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Părintele Ion Manea,
instalat protopop de

Bran-Râșnov-Zărnești
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35 de elevi din Râșnov,
egalii studenţilor într-un
concurs școlar internaţional

Abonamentele RATBV ale
elevilor, subvenţionate 
60% de către Primărie
Se menţin și facilităţile pentru
alte categorii sociale.
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Ajutorul de încălzire, 
tot mai solicitat de 
către râșnoveni
De la 25 la 190 de cereri, iar ten-
dinţa este de creștere. Dosarele se
depun până în 20 noiembrie.
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Remus Bonta și Ștefan
Banea, aur pentru Râșnov

Ocolul Silvic Râșnov 
va avea un depozit 
în zona Cioabăl

De anul viitor, ocoalele sil-
vice din România vor avea obli-
gaţia, conform legii, să vândă „la
drum” cel puţin jumătate din
lemnul extras, nu pe platformele

temporare din pădure. Asta
înseamnă că fiecare ocol trebuie
să își amenajeze depozite de
unde se poate cumpăra lemnul,
iar o astfel de investiţie a fost
realizată deja de instituţia de
profil din Râșnov. 

Terenul necesar amenajării
acestui depozit, cu o suprafaţă

de 6.324 mp, a fost pus la dispo-
ziţia Ocolului de Primăria
Râșnov, la ieșirea din oraș spre
Pârâul Rece, zona Cioabăl. 

„Am investit suma de 78.500
de lei pentru amenajarea acestui
depozit, fiind necesare lucrări de
pietruire, nivelare a terenului 
și securizare a perimetrului.

Această amenajare este folosită
acum pentru depozitarea mate-
rialului lemnos din confiscări,
iar anul viitor sunt programate
și alte investiţii, astfel încât să
fie operaţional și pentru 
populaţie”, a declarat șeful
Ocolului Silvic Râșnov, Puiu
Gheorghe.
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DE ANUL VIITOR, RÂȘNOVENII NU VOR MAI MERGE ÎN PĂDURE 
PENTRU A RIDICA LEMNUL DE FOC CUMPĂRAT DE LA OCOLUL SILVIC

Apa Râșnovului: mai pură, 
dar cu mai puţin dezinfectant 

Fără clor - tehnologie relativ nouă în România, utilizată pe scară largă în SUA și Europa. 
Conformitatea indicatorilor de calitate a apei a fost certificată prin analize făcute în două laboratoare 
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„Solidaritate și prietenie”, „Vre-
muri bune”, „Întâlnirea din parc”,
„De ce este masca importantă”.
Sunt doar câteva dintre cele nouă
filmuleţe care au reprezentat
Râșnovul, prin 35 de elevi ai Școlii
Gimnaziale nr. 3, la un concurs
internaţional organizat de Universi-
tatea din Viena. A fost o competiţie
de filme scurte, în limba germană,
ce a avut ca motto „Să participăm la
comunicare”. Evenimentul a făcut
parte din Conferinţa Internaţională
a Profesorilor de Limba Germană,
organizată de instituţia de
învăţământ superior din Austria, în
perioada 15 – 20 august, la care

profesorul Oana Ovesea a obţinut o
bursă de participare.   

„A fost o competiţie inter-
naţională la care au participat
preșcolari, elevi și studenţi, dar nu
a fost împărţită pe categorii de
vârstă. Practic, noi am concurat și
cu studenţi cu vaste cunoștinţe în
domeniul informatic, care au și
câștigat premiile”, a declarat Oana
Ovesea, căreia elevii îi spun „Frau”. 

Chiar dacă elevii de la Școala
Gimnazială nr. 3 nu au câștigat
premii, Oana Ovesea spune că este
mândră de munca lor. „Eu le-am
prezentat tema și i-am mai ajutat
pe parcurs, cu sugestii. Ei au făcut

totul. Au gândit mesajele și conţi-
nutul materialelor, au realizat
filmările și au prelucrat imaginile.
Au fost naturali, au filmat orașul
nostru, așa cum este, au fost au-
tentici. Nu au ascuns nimic din ce
au simţit și au văzut. Mereu îi
îndrum pe elevii mei să fie deschiși
și sinceri, deoarece comunicarea
bună duce la o desfășurare a
oricăror activităţi. În cazul meu,
comunicarea este ca un pod către
cunoaștere și înţelegere”, a
declarat „Frau”.

Toate mesajele din filmuleţe au
fost în limba germană, însă una
dintre echipe s-a adresat audienţei

și în alte limbi. Filmările au fost
făcute în prima parte a anului, în
perioada februarie-martie, când
încă era pandemie. „Pentru elevi a
fost o provocare, pentru că filmele
au fost realizate în perioada în
care purtarea măștii era obligato-
rie. Dar au realizat filmuleţe foarte
interesante, lucru care a fost apre-
ciat și recunoscut pe plan inter-
naţional de către comisia de eva-
luare de la universitatea vieneză”,
a explicat profesoara.  

Elevii participanţi la competiţie
au primit câte o diplomă din partea
instituţiei vieneze și mici cadouri din
partea profesoarei de limba germană.

35 de elevi din Râșnov, egalii studenţilor 
într-un concurs școlar internaţional
Ei au participat la o competiţie de scurtmetraje, organizată de Universitatea din Viena 

Pe 30 septembrie, la sediul
EUROPE DIRECT Râșnov a avut loc o
întâlnire de lucru a reprezentanţilor
reţelelor de informare europene din
Regiunea Centru. A fost prima întâl-
nire de acest fel, care își propune să
închege o „reţea a reţelelor”, astfel
încât informaţia europeană să ajungă
mai clar și coerent la cetăţeni.

La invitaţia celor trei centre
EUROPE DIRECT din Regiunea
Centru, au răspuns peste 20 de

reprezentanţi la nivel regional și
judeţean ai EURES, EURODESK și
Erasmus Student Network.

„Ne-am bucurat să avem alături
de noi și reprezentanţi la nivel
naţional ai EUROPASS,
EUROGUIDANCE, ai Centrului
European al Consumatorilor, ai
Agenţiei Naţionale pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educaţiei
și Formării Profesionale, ai Biroului
Europa Creativă România și ai 

Programului Cetăţeni, Egalitate,
Drepturi și Valori”, a precizat Mirela
Groza, coordonator EUROPE
DIRECT Regiunea Centru.

Oportunităţile și drepturile pe
care cetăţenia europeană le oferă
sunt multe și vin pe canale foarte
diverse. La fel și instrumentele prin
care cetăţenii pot participa activ la
dezbaterea și conturarea viitorului
Europei.

Publicul ţintă din comunităţile

locale este de asemenea foarte variat.
Fie că sunt interesaţi de posibilitatea
de a lucra sau studia în UE, de drep-
turile pe care le au în calitate de
cetăţeni europeni, de găsirea unor
parteneri în spaţiul UE, fie că sunt
interesaţi de accesarea de programe
de finanţare europene, de cursuri de
formare, sau vor să se implice în
consultările și dezbaterile care au
loc pe diverse teme privind viitorul
Uniunii Europene, locuitorii din

Regiunea Centru au ca prim punct
de contact centrele EUROPE
DIRECT de unde pot primi infor-
maţiile necesare și îndrumare.

De aceea este importantă coo-
perarea între reţelele UE sub forma
unei „reţele de reţele” pentru redis-
tribuirea informaţiilor, astfel încât,
la nivel local și de regiune, publicul
să beneficieze de informaţii clare,
actuale și relevante pe teme
europene.

Reţelele de informare europene, întâlnire de lucru la Râșnov

� „Solidaritat und Freundschaft”
(„Solidaritate și prietenie”):
Anghel Jakub, Vanesa Borota, 
Ruslan-Daniel Voicu – clasa a V-a A
� „Gutte Zeiten” („Vremuri
bune”): Amalia-Maria Bociu,
Alexia-Georgiana Chitiuţă – clasa
a V-a A
� „Die Verabredung im Park”
(„Întâlnirea din parc”): Delia-
Maria Lascu, Adelina-Elena
Pivodă, Maria-Timea Butnaru,
Ana-Maria Gârneaţă, Andrada-
Elena Redeleanu – clasa a V-a A 
� „Wrum is die Maske wicting?”
(„De ce este masca importantă”?):
Daniel- Andrei Moga, Robert
Constantin Pădure, Iustin 
Nicolae Badea – clasa a V-a B 
� „Sonntags mit Freunden”
(„Duminica cu prietenii”): Paul-
Vasile Niga, Liviu Cristian Popa,
Adrian Mihăiţă Iftimovici – clasa
a VI -a A 
� „Samtag mit Freunden”
(„Sâmbăta cu prietenii”): Marina-
Izabela Uretu, Larisa-Ioana
Benga, Costin-Adrian Stroie, Alin
Nicolae Moja, Denis-Constantin
Mihai – clasa a VI-a A  
� „Wir und die sprachliche Inter-
aktion” („Noi și interacţiunea ver-
bală”): Andreea Gheorghe (clasa a
VIII-a A), Lorena-Maria Manu,
Cristina Ioana Munteanu, Ionuţ-
Emanuel Marșavela, Ramona-
Elena Văsii, Denisa-Nicoleta
Luca, Denisa Maria Floroiu,
Andrada-Anghelina Carole,
Alexandra Ioana Dumitrescu –
clasa a VI-a B
� „Sommerferien” („Vacanţa de
vară”): Jessy Boș, Andrada-Elena
Plăcintă, Denisa Stoica – clasa a
VII-a A 
� „Erwartung auf das Ende der
Pandemie” („Așteptarea fina-
lizării pandemiei”): Marian-
Florin Robu, Alin-Gabriel Vlad –
clasa a VII-a B

FILMULEŢELE
PREZENTATE 

DE COPIII: 
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De la an la an, ajutorul de încălzire și suplimentul
pentru energie sunt tot mai cerute de către râșnoveni.
De exemplu, numărul celor care au solicitat acest spri-
jin cumulat a crescut considerabil în 2021 faţă de
2020, la Râșnov. Concret, dacă în 2020 a fost vorba
despre 5 cereri pentru lemne și 20 pentru gaz, în 2021,
numărul acestora s-a ridicat la 100, respectiv 90, iar în
2022, reprezentanţii Primăriei se așteaptă să crească și
mai mult. „Bănuim că vom avea o creștere de aproxi-
mativ 15 la sută. Destui oameni și-au rezolvat, în
ultimele luni, situaţia locativă sau diferite alte pro-
bleme legate de actele necesare, astfel că vom avea și
mai multe astfel de cereri”, a explicat Mihaela
Codleanu, șef al Biroului de Asistenţă Socială din
cadrul Primăriei Râșnov.

Venitul – principalul criteriu
Începând din 1 noiembrie 2021, acest ajutor

cumulat din partea statului se acordă în baza unei noi
legi - Legea consumatorului vulnerabil, nr. 226/2021,
fiind îndreptăţite să îl primească cei care se încadrează
într-un plafon de venit mediu net lunar: până la suma
de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, și de 2.053 lei,
în cazul persoanei singure. 

Demersurile se fac prin 
Biroul de Asistenţă Socială
Conform prevederilor legale, acest ajutor se acordă pe

bază de cerere și declaraţie pe propria răspundere, care
cuprinde componenţa familiei, veniturile acesteia și 
sistemul de încălzire utilizat. 

Formularele și toate informaţiile legate de actele
doveditoare ce trebuie depuse la dosar se pot obţine de pe
site-ul Primăriei Râșnov (www.primariarasnov.ro) sau de
la Biroul de Asistenţă Socială, care va asigura suport pen-
tru întocmirea dosarelor.

Dosarele pot fi depuse la sediul Primăriei, Piaţa Unirii
nr. 12, la Biroul de Asistenţă Socială (program: luni și
miercuri - între orele 9.00 și 12.00, marţi și joi - între orele
14.00 și 16.00, vineri - între orele 8.30 și 10.00). 

Atenţie la modificările survenite
pe parcurs în situaţia familială
Dosarul se depune o singură dată (ajutorul de

încălzire odată solicitat se acordă pentru 5 luni, întreg
sezonul de iarnă; suplimentele la energie – pentru 12
luni), însă, în cazul în care apar modificări ale veni-
turilor, componenţei familiei sau domiciliului, dosarul
trebuie actualizat.

Ajutorul de încălzire, tot mai
solicitat de către râșnoveni
De la 25 la 190 de cereri, iar tendinţa este de creștere. 
Dosarele se depun până în 20 noiembrie

Plafon de venituri/ procent energie gaze lemne 
membru familie (lei) în factură electrică (lei) naturale (lei) (lei)
<200 100% 500 250 320
200,1 - 320 90% 450 225 288
320,1 – 440 80% 400 200 256
440,1 – 560 70% 350 175 224
560,1 – 680 60% 300 150 192
680,1 – 920 50% 250 125 160
920,1 – 1040 40% 200 100 128
1040,1 – 1160 30% 150 75 96
1160,1 – 1280 20% 100 50 64
1280,1 – 1386 10% 50 25 32
1280,1 – 2053 10% 50 25 32

CUANTUMUL AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE
Se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2022 – 31 martie
2023 pentru persoanele care depun cererile până în 20
noiembrie 2022. Se pot depune solicitări și ulterior, 
dar ajutorul se acordă începând cu luna următoare

� 30 de lei/lună - pentru consumul de energie electrică;
� 20 de lei/lună - pentru consumul de combustibili solizi și petrolieri;
� 10 de lei/lună - pentru consumul de gaze naturale și energie termică.
� 70 de lei/lună - în situaţia în care singura sursă de energie utilizată
este energia electrică.
Notă: Dacă se folosesc mai multe surse de energie, suplimentele se
cumulează.

CUANTUMURILE PENTRU 
SUPLIMENTUL DE ENERGIE
Se cumulează cu ajutorul pentru încălzire și se acordă 
pentru toate cele 12 luni din an, în sumă fixă

Bunuri imobile 

1 Clădiri sau alte spaţii locative
în afara locuinţei de domiciliu și a
anexelor gospodărești

2. Terenuri de împrejmuire a
locuinţei și curtea aferentă și alte
terenuri intravilane care depășesc
1.000 mp în zona urbană și 2.000
mp în zona rurală 

Bunuri mobile 

1. Autoturism/Autoturisme
și/sau motocicletă/motociclete cu o
vechime mai mică de 10 ani, cu
excepţia celor adaptate pentru per-
soanele cu handicap ori destinate
transportului acestora sau per-
soanelor dependente, precum și
pentru uzul persoanelor aflate în
zone greu accesibile 

2. Mai mult de un autoturism/
motocicletă cu o vechime mai mare
de 10 ani 

3. Autovehicule: autoutilitare,
autocamioane de orice fel cu sau
fără remorci, rulote, autobuze,
microbuze 

4. Șalupe, bărci cu motor,

scutere de apă, iahturi
5. Utilaje agricole: tractor, com-

bină autopropulsată 
6. Utilaje de prelucrare agricolă:

presă de ulei, moară de cereale 
7. Utilaje de prelucrat lemnul:

gater sau alte utilaje de prelucrat
lemnul acţionate hidraulic, mecanic
sau electric 

(*)Aflate în stare de funcţionare 

Depozite bancare 

1. Depozite bancare cu valoare
de peste 3.000 lei 

Terenuri/crescătorii 

animale sau păsări

1. Suprafeţe de teren, animale și
păsări a căror valoare netă de pro-
ducţie depășește suma de 1.000
euro pentru persoana singură,
respectiv suma de 2.500 euro pen-
tru familie 

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre
bunurile menţionate conduce la
excluderea acordării ajutorului
pentru incalzirea locuinţei.

LISTA BUNURILOR CE POT DUCE LA EXCLUDEREA
ACORDĂRII SPRIJINULUI FINANCIAR

a) Copie act de identitate pentru titular și pentru toţi
membrii familiei peste 14 ani; 

b) Copie certificate de naștere ale copiilor până în
14 ani; 

c) Copie certificat de căsătorie; 
d) Hotărâre de divorţ/act notarial - dacă este cazul; 
e) Declaraţie notariala pe propria răspundere că per-

soanele sunt despărţite în fapt și data la care partenerul
a părăsit imobilul - dacă este cazul ;

f) Certificat de deces - dacă este cazul ; 
g) Copie hotărâre judecătorească definitivă de

încredinţare a copilului – dacă este cazul;
h) După caz, alte acte doveditoare privind compo-

nenţa familiei;
i) Documentele în baza cărora deţine locuinţa (con-

tract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, con-
tract comodat, certificat de moștenitor etc.); 

j) Adeverinţa eliberată de Biroul Agricol / Serviciul
Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Orașului Râșnov; 

k) Adeverinţa eliberată de Asociaţia de Proprietari din
care să rezulte numărul de persoane care locuiesc la
adresa declarată ;

l) Pentru persoanele care au domiciliul pe raza altui
judeţ (sau pe raza altei localităţi) sunt necesare urmă-
toarele documente: adeverinţă din localitatea de domici-
liu că nu au beneficiat de ajutor de încălzire, certificat de
atestare fiscală din localitatea de domiciliu; 

m) Adeverinţă de salariu pentru toţi membrii fami-
liei, cu venitul net obţinut în luna anterioară depunerii
cererii, inclusiv valoarea bonurilor de masă sau menţi-
unea că nu se primesc bonuri din partea instituţiei; copii
taloane pensie/adeverinţă de la Casa de Pensii din luna
anterioară depunerii cererii; copii taloane alocaţie (de
stat, plasament sau alte indemnizaţii) - din luna ante-
rioară depunerii cererii; copii taloane indemnizaţie
handicap sau orice alte indemnizaţii acordate conform
legii - din luna anterioară depunerii cererii; taloane
șomaj din luna anterioară depunerii cererii; 

n) Adeverinţă de venit de la ANAF Râșnov pentru toţi
membrii cu vârsta de peste 16 ani; 

o) Adeverinţa instituţie de învăţământ în cazul
burselor pentru elevi și studenţi, cu excepţia burselor de
studiu, sociale și ,,Bani de liceu’’; 

p) Declaraţie notarială pe propria răspundere precum
nu deţine depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei; 

q) Declaraţie notarială pe propria răspundere a titu-
larilor/membrilor care realizează venituri ocazionale
(dacă este cazul); 

r) Factură energie termică, gaze naturale, energie
electrică - după caz; 

s) Persoanele care deţin autoturisme – cartea auto-
turismului /talon autoturism (din care să reiasă anul de
fabricaţie al autoturismului) orice alte documente soli-
citate, după caz.

ACTE NECESARE 
pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a stimulentelor pentru energie,
acordat conform Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 
consumatorul vulnerabil de energie: 

Anul acesta, Ocolul 
Silvic Râșnov se așteaptă
să se treacă pragul de
1.000 de cereri 

Cum procurarea lemnului de
foc de pe piaţa liberă a devenit tot
mai dificilă, râșnovenii apelează tot
mai des la autorităţi. De la an la an
sunt tot mai multe cereri prin care
oamenii solicită lemn de foc la
Ocolul Silvic Râșnov, potrivit infor-

maţiilor șefului Ocolului Silvic
Râșnov, Puiu Gheorghe. Astfel,
dacă în anul 2020 au fost depuse
650 de cereri, în anul 2021,
numărul acestora a ajuns la 988.
„Anul acesta, până acum, am
primit 747 de cereri de lemn de foc,
dar estimăm că vom trece de
1.000”, a declarat reprezentantul
Ocolului. 

Creșterea cererii a dus și la
extragerea unei cantităţi mai mari
de lemn din fondul forestier al

Râșnovului. „Dacă în urmă cu
cinci ani valorificam către popu-
laţie o cantitate de aproximativ
3.000 de metri steri, în anul 2021
am ajuns la o cantitate de 8.000 de
metri steri”, a explicat Puiu 
Gheorghe. 

Prestatorii, tot mai
greu de găsit
Situaţia este o provocare pen-

tru Ocolul Silvic, care trebuie să

gestioneze, practic, aceleași resur-
se. „Resursa de lemn este una limi-
tată. De asemenea, apar dificultăţi
în aprovizionarea populaţiei, din
cauza condiţiilor meteo nefavora-
bile, a restricţiilor de exploatare
impuse de legislaţie și, nu în ulti-
mul rând, a lipsei agenţilor eco-
nomici care să presteze servicii de
exploatare. Aceștia din urmă nu se
mai înscriu la procedurile de
achiziţii, motivând creșterea pre-
ţurilor la carburanţi și piese de

schimb pentru utilaje, dar și lipsa
forţei de muncă”, a încheiat repre-
zentantul Ocolului Silvic. 

Precizăm că, din 5 octombrie,
printr-o decizie a Guvernului
României, preţul lemnului de foc
este plafonat la 400 lei/metru cub,
cu TVA. Acesta este preţul final la
consumator și este obligatoriu pen-
tru toţi comercianţii - agenţi eco-
nomici și persoane fizice - care
vând lemn de foc.

Cererea pentru lemn de foc, tot mai mare 
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Râșnovul are, de curând, una
dintre cele mai moderne staţii de
clorinare a apei din România, care,
spre deosebire de cele clasice, nu
mai folosește clorul pentru a dezin-
fecta apa. Folosește dioxid de clor, 
o substanţă întrebuinţată în 
România numai la Reșiţa, dar uti-
lizată în SUA și în multe state
europene, de foarte mulţi ani. 

Rezultate mai 
bune, cu mai puţin
dezinfectant 
Noua staţie de clorinare a apei a

fost pusă în funcţiune în 15 sep-
tembrie, iar Serviciul de Utilităţi
Publice din cadrul Primăriei
Râșnov îi anunţase dinainte pe con-
sumatori că, în primele două săp-
tămâni de la acel moment, este
posibil ca gustul și mirosul apei să
fie ușor diferite. Punerea în funcţi-
une a noii staţii a fost monitorizată
și de Direcţia de Sănătate Publică
(DSP) Brașov. 

„Imediat după punerea în
funcţiune, de două ori pe zi au fost
monitorizaţi parametrii de 
funcţionare și dozajul de dioxid de
clor. De asemenea, au fost prele-
vate probe de apă, care au fost
analizate în laboratoarele Com-
paniei Apa din Brașov, iar rezul-
tatele au fost foarte bune”, a
declarat primarul Orașului Râșnov,
Liviu Butnariu. 

În timp, dozajul de dioxid de clor
a fost ajustat, astfel încât să fie obţi-
nută o apă curată. Iniţial, s-a pornit
cu o concentraţie de 0,25 mg/mc,
apoi a fost scăzută la 0,10 mg/mc, cu
rezultate foarte bune, parametrii
microbiologici fiind la zero. 

„Practic, noi am folosit o canti-
tate mult mai mică de substanţă
dezinfectantă, dar cu efecte mult
mai bune decât în cazul utilizării
clorului. În plus, noua substanţă
acţionează mult mai repede, iar
efectele sunt de durată”, a explicat

directorul Serviciului de Utilităţi
Publice Râșnov, Alexandru Enescu. 

Avantajele soluţiei
„fără clor”
Trebuie precizat că noua tehno-

logie de epurare a apei nu produce
clor rezidual. Pe de altă parte,
efectele sunt mult mai bune decât
în cazul folosirii soluţiei clasice, pe
bază de clor. Practic, prin folosirea
dioxidului de clor sunt curăţate
mult mai bine conductele, pe care,
în timp, nu se mai formează acel
„bio-film”, ce dă aspectul mâzgos al
ţevilor vechi. 

În plus, dozajul de dezinfectant
este automatizat, astfel că sunt
eliminate eventualele erori umane.
Mai exact, în funcţie de volumul de
apă, sistemul automatizat „injec-
tează” cantităţile optime de     sub-
stanţă dezinfectantă. 

Precedentul Reșiţa:
Care sunt cauzele 
pentru mirosul diferit
și gustul ușor schimbat
din primele zile 
Când, pentru dezinfecţia apei,

se trece de la clorul clasic la dio-
xidul de clor, aceasta capătă un
miros diferit și un gust ușor schim-
bate, generate de tranziţia dela
dezinfecţia prin clorinare la dezin-
fecţia cu dioxid de clor. 

La Râșnov, după implementarea
noii tehnologii de dezinfectare a apei,
mai mulţi localnici au început să
reclame pe reţelele de socializare și pe
alte căi faptul că apa are un alt miros
și un gust diferit. Potrivit directorului
Serviciului de Utilităţi Publice
Râșnov, această situaţie are caracter
temporar, cu aceeași situaţie con-
fruntându-se și operatorul de apă de
la Reșiţa. „Problemele pe care le-am
avut noi au fost și la Reșiţa, unde
dioxidul de clor este folosit pentru
dezinfectarea apei de 12 ani. La

început, oamenii erau nemulţumiţi,
reclamau gustul și mirosul diferite
ale apei, dar în timp, s-au convins că
noua tehnologie este mult mai bună.
Ulterior, când din diferite motive,
pentru perioade scurte, se folosea
soluţia clasică pentru dezinfectarea
apei, oamenii deveneau nemulţumiţi
că nu se folosește dioxidul de clor”, a
mai spus Enescu. 

Control inopinat 
al DSP Brașov
Modul în care apa de la Râșnov

este dezinfectată prin noua tehnolo-
gie a făcut și obiectul unui control
inopinat al DSP Brașov. Astfel, în 29

septembrie, specialiștii Direcţiei au
prelevat probe din patru puncte din
oraș. „Reprezentanţii DSP Brașov au
decis de unde se preiau probele. Am
recomandat atunci să fie preluate și
de la cetăţenii care s-au declarat
nemulţumiţi de calitatea apei. Au
fost identificate două astfel de per-
soane, de la care au fost ridicate
probe de apă. Celelalte puncte de
unde a fost luată apa au fost: staţia
de clorinare și o cișmea din oraș”, a
explicat reprezentantul Serviciului de
Utilităţi Publice. 

În urma analizei apei, în cazul a
trei probe de apă nu au fost identifi-
cate probleme. La o a patra probă,

prelevată de la robinetul uneia dintre
persoanele care au reclamat calitatea
apei (din reţeaua internă, nu din
reţeaua publică), au fost identificate
bacterii coliforme, concentraţia fiind
de 3 unităţi formatoare de colonii
(ufc) la 100 de mililitri. 

Furnizorul a 
început demersurile
pentru modificarea
avizului de la 
Ministerul Sănătăţii 
În schimb, a precizat reprezen-

tantul Serviciului, reprezentanţii
DSP Brașov au ridicat problema
plorului rezidual în apă, care apare
în cazul în care este folosită sub-
stanţa clasică, pe bază de clor.
„Reprezentanţii DSP Brașov au pre-
cizat că parametrul clor liber rezi-
dual nu se încadrează în standarde,
adică minim 0,1 mg/l – care are
rolul de a distruge bacteriile - și
maxim 0,5 mg/l - care reprezintă
maximul tolerat de organismul
uman. Dioxidul de clor se comportă
însă altfel decât soluţia clasică și nu
produce clor rezidual. Problema
este că în momentul în care furni-
zorul de dioxid de clor a obţinut
avizele de la Ministerul Sănătăţii,
autorităţile sanitare nu au stabilit
indicatorii de performanţă luând în
calcul noua substanţă, ci vechea
soluţie, care produce clor rezidual.
De altfel, pentru a remedia această
eroare de redactare, furnizorul face
acum demersurile pentru ca Minis-
terul să modifice avizul, astfel încât
să fie rezolvată și această pro-
blemă”, a continuat șeful Serviciu-
lui de Utilităţi Râșnov.  

„Noi vom continua să monito-
rizăm calitatea apei. Astfel, în
prima parte a lunii noiembrie vom
duce la Compania Apa Brașov,
pentru analize, noi probe și vom
face acest lucru în continuare,
pentru a evita orice risc”, a
încheiat Alexandru Enescu.  

Apa Râșnovului: mai pură, 
dar cu mai puţin dezinfectant 
Fără clor - tehnologie relativ nouă în România, utilizată pe scară largă în SUA și Europa. 
Conformitatea indicatorilor de calitate a apei a fost certificată prin analize făcute în două laboratoare 
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Râșnovenii din cartierul Florilor
2 vor avea, de anul viitor, un parc
modern în care să se relaxeze sau să
îi ducă pe cei mici la joacă. Lucrările
de modernizare a parcului din 
cartier au început în 18 octombrie,
sunt finanţate de grupul de firme 
Regalina, din Râșnov, și vor fi termi-
nate anul viitor. 

Primul parc public
amenajat cu 
implicarea mediului
de afaceri din oraș
„Acesta este primul parc public

amenajat cu implicarea mediului

de afaceri din oraș. Lucrările sunt

realizate în baza documentaţiilor

tehnice pregătite de noi, pentru

că modernizarea acestuia era în

planul nostru de investiţii”, a
explicat primarul Orașului
Râșnov, Liviu Butnariu. 

În primă fază, la parcul din
Cartierul Florilor 2 a început
pregătirea terenului, perimetrul
fiind decopertat. „Anul acesta va

fi așternut pietrișul, iar în primă-

vara anului viitor va fi montată o

suprafaţă de tartan, pentru a

elimina riscul accidentării celor

mici”, a explicat administratorul
public al orașului, Ionuţ Drăguţu. 

Nu vor fi tăiaţi
arborii existenţi
Tot anul acesta vor fi montate

bordurile pentru alei, realizat sis-
temul de irigaţii și amenajat spaţiul
verde. „Lucrările nu necesită tăierea
arborilor existenţi. Planul nostru
este să fie plantat un nou gazon. De
asemenea, unde va fi cazul, vor fi
plantaţi noi arbori”, a mai spus
reprezentantul Primăriei Râșnov. 

Anul viitor, acolo unde va fi
cazul, mobilierul va fi înlocuit cu

unul nou. Lucrări sunt prevăzute și
la pavilionul de pe una dintre
laturile parcului, unde este un
foișor acoperit. Aici, elementele
foarte degradate vor fi înlocuite,
cele care pot fi reparate vor fi
recondiţionate. „Până anul viitor,

compania privată va achiziţiona

noile elemente de joacă. Cele exis-

tente în acest moment vor fi

recondiţionate și instalate în alte

zone ale orașului”, a mai spus
Drăguţu. 

Primăria Râșnov a anunţat că
până anul viitor, parcul va rămâne
deschis.

Locul de joacă din Cartierul Florilor 2, 
modernizat de un grup de firme din Râșnov
Până anul viitor, când vor fi montate noile elemente din parc, acesta va rămâne deschis

Lucrări la locurile de joacă s-au făcut și în alte zone ale orașului.
Astfel, în 24 octombrie a fost montat noul loc de joacă din cartierul
Romacril. La acesta sunt prevăzute și alte lucrări, pentru că, la soli-
citarea locuitorilor din zonă, va fi amplasat și un leagăn. Lucrările
sunt finanţate de la bugetul local. 

Pe de altă parte, printr-o decizie a Consiliului Local Râșnov, din
27 octombrie, în bugetul local a fost inclusă suma de 1.250.000 de lei
pentru realizarea proiectului tehnic și execuţia lucrărilor de moder-
nizare a parcului și a locurilor de joacă din cartierul I. L. Caragiale.

„Proiectul prevede reamenajarea aleilor, refacerea spaţiului de
joacă pentru copii, dar și modernizarea mobilierul din parc”, a expli-
cat primarul Liviu Butnariu. 

INVESTIŢII ȘI ÎN ALTE ZONE ALE ORAȘULUI 

Se menţin și 
facilităţile pentru 
alte categorii sociale

Transportul public în comun
este o prioritate pentru orașul
Râșnov. Din 2019, Regia
Autonomă de Transport (RATBV)
Brașov a inclus Râșnovul pe lista
localităţilor unde a fost introdus
transportul metropolitan, cu aju-
torul Primăriei, care sub-
venţionează o mare parte din

cheltuielile acestui serviciu.
De exemplu, elevii din Râșnov

plătesc doar 69 de lei pentru un
abonament pe linia 130 sau 131.
Acesta poate fi cumpărat la capă-
tul de linie de la Stadionul Muni-
cipal Brașov, iar cu chitanţa eli-
berată, elevii vor solicita condu-
cerii școlii în care învaţă să le
deconteze suma cheltuită. 

Costul real al abonamentului
este 170 de lei, dar Primăria
plătește 101 lei. 

Există și gratuităţi pentru alte
categorii de călători, cum ar fi pen-
sionarii. În momentul de faţă, aceș-
tia beneficiază de 20 de călătorii
gratuite. Persoanele cu dizabilităţi
au gratuitate, revoluţionarii și 
veteranii au gratuitate, iar în inte-
riorul Râșnovului, elevii care învaţă
la școlile din orașul nostru benefi-
ciază, și ei, de gratuitate. 

De asemenea, studenţii și
donatorii de sânge au reducere de
50% la abonament, adică plătesc

doar 85 de lei, restul fiind sub-
venţionat.

„Interesul nostru, al autorită-
ţilor locale, este acela ca la
Râșnov să existe un transport
public în comun civilizat. Pe cât
posibil, dorim să menţinem și
costurile cât mai reduse, de o
atenţie specială beneficiind elevii,
studenţii, pensionarii și râșno-
venii cu nevoi speciale”, a trans-
mis primarul Orașului Râșnov,
Liviu Butnariu.

Abonamentele RATBV ale elevilor, 
subvenţionate 60% de către Primărie

Elevii, „actorii
principali” 
la curăţenia 
de toamnă 
Tinerii au strâns sute de saci
de deșeuri aruncate de turiști,
dar și de către unii localnici

Aproximativ 200 de elevi au partici-
pat, în 1 octombrie, la acţiunea de ecolo-
gizare în „Ziua de Curăţenie Naţională”,
cunoscută și sub numele „Let’s Do It!”.
Alături de ei au fost angajaţi ai
Primăriei, ai Serviciului de Utilităţi
Publice, ai Goscom Cetatea Râșnov,
Ocolului Silvic Râșnov, componenţii
clubului Dinamo Râșnov, beneficiarii de
ajutor social, dar și mulţi alţi voluntari.

Au fost curăţate toate colţurile
orașului, de la cartiere (cum a fost cazul
cartierului Romacril) la zone turistice și
de agrement (cum sunt Valea Popii,
Promenada, Valea Cetăţii și Cetatea,
zona Cabana Cheia - Colţii Cheii - Valea
Lungă), dar și drumuri (DN 73 A, strada
Stejărișului). 

În doar câteva ore, sute de saci cu
deșeuri au fost strânși din zonele vizate,
care au fost ulterior preluaţi de Serviciul
de Utilităţi Publice Râșnov. „Recolta”, pe
lângă faptul că a fost consistentă, a fost
și variată. Pe lângă „tradiţionale” amba-
laje, au fost strânse și piese de mobilier
sau alte obiecte inutile turiștilor sau
oamenilor care locuiesc în zonă.

„Le mulţumim tuturor voluntarilor
care au răspuns iniţiativei organizate
de Primărie. Apreciez și mă bucură în
mod deosebit prezenţa a atâtor de mulţi
copii alături de noi, ceea ce mă face să
sper că vom fi din ce în ce mai aproape
de deziteratul nostru «Noi în Râșnov nu
facem curăţenie, ci o întreţinem!». Ne
dorim cu toţii să trăim într-un oraș fru-
mos, și le mulţumim încă o dată celor
care cred în această misiune”, a trans-
mis primarul Liviu Butnariu.

� Școala nr. 1, structură a Școlii 
Gimnaziale nr. 3: două clase, a III-a și
a IV-a (aproximativ 50 de elevi),
� Școala Gimnazială nr. 2 „Peter
Thal”: 50 de elevi,
� Școala Gimnazială nr. 3: aproxima-
tiv 100 de elevi, de la mai multe clase.

CEI MAI MULŢI COPII 
AU SPUS „PREZENT” 
LA ȘCOALA NR. 3
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În weekendul 15-16 octombrie, la
Râșnov, s-a desfășurat Campionatul
Naţional de sărituri cu schiurile.
Timp de trei zile, 70 de sportivi s-au
întrecut să obţină cele mai bune
rezultate, pe cele patru trambuline
ale Complexului Olimpic de pe Valea
Cărbunării.

Daniela Haralambie (CS Dinamo)
a câștigat titlul naţional la feminin, pe
trambulina K64, în proba senioarelor,
fiind urmată pe podium de Alessia
Mitu (ACS Săcele) și Diana Trâmbiţaș
(CS Dinamo).

La băieţi, la K64, Daniel Cacina
(CS Dinamo) a devenit campion
naţional, în timp ce alţi doi colegi de-
ai săi dinamoviști au completat podi-
umul, Andrei Feldorean și Mihnea
Spulber.

În proba echipelor mixte s-au
impus cei doi campioni la individual,
Haralambie și Cacina, pe locul doi
fiind Andrei Feldorean și Diana Trâm-
biţaș, iar pe trei: Robert Săndulescu și
Alessia Mitu.

Pe trambulina K90, cea mai mare
de la Râșnov, Mihnea Spulber a reușit

să obţină „aurul” naţional, fiind
urmat pe podium de Daniel Cacina și
Andrei Feldorean, în timp ce la femi-
nin s-a impus tot Daniela Haralam-
bie, urmată de Alessia Mitu și Diana
Trâmbiţaș.

În probele pe echipe, la băieţi a
câștigat CS Dinamo (Mihnea 
Spulber, Andrei Feldorean și Daniel
Cacina), pe locul doi venind CSȘ
Dinamo Râșnov (Mircea Jipescu,
Alexandru Folea și Radu Ardelean),
iar pe trei, ACS Săcele (Iustin 
Comănescu, Robert Săndulescu și

Cosmin Donciu).
La echipe-mixt, primele trei locu-

ri au fost ocupate de către perechile
Haralambie - Spulber, Trâmbiţaș -
Cacina și Daria Chindriș - Andrei 
Feldorean, toate trei de la CS Dinamo.

Competiţia a adus mai multe
clasări pe podium și pentru sportivii
de la CSȘ Dinamo Râșnov, după cum
urmează: Cosmin Drecea (Școlari II,
K64 – locul 1), Timeea Bănuţă (Copii
II, K15 – locul 3), Vlad Simion (Copii
II, K15 – locul 1), Abiel Moldovan
(Copii II, K15 – locul 2), Mihai Lazăr

(Copii II, K15 – locul 3), Ariana 
Păunaș (Școlari II, K35 – locul 2),
Matei Lazăr (Școlari I, K35 – locul 2),
Albert Gyurka (Școlari II, K35 – locul
3), Mircea Jipescu (Open juniori, K90
– locul 1), Alexandru Folea (Open ju-
niori, K90 - locul 2) și Radu 
Ardelean (Open juniori, K90 - locul 3).

Evenimentul a fost organizat de
Federaţia Română de Schi-Biatlon, în
parteneriat cu Primăria Râșnov, Con-
siliul Judeţean Brașov, Comitetul
Olimpic și Sportiv Român și Minis-
terul Sportului.

SCHI SĂRITURI

Campionatul Naţional: Laureaţii anului 
2022 s-au stabilit pe Valea Cărbunării
CSȘ Dinamo a avut mai multe clasări pe podium

CS Olimpic Cetate 
a avut o reprezentantă 
în competiţie

În perioada 21-23 octombrie, la
Râșnov, s-a desfășurat Campionatul
Naţional al speranţelor (U15),
proba sabie, o competiţie de anver-
gură, la care au participat peste 120
de sportivi.

La masculin au fost 50 de par-
ticipanţi și 9 echipe. Cristian 
Marian Gavrilă (CSȘ Slobozia) a
devenit campionul naţional al
probei individuale masculine, după
ce l-a învins în finală pe  Tudor

Moise (CS Dinamo), podiumul
fiind completat de David Nicolae
Militaru (CS Dinamo). Toţi trei
sportivii se pregătesc la Centrul
Naţional Olimpic pentru Juniori de
la Brașov, sub îndrumarea lui
Ciprian Gălăţanu și a lui Cezar 
Ailincă, acesta din urmă fiind
antrenor și al sabrerilor de la CS
Olimpic Cetate Râșnov. În proba pe
echipe s-a impus CS Dinamo.

La feminin au fost 72 de parti-
cipante, între ele și Alexia Dan, de la
CS Olimpic Cetate Râșnov, care s-a
clasat pe locul 27. Campioană a fost
Amalia Covaliu, de la CS Dinamo,

club care s-a impus și în competiţia
celor 18 echipe prezente la Râșnov.

„A fost un eveniment reușit,
Râșnovul nu se află la prima expe-
rienţă de acest fel, a mai găzduit
Campionate Naţionale. Primăria și
CS Olimpic Cetate au sprijinit eveni-
mentul, iar toţi oaspeţii noștri au fost
mulţumiţi. Sunt bucuros și pentru
Alexia Dan, pentru evoluţia ei din
această competiţie. Ea va participa 
și la două competiţii internaţionale,
în următoarea perioadă, una în
Bulgaria și una la Sofia”, a spus
Cezar Ailincă, antrenorul secţiei de
scrimă a CS Olimpic Cetate Râșnov.

SCRIMĂ

Râșnovul a găzduit Campionatul 
Naţional de sabie, la speranţe

Pe 15 octombrie, orașul nostru a găzduit Cupa
Olimpic Cetate Râșnov la Sabie. Competiţia s-a desfășu-
rat la sala de sport a Școlii Gimnaziale nr. 1, adunând la
start 30 de sportivi, de la trei cluburi de profil din judeţul
Brașov: Olimpic Cetate Râșnov, Corona Brașov și
Dinamo Brașov. 

Sportivii au fost împărţiţi pe categorii de vârstă, atât

la fete, cât și la băieţi, iar clubul râșnovean a obţinut o
medalie de aur, prin Bogdan Cristolovean. Acesta a fost
urmat, pe podium, de David Militaru (Dinamo) și Noah
Manea (Corona). La fete s-a impus Anna Ovesia, urmată
de Adelina Butum și Eva Bobeș, toate trei de la Clubul
Dinamo. Sportiva râșnoveană Alexia Dan s-a clasat pe
locul cinci, la finalul competiţiei.

În 22 octombrie, micuţii
sportivi ai secţiei de rugby a CS
Olimpic Cetate Râșnov au luat
parte la un interesant turneu, la
Bod. S-au aflat pe gazon peste 100
de copii, care au alergat după

balonul oval. 
Rugbyștii antrenaţi de Cristian

Enache i-au avut alături, pe terenul
de la Bod, pe cei ai clubului gazdă,
Brenndorf, dar și pe cei din 
Cristian, Săcele, Brașov și Buzău.

RUGBY

Micuţii de la Olimpic 
Cetate, turneu la Bod

BOGDAN CRISTOLOVEAN, CAMPION LA CUPA OLIMPIC CETATE

În perioada 14-16 octombrie, la
Târgu Mureș a avut loc Campiona-
tul Naţional individual de lupte
destinat categoriei juniorilor 4
(U13). În cadrul competiţiei, talen-
tatul sportiv al CS Olimpic Cetate
Râșnov, Raul Montoc, s-a clasat din

nou pe podium. Luptătorul antre-
nat de Nicolae Condei și Nicolae
Ene a obţinut medalia de argint, la
categoria 46 de kilograme. O per-
formanţă notabilă, dintr-un șir pe
care Raul Montoc l-a reușit de-a
lungul timpului.

LUPTE

Raul Montoc, vicecampion
naţional la U13
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„UP to Postăvaru”, a doua
ediţie, sau - așa cum a circulat pe
reţelele de socializare -#upto-
postavaru, Campionatul Naţional
de Downhill, a avut loc în perioada
9-11 septembrie și deja promite să
devină tradiţie. În 2022, în com-
petiţie au fost introduse două disci-
pline noi: Downhill și E-Mtb, ală-
turi de MTB și Alergare.

Râșnoveanul Remus Cristian
Bonta, membru de onoare al Asoci-
aţiei Club Sportiv Rosenau Cycling,
a urcat pe primul loc al podiumu-
lui, la Categoria Elite Masculin,
Downhill, cu o coborâre spectacu-
loasă și cu o tehnică desăvârșită.

De asemenea, la doar 14 ani,
elev în clasa a VIII-a, la Școala Gim-
nazială nr. 2 „Peter Thal”, un alt
râșnovean, Ștefan Banea, de la
Kronstadt Cycling, s-a impus la
categoria „Copii A” (13-14 ani).

Campionatul Naţional de
Downhill, traseul Monkey 
Business, cu o lungime de 2.33
kilometri și o diferenţă de nivel de
446 de metri, cu un „drop”
impresionant la final, nu a speriat
riderii participanţi, ei fiind cei care
au oferit senzaţie atât spectatorilor,
cât și organizatorilor.

„Asociaţia Club Sportiv Rosenau
Cycling se mândrește cu sportivii pe
care îi are legitimaţi și pe care îi
încurajează și instruiește, ei aflân-
du-se între primii 20 concurenţi care
au finalizat cursa Campionatului

Naţional de Downhill, #upto-
postavaru, cu un traseu dificil și
mai bine organizat tehnic”, a
declarat Remus Cristian Bonta.

De altfel, mai mulţi sportivi
râșnoveni s-au aflat între primii 20
de concurenţi care au finalizat
etapa din Poiana Brașov a Campio-
natului Naţional de Downhill,
#uptopostavaru: Matei Duicu -
categoria 13-14 ani, Alexandru
Mititean – categoria peste 18 ani
„Elite” (ambii la Kronstadt
Cycling), Tudor Marghiloman Sto-
ica – categoria 15-16 ani „Juniori”
(Velociped), Dietmar-Christoph
Baier - categoria „Elite Masculin”,
Răzvan Neculoiu - categoria ama-
tori peste 18 ani Masculin, Claudiu
Nedelcu - categoria amatori peste
18 ani Masculin, Vasile Radu - cate-
goria amatori peste 18 ani Masculin,
Cezar Băjenaru - categoria Master
30-39 Masculin, Ștefania Ababei -
categoria „Rider” Feminin, Raluca
Nenciu - categoria „Rider” Feminin
și Sebastian-Ionuţ Șerb - categoria
„Rider” Junior Masculin.

Învingători și în
Cupa Naţională
În perioada 14-15 octombrie, la

Cheile Grădiștei, s-a disputat etapa
finală de Cupă Naţională de Down-
hill - CND #4 Velo-Cheile Grădiștei,
eveniment organizat de Asociaţia
Club Sportiv Velociped Mountain.
Evenimentul a adus, din nou, 

performanţe pentru sportivii
râșnoveni. În urma etapei, Ștefan
Banea (Kronstadt Cycling) a
devenit câștigător al Cupei
Naţionale, la categoria „Copii A”,
iar Remus Bonta (Rosenau
Cycling) s-a impus la categoria
„Elite”. De asemenea, Ștefania
Ababei (Rosenau Cycling) a termi-
nat pe podium, pe locurile 2-3, în
concursul fetelor.

Cupa Naţională de Downhill
este obţinută în urma punctajelor
de la patru competiţii (etape) din
ţară: Marișel, Bistriţa, Sinaia și
Cheile Grădiștei.

Tineri talentaţi, 
premii naţionale 
și internaţionale
De-a lungul timpului, tinerii

râșnoveni au obţinut premii naţio-
nale și internaţionale la concursu-
rile de Mountain Bike, Downhill si
Enduro. De altfel, Asociaţia Club
Sportiv Rosenau Cycling s-a înfiin-
ţat cu scopul de a identifica, antre-
na și promova tineri în Mountain
Bike, de a facilita accesul tinerilor
talentaţi la proiecte frumoase, dar
și pentru promovarea ciclismului
ca alternativă de transport eficient
și practic, accesibil, accentuând
contribuţia la reducerea congestiei
din traficul urban și de pe dru-
murile naţionale, precum și de
evitare a poluării naturii. Rosenau
Cycling cooperează cu instituţiile

locale, regionale, naţionale și inter-
naţionale pentru organizarea de
activităţi cu scopul dezvoltării și
promovării ciclismului în rândul
tinerilor.  

Râșnovul are trasee
optime pentru
drumeţie și biciclete
Natura spectaculoasă, aerul

proaspăt, frumuseţea pădurilor,
drumeţiile montane, potenţialul
turistic și aventurile Mountain
Bike sunt ingredientele de bază pe
care staţiunea naţională Râșnov le
pune la dispoziţie oricui dorește
relaxare, momente pentru suflet în
mijlocul naturii, plimbări pe jos
sau cu bicicleta, aventuri Mountain
Bike, dar și antrenarea sportivilor
pentru performanţă.

Datorită faptului că Râșnovul
dispune de trasee optime pentru
drumeţie și biciclete, riderii au
avut dintotdeauna oportunitatea de
a se antrena „ACASĂ”, pentru a
putea participa la concursuri deja
consacrate, în ţară și în străinătate.

Râșnovul, prin poziţionarea sa
geografică, cât și datorită amena-
jărilor dispuse de administraţia
locală, este extrem de prietenos cu
practicarea Mountain Bike, pentru
toate categoriile de vârstă sau ce-
rinţe, la nivel de turist dornic de
plimbare cu bicicleta sau sportiv
care se antrenează.

Remus Bonta și Ștefan Banea, aur pentru Râșnov
Numeroși sportivi râșnoveni s-au clasat între primii 20 de concurenţi la Campionatul Naţional de Downhill

� Campionatul Naţional de
Downhill (Poiana Brașov)
- Bonta Remus Cristian – locul
1 categoria Elite
- Șerb Sebastian Ionuţ – locul 9
categoria Juniori
- Ababei Ștefania – locul 2 cate-
goria Feminin
- Neculoiu Răzvan – locul 6 ca-
tegoria Open
� Ultima etapă din Cupa
Naţională de Downhill Cheile
Grădiștei
- Bonta Remus Cristian – locul
2 categoria Elite
- Șerb Sebastian Ionuţ – locul 6
categoria Juniori
- Neculoiu Răzvan – locul 3 ca-
tegoria Open
� Clasamentul general Cupa
Naţională de Downhill
- Bonta Remus Cristian – locul
1 categoria Elite
- Șerb Sebastian Ionuţ – locul
10 categoria Juniori
- Ababei Ștefania – locul 2 cate-
goria Feminin

REZULTATELE 
RIDERILOR
RÂȘNOVENI DE LA
ASOCIAŢIA CLUB
SPORTIV ROSENAU
CYCLING, 
PE CATEGORII:

REMUS  
BONTA

ȘTEFAN 
BANEA
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Părintele Ion Manea a fost
instalat protopop de Bran - Râșnov
- Zărnești, duminică, 30 octombrie,
în locul lăsat liber de „Păstorul de
suflete”, părintele Gheorghe
Colţea, care a trecut la cele veșnice
în 17 septembrie 2022, la vârsta de
59 de ani. 

Ceremonia de instalare a noul-
ui protopop s-a desfășurat în Biser-
ica „Sfântul Nicolae” din Râșnov și
a fost oficiată de către Înaltprea-
sfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhie-
piscopul Sibiului și Mitropolitul
Ardealului.

Lăcașul de cult a fost ales 
pentru organizarea acestei cere-
monii având în vedere că sediul
Protopopiatului Bran - Râșnov -
Zărnești este la Râșnov. 

Evenimentul, la care au partici-
pat peste 50 de preoţi de la parohi-
ile arondate Protopopiatului Bran -
Râșnov - Zărnești, a început cu
o slujbă de pomenire a părintelui
Gheorghe Colţea, trecut la Domnul
în urmă cu 43 de zile. 

Prezenţi au fost la ceremonie și
primarul Orașului Râșnov, Liviu
Butnariu, dar și președintele 

Consiliului Judeţean Brașov, Adrian
Veștea, precum și primarii localităţilor
din zonă, senatori și deputaţi.

În timpul evenimentului, Înalt-
preasfinţitul Părinte Laurenţiu i-a
îndemnat pe toţi cei prezenţi la o
bună conlucrare cu noul conducă-
tor al Protopiatului Bran -  Râșnov
- Zărnești. Părintele Mitropolit, în
cuvântul său, a subliniat faptul că
părintele Ion Manea trebuie să
ducă mai departe misiunea de pro-
topop, o responsabilitate dublă,
întâi faţă de preoţii pe care îi
reprezintă și de care se îngrijește,
iar mai apoi, faţă de ierarh.

„Îmi doresc ca 
Bunul Dumnezeu 
să îmi dăruiască
sănătate, înţelepciune
și răbdare”
La rândul său, părintele Ion

Manea, numit în funcţia de protopop
pentru o perioadă de patru ani, a
dorit să transmită preoţilor planul
misionar pe care îl va implementa în
timpul mandatului său  și la care

fiecare preot paroh este chemat să
contribuie, după posibilităţi.

„Îmi doresc ca Bunul Dumnezeu,
în a Cărui voie a fost venirea mea 
în această ascultare, în cadrul 
Protopopiatului Bran - Râșnov -
Zărnești, să îmi dăruiască sănătate,
înţelepciune și răbdare, pentru ca
slujirea mea să fie cu adevărat în
folosul Sfintei noastre Biserici, în
ajutorul părinţilor din acest Pro-
topopiat și pildă și ajutor bunilor
credincioși din aceasta zonă”, a spus
părintele protopop Ion Manea.

După ceremonia oficială, pri-
marul Râșnovului, Liviu Butnariu,
l-a felicitat și el pe noul părinte
protopop. „Sunt sigur că părintele
Ion Manea va duce mai departe
misiunea începută de părintele
Gheorghe Colţea și va fi preţuit de
enoriași, în aceeași măsură”, a
declarat Liviu Butnariu. 

Doctor în teologie
din anul 2009 
Preotul Ion Manea are un doc-

torat în Teologie, obţinut în
2009, la Facultatea de Teologie

„Andrei Șaguna” – Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu, precum
și un masterat în Sociologie și
Comunicare, obţinut la Facultatea
de Sociologie și Comunicare –
Universitatea Transilvania din
Brașov, în 2011. Deţine, din 2022,
mai multe funcţii de reprezentare
ca membru în Consistoriul Superi-
or Bisericesc din Patriarhia
Română, Adunarea Naţională 
Bisericească a Patriarhiei Române,
Consiliul Naţional Bisericesc al
Patriarhiei Române, Adunarea
Eparhială a Arhiepiscopiei Orto-
doxe Sibiu, Consiliul Eparhial al
Arhiepiscopiei Ortodoxe Sibiu. Este
preot paroh din 2015 la Parohia
Ortodoxă Română Triaj Brașov,
unde va sluji în continuare. De
asemenea, Ion Manea este și con-
silier judeţean. 

Reamintim că părintele Gheorghe
Colţea a fost primul protopop al 
Protopopiatului Branului (cu sediul
la Râșnov), înfiinţat în 1 iulie 2006.
El s-a remarcat printr-o bogată acti-
vitate pastoral-misionară, adminis-
trativ-bisericească, cultural-educa-
tivă și social-filantropică.  

Părintele Ion Manea, instalat 
protopop de Bran - Râșnov - Zărnești
El va duce mai departe misiunea duhovnicească începută de către „Păstorul de suflete”, 
părintele Gheorghe Colţea, trecut la cele veșnice în 17 septembrie 

In memoriam
Rodica Răuţă!

Comunitatea râșnoveană este
în doliu, după ce s-a stins Rodica
Răuţă - una dintre figurile
îndrăgite ale comunităţii noastre.
„Doamna profesoară”, de la Școala
Gimnazială nr. 2 „Peter Thal”, așa
cum o știau toţi, prin „mâinile”
căreia au trecut numeroase gene-
raţii de elevi, a fost respectată de
toţi elevii, căci oricine a avut ceva
de învăţat de la dânsa. Va rămâne
vie în memoria noastră, cu toată
lumina pe care a răspândit-o în jur!

„A plecat doamna profesoară
Răuţă Rodica să-i înveţe pe îngerii
din cer elementele chimice și
reacţiile dintre substanţe. Serioasă
și bine pregătită pentru lecţie, nu
va pierde niciun minut din oră...
pentru că până la final trebuie să
facă și câteva probleme! Va fi
îndrăgită și acolo de elevii ei, așa
cum a fost iubită de cei de aici și,
mai ales, va cuceri respectul lor! Va
fi și acolo dechizătoare de drum și
exemplu de urmat! Noi, toţi, cei
care am cunoscut-o, suntem mai
nobili cu un grad și mai înalţi cu o
treaptă, pentru că viaţa alături de o
fiinţă atât de plină de har nu poate
decât să te înalţe! Acum, ea se
înalţă mai sus, către o altă viaţă, în
lumina pe care prin faptele sale și-
a pregătit-o! Dumnezeu s-o odih-
nească!”, a transmis Felicia Pivariu,
director adjunct Școala Gimnazială
nr. 2 „Peter Thal”.

„În mijlocul acestei toamne
frumoase, am aflat o veste tristă.
Colegă noastră, doamna profe-
soară Răuţă Rodica a plecat în altă
lume... Profesoară cu vocaţie,
energică, plină de entuziasm și
corectă, a modelat multe generaţii
de elevi, a împletit cu măiestrie
modelul german cu cel româ-
nesc... Am avut foarte multe de
învăţat de la doamna Răuţă, atât
noi, cadrele didactice, cât și elevii.
Va rămâne în memoria multor
generaţii de elevi, a răspândit
multă lumină în jur... Era mi-
nionă, hotărâtă, serioasă și conști-
incioasă. Veţi rămâne vie în
memoria noastră...”, a spus și
Elena Iordache-Ghinea, profesoară
de chimie, succesoarea doamnei
Răuţă Rodica.

Drum lin spre stele, Doamna
Profesoară!

O nouă zi de sărbătoare în comu-
nitatea seniorilor râșnoveni! Stela și
Gheorghe Dumitrașcu s-au înscris în
rândurile celor care au împlinit 50 de
ani de căsătorie, aniversarea având
loc în 14 octombrie. 

Cu ocazia celebrării „Nunţii de
Aur”, primarul Orașului Râșnov,
Liviu Călin Butnariu, le-a înmânat
soţilor Dumitrașcu o plachetă, care
reprezintă un certificat de căsătorie
din secolul al XIX-lea, și le-a urat „La
mulţi ani!”, așa cum se obișnuiește în
ultimii ani, în comunitatea noastră.

„Nunta de Aur” din octombrie a fost a soţilor Dumitrașcu 


