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Din unitate, 
în comunitate
Devenit deja râșnovean, col. dr. Sorin
Silviu Bălășescu a predat comanda
Bazei 42 MApN. Din comandant, 
devine pensionar, dar cu ambiţia de a se
implica și mai mult în comunitate
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„UN OM INFORMAT ESTE  UN OM PUTERNIC”

Nu se joacă nimeni 
cu apa râșnovenilor

„Calitatea apei este o problemă de
sănătate publică, tocmai de aceea
există un cadru legal de monitorizare
permanentă din partea autorităţilor
statului, în acest caz a Direcţiei de
Sănătate Publică Brașov, instituţie care
analizează și dispune orice măsură
necesară pentru siguranţa populaţiei.
În primul rând însă, calitatea apei este
preocuparea noastră majoră, a
Primăriei Râșnov și a operatorului local
de apă și canalizare, Goscom Cetatea
Râșnov. S-a investit, fără excepţie, în
fiecare an, în modernizarea și extin-
derea reţelei. Aproape toată reţeaua din
oraș a fost înlocuită în ultimii 15 ani, în
2005 aceasta fiind 100% în stadiul
«veche de minim 30 de ani». Avem un
grafic periodic de analize a calităţii
apei, iar pentru sursele noastre de apă
asigurăm pază permanentă cu o firmă
specializată și o monitorizare supli-
mentară din partea Poliţiei Locale
(zilnică). Fiind obiective strategice,
bazinele de captare sunt verificate și de
către Poliţia Naţională. Nu se joacă
nimeni cu apa râșnovenilor așa cum au
sugerat unii care au văzut în această
problemă care ne-a preocupat pe noi
toţi, râșnovenii, o oportunitate de a
câștiga popularitate printr-o declara-
tivă preocupare. Tratăm lucrurile cu
maximă seriozitate, e apa pe care o
beau și eu, și familia mea, și toţi
râșnovenii și oaspeţii noștri. Îi asigur pe
toţi locuitorii Râșnovului că facem tot
ceea ce trebuie să facem pentru a ne
proteja sănătatea noastră, iar orice
imprevizibilă problemă care apare va fi
urgent și fără drept de apel con-
tracarată cu măsuri.”

Al Dvs.,
Liviu Butnariu,
primarul Orașului Râșnov

După coronavirus, Râșnovul a avut, la
finalul lunii iulie, probleme cu un alt virus -
norovirusul (mult mai contagios decât
virusul gripal), care afectează sistemul
digestiv. Cea mai complicată perioadă a fost
19 iulie (când a debutat epidemia) – 30 iulie,
când, potrivit Direcţiei de Sănătate Publică
(DSP) Brașov, au fost afectate de boala diare-
ică acută (BDA) 352 de persoane. 

Ulterior, numărul de infectări a scăzut
semnificativ, directorul executiv al DSP
Brașov, dr. Andrea Neculau, afirmând că „de
la începutul lunii august nu au mai fost
înregistrate cazuri de boală diareică acută
peste nivelul așteptat de îmbolnăvire
sezonieră, estivală”.  

Pentru a stabili cauzele și sursele infec-
tărilor, dar și pentru a vedea ce măsuri sunt
necesare pentru limitarea epidemiei, DSP
Brașov a activat alerta epidemiologică.

„În cadrul investigării epidemiologice,
DSP Brașov a colaborat cu medicii de fami-
lie din orașul Râșnov și cu unităţile sanitare
cu paturi din judeţ. Au fost recoltate probe
de apă și probe biologice (materii fecale) de
la cazurile simptomatice”, a declarat dr.
Andrea Neculau. De asemenea, Direcţia 
Sanitar Veterinară și pentru Siguranţa 
Alimentelor Brașov (DSVSA) a prelevat

probe de la produse alimentare. 

„Vârf” de trei zile
Dr. Lucia Pustiu, medic de familie în

cadrul Centrului de Permanenţă Râșnov, a
explicat faptul că respectivele cazuri de
îmbolnăviri au avut un „vârf” de trei zile,
după care situaţia s-a ameliorat. „Au fost trei
zile cu mai multe cazuri de îmbolnăviri,
după care s-au rărit. În prezent, situaţia
este cea normală din fiecare sezon estival”,
a confirmat situaţia de pe plan local,
medicul.

Apa din reţeaua publică,
reanalizată de 5 ori 
Conform procedurilor specifice acestor

situaţii, una dintre pistele luate în calcul ca
posibilă sursă de infectare a fost apa din
reţeaua publică. Asta chiar dacă aceasta a
fost analizată și în 5 iulie, conform planului
permanent de monitorizare a apei de la
Râșnov, iar atunci s-a constatat că sunt
respectaţi parametrii prevăzuţi de norma-
tivele în vigoare. 

Specialiștii DSP Brașov au verificat în
teren sursele de apă, iar în perioada epi-
demiei au fost prelevate două seturi de probe
de apă. 

Primul set de probe a fost preluat în 21
iulie de către DSP Brașov, care a făcut anali-
zele în laboratoarele proprii, dar și la Insti-
tutul Naţional de Cercetare -  Dezvoltare
Medico - Militară „Cantacuzino” din
București, iar evaluarea de etapă nu a arătat
contaminarea cu germeni patogeni. Probele
au fost preluate atunci de la sursa din Colţii
Cheii, de la intrarea în rezervorul Dobrice,
de la cele cinci bazine, dar și din două
puncte de pe reţea (unul pe strada Izvorului
și unul pe strada Câmpului). 

Un alt set de probe a fost prelevat în 29
iulie, de data aceasta și pentru a vedea dacă
în apă există norovirus. Probele au fost pre-
luate de specialiștii Institutului Naţional de
Cercetare - Dezvoltare Medico - Militară 
„Cantacuzino” din București din 17 puncte,
respectiv: Șoseaua Predeal; Aducţiune
PEHD DN  315 mm; str I. L. Caragiale -
Grădiniţă; str. Mihai Viteazul - Grădiniţă;
Captare Colţii Cheii; Gospodăria de Apă zona
Dobrice; Bazin nr. 1; Bazin nr. 2; Bazin nr. 3;
Bazin nr. 4; Bazin nr. 5; str. Izvor; str. 
Câmpului nr. 1 - Romacril; str. Ion Creangă;
Cvartal ISR; str. Vulcan - Grădiniţă; str. Izvor
- Cartier Centru Nord. În niciunul dintre
cazuri nu a fost detectat norovirusul. 

- continuare în pagina 2 -

Apa din Râșnov 
NU A FOST

sursa norovirusului
Autorităţile sanitare au confirmat, în baza unor seturi de analize de laborator repetate, că apa din reţeaua 
publică a orașului Râșnov este sigură pentru consum și nu a fost cauza episodului de alertă sanitară BDA 

Râșnovul a primit 
aviz pozitiv de la CNI 

pentru construcţia 
unei creșe și a unei

grădiniţe în oraș
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Momente emoţionante pentru două
familii din Râșnov, la împlinirea a 50 de ani
de la căsătorie.

Cu ocazia celebrării a jumătate de secol
de căsnicie, Anuţa și Mircea Nicoară au fost
vizitaţi de către primarul orașului Râșnov,
Liviu Butnariu, care le-a transmis felicitări,
dar și gândurile bune din partea comu-
nităţii noastre și le-a înmânat o plachetă
care reprezintă reproducerea unui certificat
de căsătorie de la sfârșitul secolului al 
XIX-lea, gest simbolic realizat în ultima
perioadă cu fiecare astfel de prilej. Soţii
Nicoară s-au căsătorit în anul 1971, iar în 2
august, la jumătate de secol distanţă, au
sărbătorit „Nunta de Aur”.

Râșnovenii le-au urat „La mulţi ani!” și
soţilor Ioana și Mircea Popa, ajunși și ei, pe
data de 7 august, la jumătate de veac de la
momentul în care au spus „Da!”. „A fost o
jumătate de secol cu bune și cu rele, dar
înţelepciunea și respectul unul faţă de
celălalt sunt ingredientele unei căsnicii
trainice”, au transmis sărbătoriţii.

Momente emoţionante pentru familiile 
Nicoară și Popa, la 50 de ani de la căsătorie

2 august 2021 -  Familia Anuţa și Mircea Nicoară7 august 2021 – Familia Ioana și Mircea Popa

15 august a fost zi de mare sărbătoare
pentru credincioșii râșnoveni. Ca în fiecare
an, zeci de credincioși au participat, la Paro-
hia Râșnov III, la slujba din ziua de hram,
oficiată de părintele Marius Ionuţ Olteanu,
care i-a avut alături și pe preoţii altor altare
din Râșnov. 

Părintele paroh a preluat chiar în
această primăvară parohia Râșnov III,
venind după nouă ani în care a activat la
parohia din Șimon – Biserica Nouă și con-
tinuând lucrarea pastorală și administrativă
a părintelui Valerie Frăţilă, ieșit la pensie. 

Praznicul Adormirii Maicii Domnului

sau Sfânta Maria Mare reprezintă una dintre
cele mai mari sărbători creștine din an, iar
credincioșii o pregătesc timp de două 
săptămâni, prin post și rugăciune.

Considerat a fi hotarul dintre vară și
toamnă, praznicul deschide sezonul
nunţilor, care ţine până la intrarea în postul
Crăciunului.

De această sfântă zi pentru toţi creștinii
sunt legate și multe tradiţii  și credinţe 
populare, dintre care una are legătură cu
Rosenau, „orașul trandafirilor”: se spune că
dacă de Sfânta Maria înfloresc trandafirii, va
fi toamnă lungă.

15 august, zi de mare sărbătoare, 
la Biserica Adormirea Maicii Domnului

- continuare din pagina 1 -

De altfel, în 11 august, directorul DSP
Brașov a declarat că „probele de apă recoltate
din reţeaua centralizată a orașului Râșnov,
analizate din punct de vedere bacteriologic, se
încadrează în valorile de referinţă din legis-
laţia sanitară în vigoare”. Totodată, „din punct
de vedere virusologic pentru norovirus, pro-
bele sunt negative. În acest moment nu poate
fi stabilită o legătură de cauzalitate între apă
și izbucnirea focarului de BDA din orașul
Râșnov”, ne-a transmis DSP, într-un comuni-
cat oficial. 

În ambele situaţii, reprezentanţii Goscom
Cetatea Râșnov (operatorul local de apă și
canalizare) au menţionat că punctele pentru
prelevarea probelor au fost stabilite de specia-
liștii Direcţiei de Sănătate Publică Brașov. 

Analizarea apei a fost făcută și la cererea
Goscom pentru a vedea dacă sunt probleme cu
apa, dar și de Poliţia Naţională, care a demarat
o cercetare pentru a vedea dacă se poate vorbi
de o contaminare a apei. Și aceste analize au
relevat conformitatea parametrilor.

38 de probe/an în baza
unui protocol cu DSP  
Dincolo de orice situaţie de alertă, apa

din Râșnov este monitorizată
constant, iar acest lucru se
face în baza unui proto-
col cu DSP Brașov.
Obligatoriu, în cur-
sul unui an se
preiau minim 38
de probe de apă, de
fiecare dată din
mai multe puncte,
fiind analizată
posibila prezenţă a
agenţilor biologici și
a agenţilor chimici. 

De altfel, analizele
din 5 iulie au făcut parte
din acest protocol. Atunci,
apa a fost preluată de la captarea
din Colţii Cheii și din reţea, de la un punct
de pe strada Vânători. 

Pază și monitorizare 
video la rezervoare 
Pentru a evita orice posibil risc, captarea

din Colţii Cheii și rezervorul de la Dobrice
sunt monitorizate și aflate sub pază perma-
nentă. „Există un contract de pază încheiat
cu o firmă de specialitate. De asemenea,
este stabilit un plan de pază a obiectivelor,

posturile de pază fiind verificate
permanent atât de către

agenţii Poliţiei Naţio-
nale, cât și de cei ai

Poliţiei Locale a
orașului Râșnov”, a
declarat primarul
Liviu Butnariu. 

Totodată, 
incinta rezervoru-
lui de la Dobrice
este monitorizată

permanent cu aju-
torul unor camere de

luat vederi. 
„Noi suntem obligaţi

să efectuăm controale
inopinate pe linia Legii 333/2003

(privind paza obiectivelor, bunurilor, valo-
rilor și protecţia persoanelor – n.r.)”, a con-
firmat subcomisar de poliţie Tiberiu Ciurea,
șeful Poliţiei Staţiunii Râșnov, potrivit
căruia nu există un calendar anunţat (și
știut de către paznici) privind verificarea
acestor obiective.

Pe de altă parte, Ionuţ Munteanu, șeful
Poliţiei Locale din Râșnov, a precizat că „se
merge la faţa locului de trei sau patru ori pe
noapte. Există acolo și camere de 

supraveghere, pe care le monitorizăm zil-
nic. Nu am întâmpinat probleme deosebite
de multă vreme, paznicii sunt acolo, există
lacăte la locul lor”. 

De menţionat este și faptul că alimenta-
rea rezervoarelor din zona Dobrice se face
prin reţea de conducte nouă, realizată din
PEHD DN 315 mm, PN 10.

Îndemn la precauţie
Având în vedere precedentul de la

Râșnov, dar și faptul că și în ţară s-au
constatat situaţii relativ similare, DSP
Brașov ne-a comunicat că „se menţin în
continuare în supraveghere cazurile de
BDA din orașul Râșnov și din judeţul
Brașov” și recomandă „respectarea regu-
lilor generale de igienă pentru sezonul cald,
respectiv spălarea mâinilor, fierberea apei,
spălarea fructelor și a legumelor sub jet
continuu de apă, consumul de alimente
preparate termic și dezinfecţia suprafeţelor
din baie și bucătărie cu soluţii clorinate”.
„De asemenea, recomandăm achiziţionarea
alimentelor din unităţi autorizate, cu
evitarea comercianţilor neautorizaţi, mai
ales a celor care vând produse la marginea
drumului”, a ţinut să mai transmită direc-
torul instituţiei, dr. Andrea Neculau. 

Apa din Râșnov nu a fost sursa norovirusului 
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Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADI
ISO Mediu are o nouă conducere, începând din 20
aprilie 2021. Din asociaţie fac parte toate primăriile
din judeţul Brașov, precum și Consiliul Judeţean,
iar în urma votului membrilor acestei structuri,
președinte al Consiliului Director a fost ales 
primarul Râșnovului, Liviu Butnariu. 

Tot atunci au fost aleși și membrii Consiliului
Director, respectiv Marian Arhire – primar 
Sânpetru, Florin Ioani – primar Viștea, Sebastian
Rusu – viceprimar Brașov, Mihai Cîmpeanu – pri-
mar Codlea, Severius Beșchea – primar Tărlungeni
și Alexandru Opriș – primar Rupea.

De ce Liviu Butnariu
Președintele ADI ISO Mediu are experienţă în

domeniul managementului deșeurilor, fiind direc-
tor, în perioada 2005-2016, al SC Goscom Cetatea
Râșnov, operatorul serviciilor de apă, canal și
salubritate a orașului Râșnov. De asemenea, a fost
reprezentantul patronatului la negocierea contrac-
tului colectiv de muncă la nivelul acestui sector de
activitate. În perioada 2010-2016 a fost vicepreșe-
dinte al Asociaţiei „Liga Citadină” a serviciilor pu-
blice și comunale din România. De asemenea, a
activat, în perioada 2017-2021, ca membru în
Consiliul Director al ADI ISO Mediu Brașov. De alt-
fel, experienţa profesională dobândită în acest
domeniu a fost motivul pentru care primarii din
judeţ au considerat că Liviu Butnariu deţine toate
calităţile și aptitudinile caracteristice poziţiei de
președinte al asociaţiei.

Echipă cu Consiliul Judeţean
Brașov pentru implementarea
Sistemului Integrat de 
Management al Deșeurilor 
Asociaţia, care este acum implicată în

pregătirea Sistemului Integrat de Management al
Deșeurilor (SMID) Brașov, pentru care Consiliul
Judeţean Brașov va solicita o finanţare europeană
de aproximativ 114 milioane de euro, se va ocupa
în viitor de managementul deșeurilor. De altfel,
imediat după preluarea mandatului, noul preșe-
dinte al Asociaţiei ADI ISO Mediu a anunţat că va
face echipă cu Consiliul Judeţean pentru imple-
mentarea SMID-ului. 

Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor
presupune amenajarea în judeţul Brașov a două
centre de management integrat al deșeurilor, a
unor centre de aport voluntar – inclusiv la Râșnov

– unde se pot depune deșeuri precum mobila, dar
și a unor staţii de sortare și transfer. 

Brașovenii și operatorii de
salubritate, încurajaţi 
să colecteze selectiv: 
Reciclarea începe „de jos”, 
de la fiecare dintre noi
Pe lângă demersurile pe care le face împreună cu

administraţia judeţeană, ADI ISO Mediu derulează și
propriile proiecte, asigură consultanţă primăriilor și
ajută administraţiile locale să rezolve unele pro-
bleme ce ţin de protecţia mediului.   

Deși schimbarea de mandat a început de puţin
timp, primele 3 principale direcţii de acţiune au fost
deja demarate în noua echipă. Astfel, obiectivul
declarat al ADI ISO Mediu, sub noul mandat, este
„Judeţul Brașov reciclează”, o campanie de conștien-
tizare care pornește în noile coordonate de la
premisa că reciclarea începe „de jos”, de la fiecare
dintre noi. 

„Școala” va fi principala direcţie de acţiune, dar
sunt programe gândite atât pentru comunităţile
locale (acţiuni ce vor fi iniţiate împreună cu primări-
ile și operatorii de salubritate, care implică realizarea
de compost la nivel de localităţi), cât și pe linia creș-
terii gradului de colectare selectivă la nivelul popu-
laţiei, atât a deșeurilor menajere (proiect pilot prin
care consumatorii care predau materiale colectate
selectiv într-o reţea de puncte organizată cu ajutorul
marelor reţele de magazine, să fie recompensaţi cu
tichete de cumpărături), cât și pe partea de DEEE -
colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente
electrice și electronice (caravane care vor staţiona
timp de 5 zile în câte o localitate din judeţ, timp în
care orice locuitor care predă un deșeu de echipa-
ment electric de minim 5 kg primește un voucher de
participare la tombolă).

„Toate aceste trei direcţii de acţiune vor fi
dublate de o campanie de informare, pentru a con-
tribui astfel la dezvoltarea spiritului civic și a respec-
tului faţă de comunitate. Dorim să încurajăm con-
sumatorii să aibă un comportament responsabil faţă
de mediul înconjurător și le punem la dispoziţie
infrastructură dedicată pentru a ușura colectarea
separată. Un alt obiectiv al acestor campanii pe care
le vom derula este să demonstreze cât de importan-
tă este colectarea separată a recipientelor recicla-
bile, pentru ca acestea să poată fi folosite în produ-
cerea de noi ambalaje/produse, cu scopul de a reduce
consumul de resurse”, a precizat Liviu Butnariu.

Primarul Râșnovului, 
ales președinte al ADI ISO Mediu 
Din asociaţie fac parte toate primăriile din judeţ și Consiliul Judeţean Brașov. 
Asociaţia se va ocupa de managementul deșeurilor în judeţul Brașov 

Programul ISO Mediu pentru
școli nu este la prima ediţie și, având
în vedere utilitatea lui recunoscută,
s-a decis derularea proiectului și pe
viitor, dar într-un cadru care să aibă
ca obiectiv un impact și o utilitate
mai mare. „Până acum se organizau
activităţi prin care elevii din judeţ
erau implicaţi în diverse acţiuni de
ecologizare. Acest model a fost
însușit deja la nivel de comunitate,
astfel că noi ne-am gândit să mai
facem un pas înainte: să punem
bazele colectării selective la nivelul
fiecărei școli din judeţul Brașov, în
fiecare clasă”, a detaliat președintele
ISO Mediu.  

Acest program are deja bazele
puse, urmând a fi demarat în acest
an școlar, 2021 – 2022, care va
începe pe 13 septembrie. 

„Îi avem parteneri în acest pro-
gram pe cei de la Inspectoratul Șco-
lar Judeţean Brașov, Universitatea
Transilvania Brașov, am găsit
deschidere totală la instituţiile pu-
blice cu atribuţii în protecţia mediu-
lui (Agenţia de Protecţia Mediului
Brașov, Garda Naţională de Mediu -
Comisariatul Judeţean Brașov), la
firmele de specialitate, fie că vorbim
de cele care se ocupă de colectare și
selectare a deșeurilor (Comprest,
Brai-Cata, Hidro-Sal, bineînţeles, la
Goscom Cetatea Râșnov, precum și
la ceilalţi operatori locali), depo-
zitare (Fin-Eco), dar și la firmele de
valorificare a materialelor recicla-
bile”, ne-a declarat Liviu Butnariu.

Pe scurt, proiectul presupune
următorii pași:

- ISO Mediu va asigura pentru
fiecare sală de clasă din unităţile de
învăţământ din judeţul Brașov infra-
structura pentru colectare selectivă
(câte trei mini-pubele pentru
colectare selectivă, respectiv una
albastră – pentru hârtie/carton, gal-
ben – plastic/metal, verde - sticlă); 

- activităţi de pregătire și infor-
mare: împreună cu cadrele didactice
și cu partenerii proiectului, la
nivelul fiecărei clase vor fi organi-
zate informări privind modul de
colectare selectivă, importanţa aces-
tui demers;

- etapa practică, cu caracter per-
manent: colectarea selectivă a
oricărui deșeu produs în cadrul
activităţilor școlare;

- campanii periodice de colectare
selectivă a deșeurilor din mediul
extins, cu componetă de recompensă
pentru bune rezultate.

„Considerăm că obiceiul
fiecăruia dintre noi de a recicla
acasă, la școală, la birou, adoptat și
de cei din jur, prin puterea exemplu-

lui, va multiplica, în timp,  rezul-
tatele reciclării. Prin educaţie, prin
copiii noștri vom avea speranţa că
vom trăi pe viitor în comunităţi din
ce în ce mai prietenoase cu mediul.
Și, de ce nu, de la ei să înveţe apoi și
adulţii”, a rezumat ideea proiectului,
Liviu Butnariu.

Inventarul pentru asigurarea
infrastructurii necesare a fost deja
făcut, împreună cu IȘJ Brașov, la
nivelul judeţului fiind nevoie de
2.734 de seturi de recipiente pentru
colectare selectivă, pentru tot atâtea
săli de clasă existente în judeţul
Brașov, grupul ţintă fiind constituit
de 64.199 elevi, din ciclul școlar 0 -
XII.

Pe lângă însușirea unor compor-
tamente pe termen lung, pentru că
tinerilor le place provocarea, după
cum a specificat președintele ISO
Mediu, programul pentru școli are și
o „etapă competitivă”. În acest sens,
ADI ISO Mediu va lansa o provocare
școlilor din judeţ, în cadrul unei
competiţii ce vizează colectarea de
hârtie, carton (acţiunea se va numi
„Salvăm pădurea colectând macu-
latura”) și plastic. Aceste competiţii
vor fi organizate pe două sesiuni –
din septembrie până în luna decem-
brie 2021 și, respectiv, din ianuarie
până în iunie 2022. Unitatea de
învăţământ care va recicla cele mai
mari cantităţi va fi desemnată câș-
tigătoare, iar premiile vor fi substan-
ţiale. Câștigătorii vor fi desemnaţi pe
baza cantităţilor selectate la sursă și
colectate separat, în timpul cam-
paniei, conform bonurilor de cântar
și împărţite la numărul de elevi din
fiecare școală înscrisă. Va fi și o can-
titate minimă pentru calificare în
concurs, respectiv 2kg/elev. 

Pentru școlile declarate câștigă-
toare (numărul nu este deocamdată
stabilit, se dorește însă o deschidere
cât mai mare), se vor organiza excur-
sii de grup, pe „itinerare ale reci-
clării”. Astfel, copiii vor putea vedea
ce se întâmplă cu gunoiul menajer,
dar mai ales cum pot fi valorificate
materialele strânse de ei, cum se
transformă în materie primă. „Avem
deja sprijinul confirmat din partea
unor firme de valorificare din
judeţul Brașov, care prelucrează
plastic și hârtie, așteptăm și alţi
parteneri alături de noi”, a precizat
Liviu Butnariu.

Va exista însă și un „premiu cel
mare”: primii 10 câștigătorii desem-
naţi pentru ansamblul activităţilor
dintr-un an școlar pe tema protecţiei
mediului vor primi table magnetice
și boxe portabile Wi-Fi, cu microfon
încorporat.

ȘCOLILE, „PROIECT DE SUFLET”: 
DIN ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022, 
COLECTARE SELECTIVĂ ÎN FIECARE 
SALĂ DE CLASĂ DIN JUDEŢUL BRAȘOV
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Primăria Râșnov a obţinut aviz pozitiv de la
Compania Naţională de Investiţii (CNI) pentru
construirea primei creșe în oraș. Conform pri-
marului Râșnovului, Liviu Butnariu, docu-
mentaţia a fost depusă la companie în data de
15 iulie, iar în data de 5 august s-a primit
avizul, fiind solicitate totodată și unele infor-
maţii suplimentare referitoare la acest obiectiv
de investiţii. Cererea transmisă de Primăria
Râșnov vizează includerea investiţiei în Pro-
gramul Naţional de Construcţii de Interes
Public sau Social, Subprogramul „Unităţi și
instituţii de învăţământ de stat”.

Unitatea preșcolară ar urma să se constru-
iască pe strada Gladiolelor din cartierul
Primăverii din Râșnov, iar proiectul creșei și
grădiniţei a fost pregătit de mai mult timp de
autorităţile locale. Pentru această investiţie, 
s-a încercat accesarea unui grant UE  (Progra-
mul Operaţional Regional 2014 - 2020),
printr-un proiect mai amplu, ce viza și lucrări
la infrastructura rutieră din cartierul Florilor
(aflat lângă Cartierul Primăverii). Valoarea
estimată a ambelor investiţii era de 14.120.562
lei, cu tot cu TVA.

Proiectul nu a ajuns în etapa de obţinere a
finanţării, din cauza unor neclarităţi ale
autorităţii finanţatoare, legate de suprafaţa
afectată de lucrări în cartierul Florilor.
Investiţia nu a fost abandonată, a rămas pe
agenda de lucru, documentaţia fiind actualiza-
tă pentru a putea fi înscrisă imediat, odată cu
deschiderea unor altor oportunităţi de
finanţare. Astfel, studiul de fezabilitate,
întocmit iniţial în 2018, a fost adus la noile

standarde tehnice și de cost, noii indicatorii
economico-financiari fiind aprobaţi și de Con-
siliul Local, în prima parte a anului 2020. S-au
creat astfel premisele ca, odată cu identificarea
acestei oportunităţii, de execuţie prin CNI,
proiectul să poată fi înscris.

Conform proiectului pregătit de Primăria
Râșnov, clădirea de învăţământ pentru preșco-
lari va avea subsol, parter și două etaje. Pentru
creșă, cu o capacitate de 25 de locuri, a fost alo-
cat parterul clădirii, aceasta fiind o cerinţă pre-
văzută de legislaţie. În cadrul creșei ar urma să
fie două grupe, respectiv grupa mică (pentru
micuţii cu vârsta mai mică de un an), cu 10
locuri, și grupa mare (pentru preșcolarii care
au între 1 an și 3 ani), cu 15 locuri. Grădiniţa
ar urma să aibă o capacitate de 45 de locuri,
împărţite în trei grupe, a câte 15 copii fiecare.
Pe lângă spaţiile aferente sălilor de curs,
proiectul mai prevede amenajarea unor zone
multifuncţionale, a unor vestiare, a spaţiilor
medicale și de recuperare-stimulare. Totodată,
în proiect sunt prevăzute camere de dormit și
spaţii de servire a mesei, dar și spaţii de joacă
în aer liber. Proiectul noii creșe a fost pregătit
de arhitectul râșnovean Dorin Ștefan, care a
propus o clădire spectaculoasă.

Alte cinci proiecte, pe lista
transmisă către CNI
Proiectul noii unităţi

preșcolare nu este singurul

pentru care Primăria Râșnov a solicitat
finanţare de la CNI. Astfel, tot în 15 iulie,
Primăria a transmis companiei dosarul pen-
tru includerea în Programul Naţional de
Construcţii de Interes Public sau Social,
Subprogramul „Unităţi sanitare”, și
finanţarea pentru lucrările de modernizare
a clădirii Policlinicii din oraș (proiect care
ar urma să intre în a doua etapă, respectiv
reabilitatea spaţiilor interioare).

De asemenea, edilii râșnoveni au mai soli-
citat includerea în Programul Naţional de
Construcţii de Interes Public sau Social,
Subprogramul „Așezăminte culturale”, a
proiectului de restaurare, consolidare,
refuncţionalizare, extindere a Casei de Cultură
(una dintre clădirile emblematice ale Râșnovu-
lui), care, la fel, este o investiţie pentru care a
fost depusă și o cerere de finanţare europeană.

Tot la CNI a fost depusă și solicitarea de a
include în Programul Naţional de Construcţii
de Interes Public sau Social, Subprogramul
„Așezăminte culturale”, pentru amenajarea
unui teatru de vară în Valea Cetăţii cu o capa-
citate de aproximativ 180 de locuri (unde, în
mod tradiţional, se desfășoară evenimentele în

aer liber).  
Tot prin Subprogramul „Așezăminte cul-

turale”, Primăria Râșnov a solicitat finanţare
pentru restaurarea, consolidarea, reamena-
jarea clădirii primei școli românești și trans-
formarea ei în muzeu. Clădirea a fost în pro-
prietatea Bisericii Ortodoxe și a fost preluată de
Primăria Râșnov.   

Nu în ultimul rând, Primăria Râșnov a
depus la CNI și o solicitare privind includerea
în Programul Naţional de Construcţii de
Interes Public sau Social, Subprogramul „Alte
obiective de interes public sau social în dome-
niul construcţiilor”, a proiectului ce vizează
construirea unei parcări etajate cu o capacitate
de aproximativ 185 de locuri.  

Cu excepţia lucrărilor la Policlinică, pentru
celelalte investiţii (Casa de Cultură, prima
școală românească, teatrul de vară, parcarea
etajată), Primăria Râșnov a încercat și varianta
obţinerii unor finanţări europene prin Progra-
mul Operaţional 2014 – 2020.

Râșnovul a primit aviz pozitiv de la Compania
Naţională de Investiţii pentru construcţia 
unei creșe și a unei grădiniţe în oraș

Proiectul noii unităţi preșcolare.

Principala destinaţie din Bucegi aflată pe teritoriul Râșnovului este Cabana Mălăiești, 
de unde se poate ajunge, într-un timp destul de scurt, la Vârful Omu. 

RÂȘNOVENII, SCUTIŢI DE PLATA TAXEI DE ACCES ÎN PARCUL NATURAL BUCEGI 

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, care
administrează Parcul Natural Bucegi, a emis o
decizie prin care râșnovenii nu mai trebuie să
plătească tariful de acces în Parcul Natural Bucegi.
Măsura a fost luată în urma unei adrese transmise
de Primăria Râșnov către Regie. Solicitarea a fost
transmisă de primarul Liviu Butnariu în data de 14
iulie, iar o zi mai târziu, Administraţia Parcului 
Natural Bucegi a răspuns printr-o adresă în care se
arăta că tariful de vizitare a parcului nu este 
perceput copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, 
persoanelor cu dizabilităţi, precum și locuitorilor
orașului Râșnov. Altfel spus, oricine prezintă la
intrare un buletin care atestă reședinţa sau domici-
liul în Râșnov va fi scutit de la plata taxei de acces în
Parcul Naţional Bucegi.

Pentru vizitatorii care nu se încadrează în cate-
goriile amintite, taxa de vizitare este de 10 lei/per-
soană/3 luni.



INVESTIŢII Pagina 5

Contractul de finanţare, 
cu o valoare de maxim 
467.994 de lei, a fost semnat 
la începutul lunii august

Iluminatul public de pe 27 de străzi din
Râșnov va fi modernizat cu bani de la
Administraţia Fondului de Mediu (AFM).
Contractul, prin care se acordă o finanţare
nerambursabilă maximă de 467.994 lei, a
fost semnat în 4 august, de Primăria Râșnov
și Administraţia Fondului pentru Mediu. 

Prin acest proiect vor fi înlocuite 299 de
lămpi cu eficienţă energetică scăzută cu
unele cu tehnologie LED. Noile corpuri
de iluminat vor avea randament de peste
130 lm/W, iar fluxul luminos va fi reglat
printr-un sistem de telegestiune sau a
unuia similar, ce va fi instalat tot prin
acest proiect. Nu în ultimul rând, vor fi
modernizate și punctele de aprindere.
„Prin acest proiect se va obţine o
economie de energie de aproximativ 77 %.
Tot cu 77% vor fi reduse și emisiile de 
carbon”, a declarat primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu. 

Căsuţe de tip hobbit, skate
park sau perete de căţărare. 
Cu ce vrea orașul să 
convingă turiștii să revină 
la Râșnov, pe termen lung

Sigur aţi văzut „Stăpânul Inelelor” și aţi
fost fermecaţi de căsuţele de poveste ale ho-
bbiţilor. Ei bine, aţi putea avea parte de ele și la
Râșnov. Autorităţile locale iau în calcul să fie
amenajate asemenea destinaţii în zona de
agrement de pe Valea Cărbunării. Trei la
număr, pe care le-aţi putea vedea în câţiva ani. 

Însă, Valea Cărbunării, deja cu „pecete”
sportivă, graţie Complexului Olimpic de
Sărituri cu Schiurile (cunoscut drept Com-
plexul celor 4 Trambuline, unic în ţară), își
va completa oferta și pentru amatorii de
sport, cu facilităţi speciale pentru ei. Doar
un exemplu: un skate-park și piste pentru
bicicliști. Și pe toate acestea, Primăria
Râșnov le vrea realizate cu bani europeni.
Pentru că și valoarea este una destul de 

ridicată, aproximativ 5 milioane de euro. 

Etapa documentaţiilor
tehnice, la început
Amenajarea acestei zone este de mai

mulţi ani în planul autorităţilor locale.
Proiectul a obţinut deja avizul de eligibili-
tate de la autoritatea de management care
gestionează fondurile europene, iar acum,
printr-un parteneriat încheiat între
Primăria Râșnov și Agenţia de Dezvoltare
Regională (ADR) Centru, este realizată do-
cumentaţia tehnico-economică, cheltu-
ielile urmând a fi suportate din bani UE.
Pentru realizarea acesteia, Primăria Râșnov
a lansat pe platforma electronică de achi-
ziţii publice o licitaţie cu o valoare estimată
de 1.202.429 lei, cu tot cu TVA, iar ofertele
din partea consultanţilor interesaţi sunt
așteptate până în 31 august. 

„Ulterior, în baza acestei documentaţii,
va fi depusă cererea de finanţare din fonduri
europene în ciclul bugetar 2021 – 2027, 
pentru execuţia lucrărilor. Acest proiect va 

contribui la dezvoltarea și diversificarea
ofertei turistice a staţiunii de interes naţio-
nal Râșnov. Proiectul propune amenajarea
unui spaţiu verde de recreere în zona Valea
Cărbunării, lângă baza sportivă. Acest
spaţiu va cuprinde pistă de biciclete, trial
bike, zonă de skateboard, alei pietonale, par-
care, gardene și pistă de longboard”, a
declarat primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.

Conform devizului estimativ, valoarea
totală preconizată a proiectului „Extinderea
și dezvoltarea infrastructurii turistice sau de
agrement sportiv și a serviciilor publice de
turism în zona Complexului Olimpic Valea
Cărbunării” (cuprinde si execuţia lucrărilor)
este de 4.975.746 euro cu TVA, din care doar
2% vor trebui asiguraţi din bugetul local.

Amenajările sportive 
vor respecta standardele
internaţionale 
În zona de agrement va fi amenajat un

parc cu alei pentru plimbări, odihnă și

recreere. Va fi asigurat inclusiv wi-fi gratuit
aici. O altă facilitate, skate park-ul va avea o
suprafaţă de 891 mp și va fi dotat cu ele-
mente ce vor permite organizarea de con-
cursuri naţionale și internaţionale, dar și a
unor evenimente de prezentare.  

Tot în această zonă va fi amenajat un
trial bike cu o pistă betonată (ce nu necesită
lucrări de întreţinere, precum cele din
pământ sau pietriș). Suprafaţa va fi de 982
mp și este adresată pasionaţilor de sporturi
extreme. 

La Râșnov va fi și o pistă de longboard,
cu o lungime de 1.438 ml. Va porni din vâr-
ful dealului și ajunge la parcare. Aceasta va
fi însoţită de o pistă pentru biciclete, cu
lungimea de 775 metri liniari. 

În plus, va fi amenajat și un perete de
căţărare, cu dimensiunea de 6 m X 4,5 m și
o suprafaţă de 27 mp. Proiectul mai prevede
montarea unor elemente de fitness pentru
toate categoriile de vârstă, amenajarea unor
locuri de joacă, realizarea unui sistem de
iluminat și sistem de securitate.

Fiecare căsuţă va avea 
contorizare individuală 
pentru utilităţi
Căsuţele pentru produsele nealimentare vor

avea dimensiunea de 3,0 m X 3,5 m, suprafaţa lor
fiind de 10,5 m. Acestea vor fi prevăzute cu sistem
complet de colectare și scurgere a apelor pluviale
(jgheaburi, burlane etc). De asemenea, vor fi
dotate cu instalaţii electrice (2 corpuri iluminat
70W - complet echipate, unul interior și unul
exterior), întrerupător dublu, două prize mono-
fazice cu împământare, doze aplicate, instalaţii
electrice montate în tub tip copex din tablă 

zincată, tablou electric - complet echipat raportat
la consumul cumulat de energie  electrică din in-
cintă și contor electric (avizat de Electrica S.A.) 

Cele șase căsuţe pentru produsele alimentare
vor fi mai mari (4 m X 5 m), având o suprafaţă de
20 mp. Și acestea vor avea sistem complet de
colectare și scurgere a apelor pluviale, precum și
instalaţii electrice similare celor de la căsuţele pen-
tru produsele nealimentare. În plus, acestea vor fi
dotate cu instalaţii sanitare, respectiv chiuvetă de
bucătărie din inox, complet echipată, racorduri de
alimentare cu apă, dar și sistem de scurgere a
apelor uzate.  

Zona din Valea Cetăţii va fi reorganizată
Vânzătorii de produse alimentare și suveniruri se vor muta în căsuţe noi, mai mari decât chioșcurile actuale 

� 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 Sofran 
� Bucegi

Ce străzi sunt incluse în
proiectul de modernizare 
a sistemului de iluminat

Râșnovul își va extinde oferta turistică

Iluminat public inteligent pe 27 de străzi, 
cu bani de la „Fondul de mediu”

Zona din Valea Cetăţii, unde sunt
chioșcurile pentru suveniruri va fi reor-
ganizată. Perimetrul ocupat acum de
chioșcuri va fi eliberat (aici urmând să
se extindă parcarea), iar noua zonă com-
ercială va fi amenajată în vecinătatea
terenului de sport (vizavi de locaţia actu-
ală). Pe noua locaţie vor fi amplasate 31 de
căsuţe noi, din lemn, cu un design nou.
Pentru achiziţia acestora, Primăria Râșnov
a lansat o licitaţie în 27 iulie, însă singura
ofertă depusă fost neconformă, motiv pen-
tru care procedura a fost anulată. 

„Am reluat licitaţia în 13 august, cu
termen de depunere a ofertelor 30
august”, a declarat primarul Râșnovu-
lui, Liviu Butnariu. 

Prin această procedură vor fi
cumpărate 31 de căsuţe de lemn tratat
împotriva incendiilor, valoarea estimată a
contractului pentru furnizarea trans-
portul și montarea acestora fiind de
540.001 lei, cu tot cu TVA. 

Vor fi achiziţionate două tipuri de
căsuţe, respectiv 25 pentru produse neali-
mentare și 6 pentru preparate culinare. 
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Festivalul de Film și Istorii Râșnov s-a
extins începând din acest an și la nivel
judeţean. „Eroi, film și istorii”, 12 locuri de
desfășurare, în Râșnov, Brașov, Codlea, 
Hărman și Crizbav, între 20 și 29 august - pe
scurt, acesta este FFIR 2021. 

În acest an, organizatorii promit „o
ediţie sinceră despre eroi, lideri, modele și
valori”. „Mai avem nevoie de eroi în ziua de
azi? Cine sunt ei și cum ajung în atenţia
noastră? Ce îi împinge la acte de eroism? De
ce pentru unii sunt criminali și pentru alţii
martiri? De ce unii sunt mai cunoscuţi ca
alţii? Îi găsim în manualele școlare, în
lucrările de specialitate chiar și în cărţile de
religie, dar mai important, îi găsim oriunde
(am privi) în jurul nostru. Sunt reprezentaţi
în artă, au devenit surse de inspiraţie pentru

muzică sau, spre bucuria noastră, mulţi au
devenit și... eroi de film!”, a declarat Mihai
Dragomir, coordonatorul festivalului. 

Zeci de invitaţi speciali
Festivalul care a început pe 20 august va

fi până în ultima sa zi unul la puterea a 
13-a, cu filme, proiecte artistice în pre-
mieră, concerte, dezbateri, teatru, cărţi și
școală de vară, au primis organizatorii. Între
personalităţile care au acceptat invitaţia
Râșnovului se numără: Marcel Iureș, Vlad
Ivanov, Nicu Alifantis, Toulouse Lautrec,
Ada Milea, Taxi, Irina Margareta Nistor,
Adrian Cioroianu sau Gelu Duminică.

Pregătite pentru acest mare eveniment
de peste an și a cărui notorietate a depășit de

mult graniţele ţării au fost peste 60 de
proiecţii de film, 18 dezbateri, cu peste 60
de invitaţi speciali, 14 proiecte muzicale
inedite, opt concerte în Cetate, trei pro-
ducţii de teatru în premieră, peste 60 de
artiști implicati, 40 de studenţi și liceeni,
două lansări de carte, o lansare de vinil, un
cineconcert și expoziţii.

La Râșnov, activităţile au fost progra-
mate pentru această ediţie la Cetate, Cine-
ma „Amza Pellea”, Școala „Peter Thal”, 
Biserica Evanghelică, Centrul Schubz, în
Piaţa Unirii și pe esplanada de la ascensorul
pe plan înclinat.

„Ne-am pregătit intens pentru a respec-
ta toate prevederile de siguranţă impuse de
autorităţi și am avut totodată în vedere și
îmbunătăţirea accesului la Cetatea Râșnov.

Programul ascensorului pe plan înclinat a
fost prelungit până la ora 00.00, totodată 
s-au introdus și curse suplimentare RATBV,
cu ultima plecare din Râșnov la ora 00.30.
Chiar dacă locurile sunt limitate, am
pregătit și o infrastructură de live strea-
ming pentru cei care nu pot ajunge”, a mai
precizat Mihai Dragomir.

Festivalul de Film și Istorii Râșnov (FFIR)
este un eveniment certificat Europe for 
Festivals, Festivals for Europe și Eveniment
Responsabil, organizat de Primăria Râșnov,
Asociaţia Mioritics și Asociaţia Râșnov Society,
fiind un proiect cofinanţat de Uniunea 
Europeană și Consiliul Judeţean Brașov.

Programul pentru zilele care urmează
poate fi consultat pe www.ffir.ro și canalele
social media.

Eroi din toată lumea, la Râșnov: O nouă ediţie a
Festivalului de Film și Istorii, la sfârșit de august

Festivalul „Folk la Altar – Generaţia
Generică” (28-31 iulie) a fost o adevărată sur-
priză a verii la Râșnov. Un eveniment așa cum
de puţine ori se poate vedea sau auzi, un fes-
tival folk într-o biserică veche, o muzică
încărcată de istorie într-un cadru istoric. 
Într-un decor care păstrează amintiri și
amprente ale secolului al XVIII-lea, Biserica
Evanghelică, cu o acustică specifică unei bise-
rici-navă, în care sute de ani s-a cântat la
orgă, festivalul „Folk la altar” i-a adus în faţa
publicului pe unii dintre cei mai cunoscuţi și
iubiţi muzicieni folk de pionierat din România.

Ilie Stepan, Horia Crișovan, Doru Stănculescu,

Mircea Vintilă, Sorin Minghiat, Eugen Avram,
Zoia Alecu, Adrian Ivaniţchi, Nicu Alifantis și
Mircea Florian, plus amfitrionul Doru Ionescu,
de la Televiziunea Română, au contribuit la
prima ediţie, un „episod pilot”, în care, timp de
patru zile, în Biserica Evanghelică s-a realizat o
incursiune în istoria muzicii folk românești
prin concerte, prezentări de carte și CD/DVD,
interviuri live, emisiuni-portret, momente
remember și filmări de arhivă.

Evenimentul a fost organizat de Asociaţia
Mioritics, în parteneriat cu Primăria Râșnov,
Asociaţia Rosenau Turism și a fost cofinanţat
de Consiliul Judeţean Brașov.

„Folk la Altar - Generaţia
Generică”, surpriza 
muzicală a verii la Râșnov

Primăria așteaptă acum să fie
semnat contractul cu Autoritatea
de Digitalizare a României 

Cererea de finanţare depusă de Primăria
Râșnov, prin care sunt solicitate fonduri ne-
rambursabile pentru dotarea școlilor din oraș
cu tablete și alte echipamente necesare acti-
vităţilor didactice în școlile din oraș, inclusiv în
sistem online, a fost admisă de Autoritatea
pentru Digitalizarea României. 

„În 26 iulie, Autoritatea pentru Digi-
talizarea României ne-a transmis o notificare
privind rezultatul etapei de evaluare tehnico-
economică a dosarului, acesta fiind declarat
admis, cu un scor de 66,5 puncte, în condiţiile
în care s-a depășit punctajul impus prin
Ghidul de finanţare. Proiectul intră acum în
etapa de contractare, în funcţie de fondurile
disponibile”, a declarat primarul orașului
Râșnov, Liviu Butnariu. 

Valoarea totală a proiectului este de
3.937.686,82 lei, din care 3.898.656,82 lei este
valoarea eligibilă. Asistenţa nerambursabilă
(98% din valoarea eligibilă) este de
3.820.683,68 lei, iar cofinanţarea ce va trebui
asigurată de la bugetul local al orașului Râșnov

este de 77.973,14 lei. Tot de la bugetul local va
fi achitată și suma de 39.030,00 lei, reprezen-
tând cheltuielile neeligibile ale proiectului
(TVA neeligibil, costuri suplimentare provenite
din calitate adăugată).

Demersurile în vederea obţinerii acestei
finanţări au fost făcute de Primăria Râșnov
încă de anul trecut, scopul principal fiind
obţinerea resurselor financiare necesare des-
fășurării în cele mai bune condiţii a cursurilor
online în perioada pandemiei de coronavirus. 

De altfel, până acum, Primăria Râșnov a
achiziţionat, din fonduri proprii, 980 de
tablete, cu abonament de internet pe 24 de
luni. Necesarul de tablete și alte echipamente
de infrastructură informatică a fost stabilit de
școlile și liceul din oraș, la solicitarea
Primăriei. Astfel, în proiect sunt incluse 132 de
laptop-uri, 46 de sisteme desktop (unităţi și
monitoare), 55 de proiectoare, 44 de ecrane de
proiecţie, 81 de table interactive și 112 de
tablete grafice, 1.895 de tablete pentru elevi
(980 deja achiziţionate cu bani de la Primărie,
cheltuială care va fi prin acest poiect recupe-
rată), 84 de camere web videoconferinţă
(achiziţie efectuată), 5 routere wireless (achizi-
ţie efectuată).

Cererea de finanţare pentru
digitalizarea școlilor 
din Râșnov a fost admisă 
de autorităţile centrale 
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SĂRITURI CU SCHIURILE, UNUL DIN PUŢINELE SPORTURI DIN ROMÂNIA LA CARE 
AVEM REZULTATE MAI BUNE ÎN ULTIMII ANI DECÂT ÎN TRECUT:

Cupa Continentală a poposit 
pentru a treia oară la Râșnov
Aproape 100 de sportivi din toată lumea au participat la cele patru etape, 
două la feminin și două la masculin, preambul pentru Grand Prix-ul din septembrie 

Cupa Continentală la sărituri cu schi-
urile, poposită pentru al treilea an la
Râșnov, după ediţiile din 2017 și 2019, a
reprezentat un nou succes al diplomaţiei
sportive și administrative pentru orașul
nostru. Evenimentul care s-a desfășurat în
21-22 august, la Complexul Olimpic de Sări-
turi cu Schiurile, de pe Valea Cărbunării, a
adunat la un loc aproape 100 de sportivi (59
la masculin și 38 la feminin) din 20 de ţări.

Pe lângă reprezentanţii României, la
bara de start au mai fost prezenţi con-
curenţi din Statele Unite ale Americii,
Norvegia, Italia, Slovenia, Polonia, Austria,
Germania, Ucraina, Cehia, Elvetia, Ungaria,
China, Japonia sau Kazakhstan.

„Oaspeţii noștri s-au simţit, ca de
fiecare dată, foarte bine la Râșnov. Chiar
dacă numeroase detalii legate de pandemie
ne fac «viaţa mai grea» și din punct de
vedere al oganizării evenimentelor sportive,
ca multe alte aspecte din viaţa noastră, de
altfel, reușim să ne ridicăm la nivelul aștep-
tărilor, pe care noi înșiși l-am ridicat în
ultimii ani. Evenimentul a avut și un nivel
ridicat din punct de vedere sportiv, partici-
parea atâtor concurenţi din toate colţurile
lumii spunând totul în acest sens. Ne pregă-
tim deja pentru Grand Prix-ul din luna sep-
tembrie”, a precizat primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu.

Evenimentul sportiv care s-a desfășurat la
Complexul Olimpic de Sărituri cu Schiurile a

făcut parte din calendarul competiţional al
Federaţiei Internaţionale de Ski și a fost
organizat de Federaţia Română de Schi
Biatlon și Primăria Orașului Râșnov.

„Vreau să felicit atât Federaţia Română
de Schi și Biatlon, cât și Primăria Orașului
Râșnov pentru perseverenţa de care dau
dovadă, pentru faptul că, de fiecare dată,
atât în perioada de vară, cât și în perioada
de iarnă, avem evenimente importante des-
fășurate pe baza olimpică de la Râșnov”, a
declarat președintele Consiliului Judeţean
Brașov, Adrian Veștea.

Slovenia a câștigat 
la fete, Austria la băieţi,
Dana Haralambie de 
două ori în top 10
În prima zi, la fete s-a impus Jerneja Brecl

(Slovenia), urmată pe podium de Liangyao
Wang (China) și Bing Dong (China), Daniela
Haralambie terminând a zecea, cu sărituri de
87, respectiv 98,8 metri și un punctaj de
172,6. Pentru România au mai concurat 
Anamaria Folea (locul 27), Diana Trâmbiţaș
(locul 28), Alessia Mitu-Coșca (locul 31) și
Daria Chindriș (locul 33).

Podiumul masculin al primei zile a fost
sută la sută austriac, cu Manuel Fettner,
Ulrich Wohlgenannt și Mika Schwann. Din
partea ţării noastre, Andrei Feldorean a ter-
minat pe locul 31, Daniel Cacina pe 39,

Sorin Mitrofan pe 41, Mihnea Spulber pe 54,
Alexandru Folea pe 56, iar Robert 
Săndulescu pe 57.

În a doua zi, Jerneja Brecl (Slovenia) a
câștigat din nou întrecerea fetelor, fiind
urmată de Bing Dong (China) și de Joanna
Szwab (Polonia). Daniela Haralambie a
obţinut locul 9, Alessia Mitu-Coșca a terminat
pe locul 13, Diana Trâmbiţaș pe 28, Anamaria
Folea pe 31, iar Daria Chindriș pe 34.

Întrecerea băieţilor a fost câștigată de
Mika Schwann (Austria), urmat de
conaţionalul Manuel Fettner și de Andrew
Urlaub (Statele Unite ale Americii). Cel mai
bine clasat sportiv român a fost Andrei 
Feldorean (locul 34), destul de aproape de el
fiind Daniel Cacina (locul 36). Sorin 
Mitrofan a încheiat a doua etapă masculină
a evenimentului de la Râșnov pe locul 45,
Mihnea Spulber pe 46, Alexandru Folea pe
52, iar Robert Săndulescu pe 54.

Speranţe românești 
pentru Beijing
Întrecerea a fost una extrem de impor-

tantă pentru toţi sportivii care își doresc să
ajungă la Jocurile Olimpice de Iarnă din
2022. „Am avut de această dată 5 fete califi-
cate în Cupa Continentală și 6 băieţi, iar
punctele pe care le-au făcut acești copii,
pentru că încă sunt juniori, cu excepţia
Danei Haralambie, sunt convins că vor
aduce un plus la zestrea de puncte a

României și asta înseamnă o calificare cu
cel puţin o fată și un băiat la Jocurile
Olimpice de anul viitor, din februarie, de la
Beijing”, a precizat secretarul general al
Federaţiei Române de Schi și Biatlon, Puiu
Gaspar.

Europa, Japonia, China, SUA
Reuniunile Cupei Continentale mascu-

line și feminine de sărituri cu schiurile au
avut loc ca preambul la Grand Prix-ul din
luna septembrie. România, prin orașul-
staţiune Râșnov, se află de ceva vreme în
clubul select al celor doar vreo 15-20 ţări
care organizează astfel de competiţii de
nivel mondial și, de fiecare dată, cei mai
buni săritori ai lumii spun că revin cu
plăcere pe baza olimpică pentru sporturi de
iarnă de pe Valea Cărbunării.

Cu alertă sanitară 
Ca de fiecare dată, Primăria Râșnov a venit

în întâmpinarea iubitorilor sportului care 
și-au dorit să vadă evenimentul pe viu. „Am
pus la dispoziţie toate resursele necesare, 
ne-am organizat în așa fel încât desfășurarea
evenimentelor să nu aibă de suferit, cu atât
mai mult cu cât trecem și o perioadă de pan-
demie, mai complicată”, a spus viceprimarul
orașului Râșnov, Carmen Sandu.

Întregul eveniment s-a desfășurat cu
respectarea măsurilor sanitare impuse de
autorităţi, limitându-se contactele fizice.

Unul dintre urșii care obișnuiau să
coboare în oraș, în căutare de mâncare, a
fost prins către specialiștii Ocolului Silvic
Râșnov, cu ajutorul unei cuști speciale, în
zona Cetăţii Medievale. După ce a fost ana-
lizat de către un medic veterinar, ursul a
fost microcipat și relocat.

„Pentru ursul capturat pe 19 august,
Ocolul Silvic a cerut, în data de 3 iunie 2021
un ordin de relocare de la Ministerul Mediului.

Pentru că nu s-a primit răspuns, în 22 iulie
a fost formulată o nouă solicitare în acest
sens, iar în data de 4 august, ordinul minis-
trului a fost publicat în Monitorul 
Oficial. După ce a fost capturat, animalul
sălbatic a fost relocat, în condiţii de sigu-
ranţă, așa cum prevede legea, pe fondul
cinegetic al orașului nostru, în zona
Proviţa, judeţul Brașov”, ne-a precizat Liviu
Butnariu, primarul orașului Râșnov.

UNUL DINTRE URȘII CARE OBIȘNUIAU SĂ COBOARE ÎN ORAȘ A FOST PRINS ȘI RELOCAT, PE 19 AUGUST

CS
Olimpic Cetate

Râșnov a avut un
reprezentant în
competiţia mas-
culină, pe Sorin 

Mitrofan.
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A ajuns la Râșnov pe 22 februarie 2015,
dar pare că este aici de-o viaţă. La începutul
lunii august, col. dr. Sorin Silviu Bălășescu
a predat comanda Bazei 42 Comunicaţii și
Tehnologia Informaţiei „Gl. Dv. Traian
Moșoiu” Râșnov și a devenit pensionar. Vrea
să rămână în „Orașul Rozelor” pentru tot
restul vieţii, decizie pe care a luat-o încă
după primul an de trai între râșnoveni.
„După doar un an mă hotărâsem deja să
rămân aici. Deși sunt bucureștean, nu mi-a
fost greu să las tot ceea ce înseamnă viaţa
de acolo, inclusiv funcţii, căci oamenii
minunaţi din Râșnov m-au convins că locul
meu este aici. N-aș putea să spun toate
numele oamenilor dragi de aici, sunt foarte
multe, dar pot spune că fostul primar, 
Adrian Veștea, și actualul primar, Liviu
Butnariu, m-au primit cu braţele deschise.
Când mi-a fost greu în adaptarea într-un
loc unde chiar nu cunoșteam pe nimeni, ei
m-au făcut să iubesc Râșnovul. La finalul
activităţii mele aș dori să spun că îmi
rămân în suflet oamenii din Armată. Le
mulţumesc tuturor colegilor, fără ei nu aș fi
fost ceea ce sunt astăzi!”, ne-a spus fostul
comandant al Bazei.

A legat mai mult 
unitatea de comunitate
Col. dr. Sorin Silviu Bălășescu va

rămâne în memorie ca un om care a
„deschis ușa” unităţii militare și a „legat-o”
de comunitatea locală. De când a preluat
conducerea cazarmei de la Râșnov, nu a fost
sărbătoare a orașului la care militarii să nu
fi fost prezenţi, prima retragere cu torţe în
Râșnov fiind organizată sub comanda lui. A
creat o legătură apropiată cu copiii orașului,
colaborând cu fiecare școală pentru acti-
vităţi în perioada de „Școală Altfel”, a stabilit
parteneriate cu întreaga comunitate, în spe-
cial atunci când obiectivul comun a fost
mediul, „sănătatea” orașului.  Și sportul și
activităţile sportive și-au găsit locul în 

viaţa cazarmei, la fel și multe activităţi care
au unit comunitatea din Râșnov, răspunsul
fiind mereu „Prezent” la orice nevoie a
orașului semnalată de Primărie. „Nu doar
că oamenii ne-au intrat în «casă», dar am
ieșit, la rândul nostru, pentru a ne implica
în comunitate. Am colaborat liber cu cele-
lalte instituţii din oraș, un exemplu fiind
Goscom Cetatea Râșnov, dar și cu soci-
etăţile private, cele mai bune exemple în
acest sens fiind numeroasele activităţi de
ecologizare din oraș și din împrejurimi”, a
povestit tânărul pensionar, care a activat
aproximativ 40 de ani în cadrul Ministerului
Apărării Naţionale.

Implicat și în a face mai
ușoară adaptarea militarilor 
Col. dr. Sorin Silviu Bălășescu s-a

remarcat și prin îmbunătăţirea calităţii
cazării, dar și a instruirii personalului mili-
tar din unitate. De asemenea, în 2016, s-a
reușit achiziţionarea a 16 locuinţe de servi-
ciu pentru militarii veniţi din alte zone ale

ţării. „Un lucru benefic și pentru ei, dar și
pentru familiile lor. Acest aspect oferă sta-
bilitate, atât din punct de vedere al locului
de muncă, dar și pentru familiile lor. Îi face
să se adapteze mult mai ușor în comuni-
tate. De asemenea, comunitatea locală m-a
ajutat să integrez și membrii familiilor, cu
locuri de muncă sau în școli, grădiniţe. 
Ne dorim ca acest lucru să aibă loc și în
viitor”, ne-a mai precizat cel care a reușit să
aducă un plus de bine în „viaţa de cazarmă”.

Râșnovul, pe harta NATO
Dezvoltarea Unităţii Militare de la

Râșnov s-a realizat împreună cu cea a
orașului, iar din 2019 putem spune că
ambele au fost puse pe harta NATO. Peste
13.500 de militari români și din alte 13 state
NATO și partenere au participat atunci, timp
de trei săptămâni, la exerciţiul SABER
Guardian, desfășurat în cinci locuri din ţară,
între care și orașul nostru. La Râșnov, ală-
turi de soldaţii români, au participat și mi-
litari americani, cu care ostașii noștri aveau

deja o îndelungată
tradiţie de coope-
rare. De atunci,

chiar și în prezent,
exerciţii de amploare

se desfășoară cu
prezenţa unor forţe, mai

mari sau mai mici, în zona
Râșnovului. 

A ţinut să-l redea pe Traian
Moșoiu Râșnovului
„General de Divizie Traian Moșoiu” este

denumirea mai nouă a Bazei 42 Comunicaţii
și Tehnologia Informaţiei. Are o semnificaţie
aparte, la care colonelul Bălășescu a ţinut
mult. General în Armata Română, în perioa-
da 1918-1919, Traian Moșoiu a participat la
eliberarea Transilvaniei, iar în perioada 2
martie 1920 - 12 martie 1920 a fost și mi-
nistru de Război. Absolvent al Liceului
„Andrei Șaguna” din Brașov, Traian Moșoiu
s-a născut la Tohanul Nou. „M-am docu-
mentat și, din datele acelor vremuri, Tohanul
Nou aparţinea de Râșnov, nu de Bran, nu de
Zărnești”, a explicat col. Bălășescu.

„Finalul vieţii mele 
vreau să fie în Râșnov!”
„Finalul vieţii mele aș vrea să fie în

Râșnov!”, spune fostul comandant al Bazei
42, care își dorește să devină tot mai activ în
viaţa comunităţii locale. „Nu vreau să stau
acasă, vreau să am activitate. Să mă implic
cât mai mult în viaţa comunităţii, fără
restricţii! Am absolvit și Facultatea de 
Știinţe Politice, în cadrul Universităţii 
Creștine «Dimitrie Cantemir» din
București, și aș dori să pot face ceva ce nu
puteam ca militar: să intru în rândul libe-
ralilor, cei care au cea mai mare deschidere,
din punctul meu de vedere. Sunt un lupător
și în acest fel cred că voi putea ajuta
oamenii, comunitatea, chiar și militarii!”, a
încheiat col. dr. Sorin Silviu Bălășescu.

Din unitate, în comunitate
Devenit deja râșnovean, col. dr. Sorin Silviu Bălășescu a predat comanda Bazei 42 Comunicaţii și Tehnologia Informaţiei 
„Gl. Dv. Traian Moșoiu”. Din comandant, devine pensionar, dar cu ambiţia de a se implica și mai mult în comunitate

Mereu
„Prezent!”, un

râșnovean cu care
Râșnovul se mândrește

„Un prieten de nădejde, cu care am colabo-
rat excelent și care a răspuns mereu
«Prezent!» atunci când a fost nevoie. Un om
care a devenit râșnovean și cu care comuni-
tatea noastră se mândrește. Îi urăm sănă-
tate, viaţă activă în continuare și pensie

îndelungată!”, a transmis primarul
orașului Râșnov, Liviu Butnariu, cu

prilejul pensionării colonelu-
lui Sorin Bălășescu.


