiile capitale) au
fost de 9.213.152 de lei, suma fiind mai
mare decât cea aferentă anului 2020
(6.592.742 de lei) și apropiată de cea din
anul 2019 (9.569.802 lei).  

Strada I.L. Caragiale, un
proiect multianual
recepţionat anul trecut 
În 2021 au fost încheiate lucrările de

modernizare a uneia dintre cele mai impor-
tante artere din Râșnov, strada I.L. 
Caragiale. Proiectul, finanţat integral de la
bugetul local, a fost unul amplu, artera fiind,
practic, reconstruită. În primă fază au fost
realizate reţelele de utilităţi (apă, canal, elec-
tricitate, comunicaţii), inclusiv canalizarea
pluvială. Ulterior, au fost făcute lucrările la
drum, începând de la fundaţie, la asfaltare și
amenajarea trotuarelor staţiilor de autobuz.
La final, au fost amenajate și zonele verzi,
acestea ocupând 90% din lungimea arterei,
faţă de 40%, cât era înainte. 

Odată cu strada I.L. Caragiale, tot anul 
trecut au fost realizate lucrări de modernizare
și la cele două străzi din zona Valea Popii,
respectiv strada Romulus Cristoloveanu și
strada Matei Basarab. Pe aceste artere au fost
înlocuite conductele de alimentare cu apă, 

s-a introdus canalizare menajeră și au fost
montate bordurile. De asemenea, pe ambele
străzi a fost turnat covor asfaltic. 

Lucrări și pe alte 
străzi din oraș 
Modernizarea de pe strada I.L. Caragiale

reprezintă numai unul dintre proiectele de
investiţii ce au vizat infrastructura rutieră
din oraș. Practic, oriunde a fost nevoie, în
2021 au fost realizate lucrări de reparaţii,
întreţinere marcaje de drumuri și a altor
suprafeţe de pe domeniul public sau
refacere a marcajelor rutiere.  

Progres vizibil în 
proiectul de reabilitare 
a Cetăţii Râșnov
2021 a fost un an în care cel mai impor-

tant proiect aflat în implementare, restau-
rarea Cetăţii, a avansat foarte mult. Practic,
anul trecut au fost realizate lucrările com-
plicate – utilităţi, consolidări, refaceri de
faţade și acoperișuri, reconstrucţia unor
căsuţe – iar în cursul iernii, pentru a nu se
pierde timp, au fost făcute lucrări în spaţiile
interioare. Lucrările propriu-zise la acest
proiect au fost începute în luna februarie a
anului 2020, iar estimarea autorităţilor
locale este că vor fi gata în cursul acestui an. 

Tot în cadrul programului de reabilitare
a monumentului, în anul 2021, Primăria
Râșnov a derulat și procedurile de achiziţie
a unor lucrări suplimentare, printre care
refacerea sistemului defensiv de tip gură de
lup, de la intrarea în Cetatea de sus. Pentru
contractarea acestora au fost organizate
două licitaţii, însă, din păcate, procedurile
au fost anulate din cauza faptului că nu au
fost depuse oferte. 

Un parc nou pentru
râșnovenii din 
Cartierul Florilor 
Investiţiile au continuat în 2021 și în

cartierul Florilor. Astfel, după ce anii trecuţi
au fost modernizate arterele rutiere, zonele
pietonale și reţelele de utilităţi, în 2021 a
fost modernizat și parcul din cartier. Prin
această investiţie, parcul a devenit unul mult
mai atractiv pentru cei mici, care au la dis-
poziţie o serie de elemente de joacă, dar și
mult mai relaxant pentru părinţi și bunici. 

Tot în ceea ce privește parcurile și
zonele de agrement, în anul 2021 au fost
realizate lucrările la parcul din ISR. 

Iluminat public 
pe mai multe străzi 
În 2021 a continuat strategia de mo-

dernizare a sistemului de iluminat public în
mai multe zone ale orașului, nu numai pe
strada I.L. Caragiale. Astfel, conform evi-
denţelor Primăriei Râșnov, anul trecut, în
luna februarie, s-a făcut recepţia la terminarea
lucrărilor la sistemul de iluminat din cartierul
Chimica. Tot pentru această zonă a orașului
au fost recepţionate și lucrările la reţelele 
electrice de alimentare a consumatorilor. 

De asemenea, în anul 2021 au fost
recepţionate lucrările de modernizare a ilu-
minatului public de pe străzile Republicii,
Libertăţii, Glăjărie și Narciselor și branșa-
mentele electrice de pe strada Republicii. 

Investiţii în 
protecţia mediului 
și în anul 2021 
Proiectele din domeniul protecţiei mediu-

lui au continuat și anul trecut, fie că este
vorba despre reţele de canalizare sau 

alimentare cu apă, fie că vorbim despre mana-
gementul deșeurilor. Astfel, în anul 2021 au
fost realizate lucrări de reabilitare și extindere
a reţelelor de alimentare cu apă. Totodată, au
fost finalizate lucrările la canalizarea pluvială
din cartierul ISR, iar pentru acest an a mai
rămas de făcut recepţia.

În anul 2021 au fost începute lucrările
de închidere a fostei rampe de deșeuri
menajere, investiţie absolut necesară,
reprezentând o obligaţie asumată de România
în faţa instituţiilor europene. 

Pe de altă parte, în 2021 au început și
lucrările la adăpostul temporar pentru ani-
male, unde să ajungă caii, vitele sau oile
abandonate. 

Opt licitaţii majore  
În 2021, Direcţia de Achiziţii – Investiţii

din cadrul Primăriei Râșnov a iniţiat 8 lici-
taţii pentru lucrări sau servicii, valoarea
totală a contractelor fiind de 7.177.057 de lei. 

Astfel, în 2021, a fost semnat contractul
de lucrări pentru amenajarea parcării din
Valea Cetăţii, o investiţie estimată la
2.383.002 lei, fără TVA, dar atribuită pentru
suma de 2.121.979 de lei, fără TVA. 

De două ori a fost lansată și licitaţia pen-
tru lucrări suplimentare la Cetate (de fiecare
dată, valoarea estimată a lucrărilor a fost de
1.053.039 de lei, fără TVA), însă procedurile
au fost anulate, din cauza lipsei ofertelor. 

Una dintre licitaţiile lansate anul trecut,
ce presupunea realizarea documentaţiei
tehnico-economice pentru proiectul de
extindere și dezvoltare a infrastructurii 
turistice sau de agrement sportiv în zona
Complex Olimpic Valea Cărbunării, cu o
valoare estimată de 1.010.445 de lei, fără
TVA, nu a fost încheiată în 2021, ofertele
fiind în evaluare. 

- continuare în pagina 5 -

Anul 2021, unul al revenirii din 
punct de vedere al investiţiilor la Râșnov
Valoarea proiectelor implementate a fost mai mare decât cele din anul anterior 
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În 2020, veniturile la 
bugetul local au fost de
32.366.373 de lei, iar în anul
2021 de 37.693.467 de lei

Anul 2021 a fost unul de creștere în
ceea ce privește veniturile la bugetul
local. Majorarea a fost de 16% și a rezultat
din comparaţia anilor 2021 și 2020. Astfel,
dacă în anul 2020 au fost înregistrate 
venituri totale în valoare de 32.366.373 de
lei, anul trecut, suma a crescut la
37.693.467 de lei. 

De altfel, potrivit primarului orașului
Râșnov, Liviu Butnariu, anul trecut,
gradul de realizare a veniturilor la buge-
tul local (care reprezintă suma încasată
raportat la cea previzionată) a fost de
88%. Comparativ, în anul 2020, gradul de
realizare a veniturilor a fost de 70%. 

În 2021, un procent impresionant a
fost în ceea ce privește gradul de realizare
a veniturilor proprii, care a fost de 121%,
faţă de 84% în anul 2020. Tot anul trecut,
gradul de realizare a impozitelor pe
proprietate și taxe locale a fost de 103%,
faţă de 95% în anul 2020. 

Peste două milioane 
de lei, redistribuiţi 
pentru investiţii 
La sfârșitul exerciţiului financiar 2021

s-a înregistrat excedent în sumă de
2.088.722 de lei, provenit din secţiunea de
funcţionare. Mai exact, la finalul anului
trecut, veniturile pentru secţiunea de

funcţionare au fost de 31.291.249 de lei,
iar cheltuielile, de 29.202.527 de lei. 
„Execedentul din funcţionare înregistrat a
fost destinat acoperirii cheltuielilor de dez-
voltare, pe parcursul anului 2021”, a expli-
cat primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.

Din secţiunea de dezvoltare, în 2021 a
rezultat un deficit bugetar de 2.810.937
de lei, în condiţiile în care veniturile au
fost de 6.402.218 lei, iar cheltuielile s-au
ridicat la 9.213.155 de lei. Diferenţa a fost
acoperită din excedentul bugetar.

Cum au fost 
cheltuiţi banii 
de la bugetul local 
Conform evidenţelor contabile ale

Primăriei Râșnov, anul trecut, valoarea
totală a cheltuielilor a fost de 38.415.679
de lei. Din totalul cheltuielilor, suma de
29.202.521 de lei a fost pentru secţiunea
de funcţionare, iar pe partea de dezvoltare
(investiţii) s-a ridicat la 9.213.152 de lei. 

În ceea ce privește cheltuielile secţiu-
nii de funcţionare, suma de 11.217.632 de
lei a fost alocată pentru materiale și ser-
vicii. 8.567.442 de lei a fost alocată pentru
salarii (inclusiv contribuţii). Pentru ram-
bursări de credite a fost cheltuită suma de
2.743.355 de lei, pentru capitolul „Sport,
cultură, religie, burse” – 2.511.064 de lei,
pentru asistenţă socială – 2.081.150 de lei,
pentru subvenţiile pentru transport și
salubritate – 1.392.012 lei, iar pentru
dobânzile aferente datoriei publice s-a
cheltuit suma de 689.872 de lei. 

Plus 16% la bugetul local

Auditul reprezintă una dintre cele mai
importante activităţi dintr-o primărie,
pentru că oferă o imagine clară asupra
performanţelor și respectării regulilor și
procedurilor de către diferitele structuri
din cadrul administraţiei locale. Compar-
timentul de Audit Public Intern din
Primăria Râșnov a realizat, în anul 2021,
un număr de patru misiuni, dintre care

trei de asigurare și una de evaluare. „În
cadrul misiunilor de audit intern deru-
late în cursul anului 2021 au fost con-
statate zero iregularităţi”, se arată în
raportul de activitate al compartimentu-
lui pe anul trecut. Conform aceluiași
document, în 2021 nu au fost cazuri 
de iregularităţi și nici recomandări
neimplementate din anii anteriori.

Auditarea activităţii Primăriei, fără
probleme constatate și în 2021

- continuare din pagina 4 -

Anulată, tot din cauza lipsei ofertelor, a
fost și prima licitaţie pentru montarea unor
căsuţe pentru suveniruri în Valea Cetăţii,
contract cu o valoare estimată de 453.781
de lei, fără TVA. 

Una dintre proceduri a vizat achiziţia de
servicii pază pentru școli (Școala 
Gimnazială nr. 1, Școala Gimnazială „Peter
Thal”, Școala Gimnazială nr. 3, Liceul
Tehnologic), Complex Sportiv Valea 
Cărbunării, zona Centrului istoric (inclusiv
zonele și clădirile publice – Policlinica,

zona pietonală, parcarea subterană, Casa de 
Cultură). Contractul a avut o valoare esti-
mată de 349.800 de lei, dar a fost atribuit
pentru suma de 279.373 de lei, fără TVA. 

Tot în urma unei licitaţii a fost semnat
un contract în valoare de 339.815 lei, fără
TVA (faţă de o valoare estimată de 420.168
de lei, fără TVA) pentru achiziţia materialu-
lui dendrofloricol și amenajările specifice de
pe strada I.L. Caragiale.

În total, în anul 2021 au fost semnate 89
de contracte de achiziţii, cu o valoare totală

de 7.909.679 de lei (cu TVA). 

În 2021, Serviciul Urbanism a
descoperit șase intervenţii ilegale 

Într-o localitate aflată în plină dez-
voltare, Serviciul de Urbanism este solici-
tat la maxim. Acest lucru se reflectă prin
numărul de autorizaţii de construire sau
certificate de urbanism emise. Astfel, anul
trecut, funcţionarii de la „Urbanism” au
întocmit și prelungit 643 de certificate de
urbanism, adică o medie de 1,76 docu-
mente emise pe zi. 

Tot în 2021 au fost emise sau prelun-
gite 136 de autorizaţii de construire. 

Pentru eliberarea acestor documente
este nevoie de verificarea modului în care
au fost întocmite dosarele de către solici-
tanţi, dar și de consultarea reglemen-
tărilor urbanistice, astfel încât certificatele
de urbanism sau autorizaţiile de constru-
ire să respecte toate prevederile legale. 

De asemenea, Serviciul de Urbanism a
emis, anul trecut, certificatele de atestare
a construcţiilor pentru 59 de imobile. 

Pe de altă parte, în anul 2021, specia-
liștii Primăriei au descoperit șase 
construcţii sau demolări ilegale. Pro-
blemele au fost constatate în teren, iar
responsabilii au fost sancţionaţi.  

ORAȘ ÎN DEZVOLTARE: 
643 de certificate de urbanism și
136 de autorizaţii de construire,
eliberate la Râșnov 

Anul 2021 a fost unul în care au fost
pregătite dosarele aferente unor investiţii
pentru care administraţia locală mizează pe
finanţări nerambursabile. Astfel, au fost
depuse la Compania Naţională de Investiţii
(CNI) dosarele pentru continuarea
lucrărilor la Policlinică (etapa a II-a, cu o
valoare a lucrărilor de 4.974.585 de lei),
restaurarea Casei de Cultură (valoarea esti-
mată a lucrărilor - 24.593.334 de lei), con-
struire teatru de vară în Valea Cetăţii 
(valoarea estimată a lucrărilor – 2.343.510
lei), reamenajarea primei școli românești
(valoarea estimată a lucrărilor – 3.274.396
de lei), construirea creșei (valoarea estimată
a lucrărilor – 12.823.571 de lei), construirea
parcării etajate din Valea Cetăţii (valoarea
estimată a lucrărilor – 12.123.021 de lei).
Proiectele depuse au fost admise de CNI și
sunt în diferite stadii de evaluare sau imple-
mentare. 

O altă sursă de finanţare valorificată de
Primăria Râșnov a fost Programul Anghel
Saligny. Pentru a obţine finanţare prin acest
program, au fost depuse 8 proiecte, cu o 
valoare totală de 65.890.069 de lei, cu TVA.
Sumele au fost solicitate pentru moder-
nizarea infrastructurii rutiere și amenajarea
canalizărilor pluviale (străzile Brazilor, 1

Mai, Crizantemelor, Armata Română, Crinului),
dar și pentru extinderea reţelelor de ali-
mentare cu apă și a sistemului de canalizare
menajeră în zona Glăjărie. 

Tot anul trecut a fost semnat contractul
de finanţare pentru eficientizarea sistemului
de iluminat public pe străzile Cloșca, Crișan,
Horea, Vulcanului, Ghimbășel, Vânătorilor,
Mică, Salciei, Armata Română, Centru Nord,
Vulturului, 1 Mai, Narciselor, Trandafirilor,
Brândușelor, Garofiţei, Panseluţelor,
Lalelelor, Gladiolelor, Orhideelor,
Bujorului, George Coșbuc, Iazului, Negoiu,
Piaţa Industriei, Cpt. Iancu Șofran, Bucegi. 

Vor fi schimbate 299 de corpuri de 
iluminat cu eficienţă energetică scăzută cu
corpuri de iluminat cu tehnologie LED, cu
reglarea fluxului luminos - prin imple-
mentare sistem de telegestiune. Prin acest
proiect se va obţine o economie de energie de
aproximativ 77 %, cu o reducere a emisiilor
de carbon aferente de aproximativ 77 %.

De asemenea, a fost depusă cererea de
finanţare europeană pentru realizarea do-
cumentaţiei tehnice aferente pentru proiec-
tul „Extinderea și dezvoltarea infrastructurii
turistice/de agrement sportiv și serviciilor
publice de turism în zona Complex Olimpic
Valea Cărbunării”. 

Dosare pregătite 
pentru anii următori 
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32 de incendii, 11 accidente auto, 5
deblocări, 8 inundaţii, dar și 2 exerciţii de 
salvare din telescaun. Altfel spus, bilanţul
intervenţiilor Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă Râșnov, pentru anul 2021.
Pe de altă parte, pompierii râșnoveni au avut
de-a face, anul trecut, și cu o alarmă falsă.

„Am efectuat controale la Policlinica din
oraș, la școlile 1, 2 și 3, la Liceul Tehnologic,
dar și la Cinematograful «Amza Pellea» și la
cele două grădiniţe. Totodată, s-a efectuat și
un control intern la echipamentele din 
instituţie, respectiv la sistemul de alarmare
în caz de incendiu”, a explicat Mircea
Olteanu, șef al SVSU Râșnov.

Preocupări ale reprezentanţilor Serviciului

în anul trecut le-au reprezentat și achiziţiile
de materiale necesare privind prevenirea și
combaterea infecţiilor Covid-19, verificarea
hidranţilor din localitate, dar și verificarea
albiilor râurilor și extragerea materialelor ce
pot duce la formarea de baraje și inundarea
terenurilor din zonele respective.

Întreţinerea mașinilor din dotare, infor-
marea preventivă a populaţiei privind produ-
cerea posibilelor incendii, verificarea stării
hornurilor clădirilor populaţiei și avertizarea
proprietarilor în acest sens s-au numărat, de
asemenea, printre acţiunile constante ale
SVSU, care, de-a lungul anului, a participat la
buna desfășurare a evenimentelor cultural-
artistice și sportive.

56 de misiuni de urgenţă
Pompierii râșnoveni au avut un 2021 plin: 32 de incendii, 
11 acidente auto, 5 deblocări, 8 inundaţii, pe lista intervenţiilor

De-a lungul anului 2021, poliţiștii locali
din Râșnov au dat 2.460 de sancţiuni, sub
formă de avertismente și amenzi. De aseme-
nea, instituţia a soluţionat plângeri și recla-
maţii ale unor cetăţeni ai orașului cu privire
la ordinea și liniștea publică, parcări ilegale
pe domeniul public, lăsarea în libertate a ani-
malelor ce prezintă pericol, în special cele
canine, dar și reclamaţii privind pășunatul
ilegal și lăsarea în libertate a animalelor caba-
line și bovine-ovine. S-au desfășurat patrulări
în vederea campării ilegale pe domeniul pu-
blic și privat, în zone neamenajate.

„S-a acordat sprijin agenţilor Poliţiei
Naţionale în soluţionarea anumitor speţe, iar
patrula pe timpul nopţii s-a realizat în
patrulă mixtă: poliţist local - poliţist naţional.
S-au dus la îndeplinire mandate de 

executare a muncii în folosul comunităţii de
către persoanele condamnate pentru
săvârșirea de fapte penale. S-a asigurat buna
desfășurare a evenimentelor cultural-artis-
tice și sportive”, a transmis Ionuţ Munteanu,
șef al Poliţiei Locale Râșnov.

Pe parcursul anului trecut, poliţiștii locali
râșnoveni au mai efectuat serviciul prin
patrulare, prevenirea faptelor anti-sociale,
paza obiectivelor, prevenirea comerţului
ambulant, ordinii și siguranţei rutiere,
ordinii și liniștii publice, dar și însoţirea
angajaţilor din servicii ale Primăriei la
diferite speţe, cum ar fi disciplina în con-
strucţii, protecţia mediului, evidenţa per-
soanelor și asistenţa socială și, nu în ultimul
rând, conducerea și identificarea persoanelor
suspecte la sediul Poliţiei Naţionale.

Încă mai sunt „lacune” în
respectarea legii: aproape
2500 de sancţiuni de la
poliţiștii locali, în 2021

Carmen Sandu a verificat 
în teren sesizările din 
partea cetăţenilor 

Modul în care râșnovenii au înţeles să
păstreze curăţenia în oraș a fost monitorizat
anul trecut de către viceprimarul Râșnovului,
Carmen Sandu. Practic, de-a lungul anului
2021, aceasta a mers pe teren pentru a verifica
modul în care se respectă regimul de depo-
zitare a deșeurilor municipale la toate punctele
de colectare de pe raza orașului Râșnov. De
asemenea, ea a verificat în teren și alte
sesizări pe linie de protecţia mediului și ilumi-
nat stradal și a dispus măsuri pentru
rezolvarea lor. 

„În urma acestor verificări, am realizat
igienizarea domeniului public în mai multe
zone ale orașului. De asemenea, în colaborare

cu SGA am organizat acţiuni de ecologizare
pe malurile și albiile cursurile de apă de pe
raza orașului Râșnov. Nu în ultimul rând, am
monitorizat progresul proiectului de
închidere a fostului depozit de deșeuri”, a pre-
cizat viceprimarul.  Pe lângă protecţia mediu-
lui, viceprimarul Carmen Sandu s-a ocupat de
planificarea și coordonarea lucrărilor realizate
de beneficiarii venitului minim garantat. 
De asemenea, a coordonat și monitorizarea
activităţii Poliţiei Locale. Nu în ultimul rând,
coordonarea acţiunilor de strângere a câinilor
fără stăpân de pe domeniul public a fost o altă
preocupare cu caracter permanent.  

Tot viceprimarul a monitorizat și elibe-
rarea autorizaţiilor de transport a per-
soanelor în regim de taxi, dar și eliberarea
acordurilor sau avizelor de funcţionare pen-
tru agenţii economici. 

Curăţenia din Râșnov, 
monitorizată de către viceprimar

- continuare din pagina 1 -

Pe lângă organizarea pentru cazare și
masă, a colectării donaţiilor de la râșnoveni,
implicare din partea Primăriei a fost și pentru
asigurarea transportului de la graniţă, ca
răspuns la cererile de ajutor venite din 
Gostomel. La Râșnov, pentru fiecare refugiat în
parte s-a asigurat și accesul la asistenţă 
medicală, respectiv evaluarea stării de sănătate
de către medici de familie din oraș, asigurarea
de tratament pentru cei care suferă de boli
cronice, cu ajutorul unor farmacii locale. 
Copiilor le-a fost dată o atenţie specială, pentru
ei fiind organizate activităţi care să-i readucă în
lumea copilăriei, pe care războiul, temporar,
le-a furat-o. Dăm doar un exemplu în acest
sens, vizitele organizate la Dino Parc.

Primăria e permanent în legătură cu refu-
giaţii și cu cei care au grijă de ei, iar provocarea
actuală e acum integrarea. Mulţi dintre ei vor
să muncească, să-și câștige existenţa, dar, cum
nu ne știu limba, au nevoie de sprijin. Primăria
a luat legătura cu agenţii economici, iar unii
au identificat posturi libere pe care și aceștia
s-ar putea adapta. Totodată, s-a luat legătura și
cu Inspectoratul Școlar Judeţean Brașov și cu

Centrul de Integrare pentru Migranţi Brașov.
„Pentru a asigura copiilor acces la grădiniţă și
la școală, deocamdată nu s-au identificat
soluţii, marea problemă fiind găsirea de cadre
didactice care să vorbească, dacă nu limba
ucraineană, atunci limba rusă, pe care o
cunosc mai mulţi dintre ei. De la IȘJ ni s-a
comunicat că de abia s-au găsit trei persoane
pentru municipiul Brașov, în întreg judeţul.
Noi ne-am gândit să venim și în sprijinul
adulţilor. Încercăm să identificăm, cu sprijinul
celor de la Inspectoratul Școlar sau de la 
Centrul de Integrare, un cadru calificat care
să îi înveţe limba română, la nivel minim, cât
să le permită să devină independenţi, să se
descurce în societate, măcar pentru lucruri
simple. Rămâne deocamdată aceeași barieră:
limba ucraineană sau rusă”, ne-a precizat 
primarul Liviu Butnariu.

„Au fost primiţi foarte bine de oamenii din
oraș, o confirm din spusele lor. De asemenea,
reprezentanţi ai autorităţilor locale s-au 
ocupat să le asigure primele nevoi, după un
drum care i-a chinuit din toate punctele de
vedere. O fetiţă a primit ochelari de vedere,
unii dintre ei au avut parte de câte un consult
medical sau de tratamente pentru viroze”, 

ne-a spus Olga, o râșnoveancă prin adopţie,
originară din Republica Moldova, care le 
asigură ucrainenilor - voluntar - traducerea. 

Donaţii către cei abia
intraţi în ţară și către 
cei rămași în Gostomel
Pe de altă parte, râșnovenii s-au mobilizat

și pentru a-i ajuta pe ucrainenii ajunși în alte
orașe din România. Astfel, zeci de pachete cu
ajutoare, mâncare și haine au ajuns la cei care
au fugit din calea războiului. O parte dintre
acestea au fost transportate în localitatea
Bucecea, din judeţul Botoșani. Prin interme-
diul Asociaţiei Orașelor din România, primarul
localităţii botoșănene a cerut sprijinul loca-
lităţii noastre, iar râșnovenii au răspuns pozi-
tiv. Ajutoarele au fost duse până la Botoșani,
fiind apoi împărţite refugiaţilor. 

Nu în ultimul rând, cu ajutorul farmaciilor
Bracoma,  Camipharm și Catena, al societă-
ţilor comerciale Dexion, Liriada. Team Word
Construct, Vermon Com și Agro-Zoo Truetsch,
dar și al voluntarilor care s-au implicat în
această campanie, donaţii au ajuns și la cei
rămași acasă, în „orașul frate”, Gostomel. 

Donaţiile pot fi duse 
la sediul Primăriei 
Donaţii de produse de igienă, haine sau ali-

mente se pot face în continuare. Cei care
doresc să ajute în această perioadă pot apela la
Primăria Orașului Râșnov, care pune la dispo-
ziţie două numere de telefon pentru sprijinul
celor aflaţi în nevoie. 

0268.230 002 este numărul de fix al Primăriei,
iar la 0740 033 964 va răspunde Răzvan Iancu,
numerele putând fi apelate la orice oră. 

Primarul din Gostomel 
a pierit în timp ce 
oferea ajutor umanitar
Veștile venite de dincolo de graniţă nu

sunt dintre cele mai bune. Primarul orașu-
lui Gostomel, Yuriy Ilyich Prylypko, a fos
ucis, alături de alţi doi camarazi de-ai săi, în
7 martie, în timp ce ofereau ajutor umani-
tar răniţilor și consolându-i pe cei ajunși la
disperare. Râșnovenii sunt alături de fami-
liile îndurerate și transmit sincere con-
doleanţe celor care i-au pierdut pe cei dragi.
Dumnezeu să-i odihnească!

RÂȘNOVUL LE-A DEVENIT REFUGIU DIN CALEA UNUI RĂZBOI MODERN
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EVOLUŢIA PRINCIPALILOR

INDICATORI DEMOGRAFICI
2019 2020 2021 

Nașteri 213 192 114

Decese 92 98 187

Căsătorii 127 71 114

Divorţuri 76 52 64

Total populaţie 18.453 18.568 18.636

Al doilea an de pandemie – 2021, la
Râșnov, a continuat tendinţa de declin la
mai mulţi indicatori demografici, înregis-
trată în 2020 de aproape toate orașele din
ţară. Influenţaţi au fost indicii privind mor-
talitatea și rata natalităţii, dar și indicatorii
legaţi de viaţa socială - căsătorii și divorţuri. 

Nașteri: - 78
În registrele Stării Civile din orașul

Râșnov au fost consemnate anul trecut 114
de nașteri. O naștere a fost înregistrată la
Râșnov (al doilea an la rând când se întâm-
plă acest lucru, după o pauză de zeci de ani
încoace), 72 de copii au fost născuţi în 
spitale din alte localităţi din ţară, iar 41 au
fost nașteri înregistrate în alte ţări. 

Îngrijorător este că natalitatea e în
scădere de la un an la altul. În 2021 au fost

cu 78 mai puţini copii născuţi cu părinţi
râșnoveni faţă de anul 2020, când au fost
192 de nașteri. Trendul s-a raportat și în
2020 faţă de 2019, când  numărul nașterilor
a fost de 213.

Decese: + 89  
În ceea ce privește mortalitatea, 2021 a

venit cu un neplăcut record: 187 de decese.
În istoria recentă a orașului, 2018 fusese
până acum anul cu „vârf” de decese la
Râșnov, an în care au fost înregistrate 164
de persoane care au încetat din viaţă. 

Al doilea an de pandemie, 2021, a venit
cu un număr aproape dublu faţă de primul
an de pandemie: 187 de decese, cu 89 mai
multe faţă de 2020, când s-au eliberat 92 de
certificate de deces. 

Din decesele raportate anul trecut, 126
s-au produs la Râșnov, 61 în alte localităţi.

Căsătorii: + 43
Numărul căsătoriilor a crescut în anul

2021, comparativ cu 2020. Deși au fost cu
43 de cununii civile mai multe anul trecut,
nu s-a ajuns la numărul de dinainte de 
pandemie – 127 în 2019.

Divorţuri: + 12
Dacă numărul căsătoriilor a crescut

anul trecut, mai multe au fost și divorţurile.
64 de cupluri și-au separat oficial drumurile
în 2021, comparativ cu 52 în 2020.

Din totalul divorţurilor pronunţate anul
trecut, 2 au fost soluţionate la Primăria
Orașului Râșnov - Serviciul Stare Civilă, 21

la birouri notariale, 33 au fost pronunţate
prin hotărâri judecătorești, 4 căsătorii s-au
desfăcut în străinătate.

Total populaţie: 
+ 68, din migraţie 
Chiar dacă sporul natural a fost unul

negativ în 2021, numărul de locuitori ai
Râșnovului a continuat să crească ușor și în
2021. Astfel, populaţia activă a numărat
18.636 de persoane, potrivit Serviciului de
Evidenţă a Populaţiei. Creșterea faţă de
2020 a fost de 68 de persoane, din migraţie.

Creșterile au fost constante de la an la
an, la Râșnov: 2014 - 17.412 locuitori, în
2015 - 17.659, 2016 - 17.863, 2017 - 18.076,
2018 - 18.297, 2019 – 18.453, 2020 –
18.568.

Râșnovul, după al doilea an de pandemie: 
2021, anul în care s-au înregistrat cele mai multe 
decese din istoria recentă a orașului  

Olimpic Cetate Râșnov are parte de
un sezon foarte bun în Liga a 3-a de 
fotbal, reușind accederea în playoff-ul
competiţei. Deși situaţia pandemică și-a
pus amprenta asupra celei economice,
iar bugetul a fost redus faţă de sezoanele
precedente, echipa de fotbal a orașului a
reușit să se reorganizeze eficient și să
continue rezultatele bune la nivelul
celui de-al treilea eșalon fotbalistic al
ţării. Mai mult, a reușit să atingă o ţintă
destul de dificilă, aceea de a se califica în

faza superioară a campionatului.
În primul an cu playoff și playout la

nivelul Ligii a 3-a, formaţia antrenată de
Petre Lucian a terminat pe podium
sezonul regulat, iar în lunile aprilie și mai
urmează să joace cu celelate trei echipe
din fruntea Seriei a V-a, AFC Odorheiu
Secuiesc, FC Pucioasa și Sepsi OSK II
Sfântu Gheorghe.

Cu un lot tânăr, Olimpic Cetate a
încheiat pe locul trei prima parte a campio-
natului, cu 29 de puncte, după 8 victorii, 5

remize și 5 înfrângeri, în cele 18 partide
disputate. Un aspect important, echipa a
avut mereu între obiective promovarea
tinerelor talente din Râșnov, iar din lotul
actual fac parte Gabriel Solovăstru,
Claudiu Furţea, Andrei Diaconu și Ștefan
Diaconu, cu toţii juniori de perspectivă.

Urmează partidele din playoff, unde
formaţia noastră va întâlni de trei ori, în
sistem tur-retur-tur, celelalte trei comba-
tante. La final, primele două clasate se vor
califica pentru barajul de promovare.

Rezultat notabil pentru echipa de seniori,
Olimpic Cetate joacă în playoff-ul Ligii a 3-a

SPORT

CLASAMENT SEZON REGULAT

SERIA A V-A DIN LIGA A 3-A

1. AFC Odorheiu Secuiesc - 41 puncte
2. FC Pucioasa - 37 puncte
3. Olimpic Cetate Râșnov - 29 puncte
4. Sepsi OSK II Sfântu Gheorghe - 29 puncte
5. CS Blejoi – 25 puncte
6. KSE Târgu Secuiesc – 22 puncte
7. FC Hermannstadt 2 – 22 puncte
8. CSO Plopeni – 17 puncte
9. SR Brașov – 13 puncte
10. Kids Tâmpa Brașov – 13 puncte

Program playoff
FC Pucioasa – Olimpic Cetate (2 aprilie),
Sepsi II – Olimpic Cetate (9 aprilie), Olimpic
Cetate – AFC Odorheiu Secuiesc (16 aprilie),
Olimpic Cetate – FC Pucioasa (22 aprilie),
Olimpic Cetate – Sepsi II (30 aprilie), AFC
Odorheiu Secuiesc – Olimpic Cetate (4 mai),
FC Pucioasa – Olimpic Cetate (7 mai), Sepsi
II – Olimpic Cetate (14 mai), Olimpic Cetate –
AFC Odorheiu Secuiesc (21 mai).

LOT COMPLET

� Portari: Petrescu Fabian, Laszlo Mihai, 
Diaconu Andrei.
�Fundași: Poverlovici Andrei, David Alexandru,
Sorin Marin, Suciu Narcis, Ghetu Paul, Rusu
Raul, Toader Raul, Mitrică Ștefan. 
�Mijlocași: Druga Raul, Diego Alupoaie, Vîrlan
Alexandru, Dumitrovici Raul, Argăseală
Dorin, Ciobotea Răzvan, Diaconu Ștefan.
� Atacanţi: Staicu Flavius, Turcu Cosmin,
Babei Alin, Mircescu Andrei, Ciopo Darius,
Solovăstru Gabriel, Furţea Claudiu. 
� Staff: Dogaru Nicolae - președinte club,
Secăreanu Rareș - președinte secţie fotbal,
Puiu Gheorghe – vicepreședinte, Petre
Lucian – antrenor, Nicu Badea - director
sportiv, Guteanu Gabriel - delegat sportiv.
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În oraș vor fi deschise 
4 puncte de colectare DEEE

Începută în 26 martie, în localităţile
Hălchiu și Feldioara, campania de colectare a
deșeurilor de echipamente electrice și elec-
tronice (DEEE) derulată de Agenţia de Dez-
voltare Intercomunitară ISO Mediu (ADI ISO
Mediu), Ecotic și Eco Civica va continua și în
luna aprilie. 

Astfel, în perioada 9 – 10 aprilie, între orele
10.00 și 17.00, în Râșnov, locuitorii vor putea
scăpa de DEEE-uri în patru puncte de
colectare, amenajate pe strada Florilor (la
parc), în parcarea din faţa Liceului Industrial,
la Școala Gimnazială nr. 3 (Piaţa Școlii) și la
Biserica Sf. Nicolae (str. I. L. Caragiale). 

Șanse la premii: 
truse de scule, aparate 
de tuns, uscătoare de păr
Cetăţenii care se vor debarasa de 

DEEE-urile inutile în cadrul acestei campanii
se vor putea înscrie la o tombolă cu premii. 
Au fost pregătite următoarele premii: patru
truse de scule, două aparate de tuns și două
uscătoare. Extragerea câștigătorilor va avea loc
duminică, 10 aprilie, la ora 17.00, la punctul de
colectare de la Liceul Industrial. 

De asemenea, se vor acorda premii în
bani, respectiv 20 lei pentru deșeurile 
voluminoase (mașini de spălat, frigidere și
combine frigorifice) sau 10 lei pentru alte
deșeuri electrice de peste 20 kg.

Pentru deșeurile 
voluminoase, se asigură
ridicarea de la domiciliu
Pentru deșeurile voluminoase se va

organiza ridicarea de la domiciliu, sediul de
firmă sau instituţie. Pentru informaţii refe-
ritoare la campanie și ridicări gratuite se
poate suna la numerele de telefon
0742.400.404 sau 0756.200.201. De aseme-
nea, solicitarea de ridicare gratuită a
deșeurilor voluminoase poate fi transmisă și
la adresa de mail comenzi@ecocivicacenter.ro.

Pe lângă Râșnov, unde campania se des-
fășoară în parteneriat cu Primăria, ADI ISO
Mediu a programat, tot în luna aprilie, acţiuni
similare și în localităţile Prejmer, Teliu, 
Sânpetru, Bod,  Vulcan, Bran și Moieciu. 

9 - 10 aprilie: Scapă gratuit de 
deșeurile electrice și electronice

Centrele de autorecenzare 
asistată au alt program din 1
aprilie, timp de două săptămâni

Deschise în 14 martie, centrele de autore-
cenzare asistată din Râșnov și-au modificat
programul începând cu data de 1 aprilie. Acest
lucru s-a întâmplat pentru că recenzorii ARA
(cei care se ocupă de autorecenzarea asistată)
desfășoară această activitate în afara orelor de
program de la locul principal de muncă. 

La Râșnov au fost amenajate 7 centre de
autorecenzare asistată, iar râșnovenii pot
merge la oricare dintre ele. Însă, când merg la
centru, râșnovenii trebuie să știe toate detaliile
despre locuinţă (suprafaţă, an construcţie,
material de construcţie etc.) dar și informaţiile
despre toţi membrii din gospodărie (vârstă,
studii, naţionalitate, cod numeric personal,
anul și locul nașterii). Persoana care urmează
să completeze chestionarul va trebui să aibă

asupra ei actul de identitate, dar nu este obli-
gatoriu să aibă alte documente (acte de studii,
documente ale locuinţei etc.). 

În cazul autorecenzării, chestionarele sunt
completate fără a beneficia de ajutorul recen-
zorilor ARA. În această situaţie, link-urile și
codurile de acces sunt primite de cel care com-
pletează chestionarele. 

Etapa de autorecenzare și autorecenzare
asistată (care în evidenţe apare tot ca autore-
cenzare) se va încheia în 15 mai. 

Potrivit evidenţelor Direcţiei de Statistică a
Judeţului Brașov, în primele 17 zile (14 – 30
martie), la Râșnov s-au autorecenzat 2.293 de
persoane. Raportat la o populaţie de 15.915
persoane (conform recensământului din
2011), rezultă că la Râșnov s-au autorecenzat
14,43% dintre locuitori. Într-un clasament
judeţean, în 30 martie, Râșnovul se clasa pe
locul al doilea între orașe și pe locul al 19-lea la
nivel de judeţ. 

14,43% dintre râșnoveni 
s-au autorecenzat Sediul Primăriei 

Râșnov – Piaţa Unirii nr. 12

Luni - Joi: 08.00 – 17.00
Vineri: 08.00-16.00
Sâmbătă: 10.00 - 12.00
Duminică: 10.00 - 12.00

Școala Gimnazială nr. 1 

– str. I.L. Caragiale nr. 131

Luni - Vineri: 10.00-13.00; 17.00-19.30
Sâmbătă: 10.00-13.00
Duminică: 10.00-13.00

Școala Gimnazială nr. 3 

– Piaţa Școlii nr. 5

Luni- Vineri: 16.30-19.00
Sâmbătă: 10.00-12.00; 14.00-18.00
Duminică: 09.30-13.00

Asociaţia de proprietari Florilor 1

Luni și Miercuri – 15.00-19.00
Joi- 11.00-18.00
Vineri- 14.00-19.00

Sâmbătă- 09.30-13.00

Asociaţia de proprietari Florilor 2 

Marţi, Miercuri, Joi: 17.00-20.00
Sâmbătă: 09.00-13.00
Duminică: 09.00-13.00

Asociaţia de proprietari ISR 

Luni- Vineri: 09.00-12.00;15.00-18.00
Sâmbătă: 09.00-12.00
Duminică: 12.00-15.00

Asociaţia de proprietari 

Romacril (Chimica)

Luni- Vineri: 15.00-18.00
Sâmbătă: 11.00-13.00
Duminică: 11.00- 13.00

Notă: Programul este valabil pentru perioada
1 aprilie – 15 aprilie. Din 16 aprilie, centrele
de autorecenzare asistată vor funcţiona după
alt program, care va fi stabilit în perioada
următoare. 

PROGRAMUL CENTRELOR DE AUTORECENZARE ASISTATĂ 

DE 8 MARTIE,
POLIŢIȘTII LOCALI 
LE-AU „AMENDAT” 
PE DOAMNE ȘI 
DOMNIȘOARE CU... FLORI 
Poliţiștii locali din Râșnov le-au trans-

mis doamnelor și domnișoarelor un sincer
și călduros „La Mulţi Ani!”, de 8 Martie.
Agenţii de poliţie locală au împărţit flori
tuturor doamnelor și domnișoarelor care au
trecut prin centrul orașului atunci.

Ziua Internaţională a Femeii, marcată
pe 8 martie, a fost la începuturi o expresie a
dorinţei femeilor muncitoare de dobândire
a unor drepturi, însă, de-a lungul timpului,
s-a transformat într-un prilej de sărbătoare
a feminităţii, indiferent de religie și rasă.
Ulterior, sărbătoarea de 8 Martie a fost 
percepută drept un moment în care erau
afirmate drepturile sociale și politice ale
femeilor, precum și progresele făcute în
ceea ce le privește.

La mulţi ani și o primăvară frumoasă!


