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Acum un secol, flăcăii Râșnovu-
lui, români, sași sau maghiari, 
plecau la război de la o margine de
imperiu. După patru ani, ei se
întorceau acasă în inima unui regat.
În patru ani se schimbase harta
Europei, harta României, se schim-
base o întreagă lume. Râșnovul,
comuna situată la câţiva kilometri
de graniţa cu Regatul României în
1914, după patru ani se afla în
mijlocul României Mari. 

Marea Unire din 1918 este cel
mai important moment din istoria
românilo. Să-l cinstim cum se
cuvine! Și în acest an, de 1 Decem-
brie, în ziua de triumf a naţiunii
române, în Piaţa Unirii din orașul
nostru, vom repeta cu mândrie
hotărârea de Unire cu România
luată de obștea românească din
Râșnov la 22 noiembrie 1918: ,,În
această hotărâre a noastră
așternem tot ce au dorit strămoșii
noștri, tot ce ne încălzește pe noi,
cei de faţă, și tot ce va înălţa
pururea pe fiii și nepoţii noștri”.
Această proclamaţie a românilor
râșnoveni păstrată între actele
Unirii de la Alba Iulia este cel mai
important document din istoria
modernă a Râșnovului, este dovada
că râșnovenii au contribuit în mod
direct la realizarea României Mari. 

Așadar, vă invit pe toţi joi, pe 1
Decembrie, începând cu ora 12.00,
să ne sărbătorim patria și orașul.
Pentru că, să nu uităm că 1 Decem-
brie, Ziua Naţională a României,
este și Ziua Staţiunii Turistice
Naţionale Râșnov!

Iar duminică, pe 4 decembrie,
vom aprinde luminile Crăciunului,
prilej de a ne reîntâlni în Piaţa
Unirii, începând cu ora 16.00.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Al Dvs.,
Liviu Butnariu,
Primarul Orașului Râșnov

Dragi 
râșnoveni,

UNIŢI ÎN PIAŢA UNIRII

Ziua de 1 Decembrie vine,
în 2022, cu o însemnătate
aparte pentru comunitatea
râșnoveană. Sărbătorim Ziua
Naţională a României, cel mai
important moment din isto-
ria naţiunii noastre. Toto-
dată, avem parte de un

jubileu, mai exact 10 ani de
când celebrăm și Ziua Sta-
ţiunii de Interes Naţional
Râșnov. Momentul va fi mar-
cat așa cum se cuvine, în
Piaţa Unirii, printr-un eveni-
ment festiv care va debuta la
ora 12.00.

La mulţi ani, România!
La mulţi ani, Râșnov!

Mai e puţin până când în
orașul Râșnov se va simţi
magia sărbătorilor. 

Bradul de Crăciun a fost
instalat de miercuri, 23
noiembrie, fiind dăruit
orașului de doamna Ana
Maria Bergel. Pregătirile
au început însă din primele
zile ale lunii noiembrie, iar
cum va arăta totul la final
sunteţi așteptaţi cu toţii să
veniţi să vedeţi, duminică,

pe 4 decembrie, la ora
16.00, când se vor aprinde
luminile de sărbătoare ce
vor aduce bucurie locuitori-
lor și turiștilor, mai ales co-
piilor pe care îi va aștepta în
Piaţa Unirii chiar Moș 
Crăciun. Începutul sărbăto-
rilor de iarnă va fi marcat în
acest an și printr-un con-
cert special de colinde, invi-
taţi fiind cei de la Anatoly.

4 decembrie: se aprind
luminile Crăciunului!
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Toţi râșnovenii care deţin un „sistem
individual adecvat de colectare sau de epu-
rare” (o fosă septică sau o ministaţie de epu-
rare) au obligaţia de a se înscrie în Registrul
de Evidenţă a Sistemelor Individuale Adec-
vate pentru Colectarea și Epurarea Apelor
Uzate, indiferent că sunt persoane fizice sau
juridice, conform unei Hotărâri de Guvern
(HG nr. 714 din 26 mai 2022), care a intrat
în vigoare în 27 mai 2022. Cei care nu își
îndeplinesc aceste obligaţii riscă amenzi
cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

Înscrierea se face la Primăria Râșnov, iar
pentru fosele existente, termenul de înre-
gistrare este de 180 de zile de la data intrării
în vigoare a actului normativ. Concret,
potrivit anunţului Primăriei Râșnov, această
procedură va trebui să se încheie până în 30
noiembrie 2022. 

Cum se pot face 
înscrierile în Registru 
Pentru a înscrie fosele septice în Regis-

tru, râșnovenii au la dispoziţie două moda-
lităţi. Una este cea online, iar cea de-a doua -
în „format fizic”, cu documente completate și
depuse la Registratura Primăriei Râșnov,
unde oamenii vor găsi și formularele nece-
sare printate. Formularele se pot descărca 
și de pe site-ul www.primariarasnov.ro, de la
secţiunea „Formulare”.

Pentru cei care aleg varianta completării
online, pe site-ul www.primariarasnov.ro a
fost creată o secţiune dedicată, „Registrul
Sistemelor Individuale Adecvate pentru
Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al
orașului Râșnov”, unde declararea se poate
face direct, în baza unui chestionar de
colectare automată a datelor.

Conform informaţiilor furnizate de către
reprezentanţii Primăriei Râșnov, până la
finalul lunii octombrie erau depuse 74 de for-
mulare (toate încărcate în sistemul online),
în condiţiile în care numărul estimat de fose
septice din oraș este de aproximativ 100. 

Trebuie înscrise 
și viitoarele fose
Conform prevederilor legale, vor trebui

înscrise în Registru și fosele care sunt ame-
najate după intrarea în vigoare a Hotărârii de
Guvern, termenul pentru conformare fiind
de 120 de zile de la conectarea incintei la sis-
temul de colectare și/sau epurare a apelor
uzate. Și în cazul noilor fose septice, înregis-
trarea este obligatorie atât pentru persoanele
fizice, cât și pentru persoanele juridice.  

Ce informaţii sunt 
solicitate prin formular 
În formularul de înscriere în Registrul de

Evidenţă a Sistemelor Individuale Adecvate
pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate,
persoanele fizice și juridice trebuie să com-
pleteze datele de identificare. De asemenea,
trebuie menţionat dacă există o autorizaţie
de mediu pentru amenajare (dacă aceasta
există, va fi trecut și numărul documentu-
lui). Trebuie menţionat dacă este eliberată și
o autorizaţie de construire (în cazul în care
aceasta a fost eliberată, trebuie menţionate
numărul și data acesteia). Totodată, în for-
mular trebuie descris sistemul de evacuare,
epurare și monitorizare a apelor uzate. Nu în
ultimul rând, trebuie completate numărul și
data contractului cu o societate de vidanjare,
dar și intervalele de preluare a apelor uzate și
a nămolului din fosele septice. 

Formularul nu trebuie însoţit de alte
documente, potrivit sursei citate. 

Consultanţie tehnică la
cerere, pentru viitoarele
bazine vidanjabile   
Datele obţinute prin completarea acestui

registru vor fi transmise către autorităţile din
domeniul apelor, care, la rândul lor, le vor folosi
pentru raportările către Comisia Europeană.
De asemenea, aceste date vor putea fi folosite și
de către autorităţile locale pentru realizarea
unor strategii în domeniul canalizării. 

Pe de altă parte, chiar dacă au apărut în

spaţiul public informaţii potrivit cărora cei
care au astfel de sisteme vor trebui să obţină
tot felul de avize sau autorizaţii, reprezen-
tanţii Sistemului de Gospodărire a Apelor
(SGA) Brașov ne-au precizat că, potrivit unei
informări transmise de Administraţia
Naţională Apele Române, pentru sistemele
individuale adecvate existente (amenajate și
exploatate conform legislaţiei în vigoare) nu
este nevoie de aviz de la Apele Române. 

„În ceea ce privește sistemele de epurare
individuale existente (ministaţiile de epu-
rare), la care evacuarea apelor uzate epurate
se realizează prin sisteme de drenuri și puţuri
absorbante, la acest moment, legislaţia din
domeniul apelor nu permite reglementarea
acestora. Este în curs de modificare și com-
pletare Legea Apelor nr. 107/1996, care va
permite autorităţii competente de gospo-
dărire a apelor să emită, la solicitarea titu-
larului de astfel de sisteme, autorizaţie de
gospodărire a apelor, prin care se vor impune
valori limită de încărcare cu poluanţi ai
apelor uzate epurate evacuate prin aceste
metode”, se arată în documentul transmis de
Administraţia Naţională Apele Române. 

În același document se arată că pentru
investiţiile viitoare la care „evacuarea apelor
uzate se propune a se face în bazine indivi-
duale proprii, având în vedere faptul că nu
evacuează într-o resursă de apă, se emite,
dacă se solicită, o consultanţă tehnică”.

A început „recensământul” foselor septice 
Râșnovenii care deţin astfel de amenajări trebuie să le înscrie la Primărie, în Registrul de Evidenţă 
a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Cererile de finanţare au 
fost aprobate de Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei

Liceul Tehnologic și Grădiniţa nr. 3 din
Râșnov vor intra în modernizare, iar lucrările
vor fi finanţate prin Planul Naţional de
Redresare și Rezilienţă (PNRR). Cererile de
finanţare au fost aprobate de Ministerul Dez-
voltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei
(MDLPA) în cursul lunii noiembrie, iar
proiectele sunt acum în etapa de elaborare a
documentaţiilor tehnice. 

Prima cerere de finanţare a fost apro-
bată în 9 noiembrie și vizează renovarea
energetică moderată a Liceului Tehnologic
Râșnov, valoarea proiectului fiind de
1.194.600 de euro, fără TVA. Apoi, în 16
noiembrie, Primăria Râșnov a primit o
comunicare din partea MDLPA, prin care a
fost anunţată că a fost aprobată cererea de

finanţare pentru renovarea energetică
moderată a clădirii în care funcţionează
Grădiniţa nr. 3, valoarea investiţiei fiind
estimată la 492.004 lei, fără TVA. 

Conform Ghidului de finanţare a progra-
mului european, la cele două unităţi de
învăţământ sunt prevăzute lucrări de izolare
termică a imobilelor, realizarea unor sisteme
inteligente de umbrire pentru sezonul cald,
recompartimentări interioare, amenajarea
unor căi de acces pentru persoanele cu dizabi-
lităţi. De asemenea, sunt prevăzute reabilitări
ale sistemelor de încălzire și furnizare a apei
calde, de climatizare sau ventilare, de iluminat.
Nu în ultimul rând, eligibile sunt și cheltuielile
pentru instalarea unor sisteme de producere a
energiei electrice și termice pentru consum
propriu, cu utilizarea surselor regenerabile. 

Primarul Orașului Râșnov, Liviu Butnariu,
a precizat că pentru ambele investiţii vor fi ter-
minate, în perioada următoare, proiectele
tehnice, documente prin care vor fi stabilite cu
exactitate lucrările ce urmează a fi realizate. 

Grădiniţa nr. 3 și Liceul Tehnologic, 
modernizate cu bani nerambursabili, prin PNRR
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Distribuirea ajutoarelor alimentare alo-
cate prin Programul Operaţional Ajutorarea
Persoanelor Dezavantajate (POAD), începe
la Râșnov luni, 28 noiembrie 2022.
„Camionul cu cantităţile alocate beneficia-
rilor din orașul nostru urmează să ajungă
la Râșnov vineri, 25 noiembrie, iar centrul
va fi deschis în ziua lucrătoare imediat
următoare. Vom lucra în 28 și 29 noiem-
brie, după care activitatea va fi reluată
după zilele libere legale, respectiv în ziua de
luni, 5 decembrie”, a precizat Mihaela
Codleanu, șef Birou Asistenţă Socială în
cadrul Primăriei Râșnov.

Centrul de distribuţie va fi în Piaţa
Agroalimentară (Piaţa Nouă, în spaţiul de
lânga boxa de brânzeturi), iar beneficiarii se
pot prezenta direct, nefiind nevoie de o pro-
gramare. Distribuirea pachetelor se va face
în zilele de luni, marţi, miercuri și joi, între
orele 12.00 – 14.00.

„Într-o primă etapă se va face dis-
tribuirea doar către persoanele care
primesc ajutor social, respectiv beneficiari
de venit minim garantat și/sau de alocaţie
pentru susţinerea familiei. Doar după ce se
va încheia această etapă, va începe și dis-
tribuirea către persoanele care primesc
indemnizaţie de handicap (handicap accen-

tuat, handicap grav sau handicap grav cu
asistent personal), aflaţi în plată în luna
noiembrie. Acest lucru este o constrângere
pe care o impune legea”, a precizat Mihaela
Codleanu. 

Pentru prima categorie, distribuirea
către toţi beneficiarii este estimată la o
perioadă de două săptămâni, după care se
vor putea acorda pachetele și persoanelor cu
handicap.

În total, Râșnovului i-au fost alocate 354
de pachete. Beneficiari de venit minim
garantat în oraș sunt 103 de titulari, iar be-
neficiari de alocaţie pentru susţinerea fami-
liei - 50. Pentru persoane cu indemnizaţie
cu handicap mai rămâne, în aceste condiţii,
un număr limitat de pachete - 201. „Nu
putem preciza, la acest moment, dacă vor
exista persoane cărora nu le vom putea dis-
tribui aceste ajutoare alimentare. Dacă toţi
beneficiarii din prima categorie (venit mi-
nim garantat și alocaţie pentru susţinerea
familiei)  își vor ridica pachetele, vor ră-
mâne 201 de pachete pentru persoanele cu
handicap. Cât ar fi necesarul real nu știm,
pentru că indemnizaţia de handicap se
acordă prin Direcţia Generală de Asistenţă
Socială și Protecţia Copilului Brașov, iar
noi nu avem date în acest sens”, a precizat

Mihaela Codleanu.
Pe de altă parte, alocările de pachete

prin POAD sunt făcute de la nivel central, în
baza statisticilor întocmite la pregătirea
programului, în 2013. „Din experienţa
anilor precedenţi, apar discrepanţe între
localităţi și se fac redistribuiri ulterioare,
dacă rămân pachete nealocate. Vom face și
de această dată tot ceea ce ţine de noi ca
acest ajutor să ajungă la cât mai multe per-
soane din Râșnov”, a completat primarul
Liviu Butnariu.

Proiectul „Acordarea de pachete cu aju-
toare alimentare” este finanţat prin Progra-
mul Operaţional Ajutorarea Persoanelor
Dezavantajate (POAD) și este reglementat
prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
84 din 2020.  Programul este unul derulat
direct de Ministerul Muncii, pornind de la
licitaţiile centralizate pentru achiziţia ali-
mentelor și alocările către localităţi.

Pachetul acordat anul acesta are o greu-
tate de aproximativ 25 de kilograme, iar
dacă ar fi cumpărate de la supermarket,
produsele ar costa în jur de 300 de lei,
potrivit estimărilor transmise de Ministerul
Muncii. Pachetele conţin 12 alimente de
bază (38 de unităţi) și provin de la producă-
tori din România. 

Ajutoarele alimentare se distribuie
începând cu 28 noiembrie
Pachetul acordat anul acesta are o greutate de aproximativ 25 de kilograme 
și se distribuie într-o primă etapă către persoanele care primesc ajutor social 

Pentru a ridica produsele, beneficiarii
ajutorului social și cei cu alocaţia de spri-
jin pentru familie trebuie să aibă asupra lor
actul de identitate, iar persoanele cu han-
dicap trebuie să aibă asupra lor și o copie a
certificatului de handicap valabil. 

În cazul persoanelor nedeplasabile,
pachetele pot fi ridicate și de membrii fa-
miliei sau, la solicitarea beneficiarilor
nedeplasabili, alimentele pot fi duse acasă. 

ACTE NECESARE

- făină albă de grâu (5 pungi de 1 kg);
- mălai (4 pungi de 1 kg);
- paste făinoase (2 pungi de 400 g);
- ulei (4 sticle de 1 l);
- zahăr (2 pungi de 1 kg);
- orez (4 pungi de 1 kg);
- conserve din carne de vită (5 cutii de 300 g);
- conserve din carne de porc (3 cutii de 300 g);
- conserve pate de ficat de porc (5 cutii de 200 g);
- borcane de compot de fructe (2 borcane de
720 ml);
- gem de fructe (1 borcan de 360 g);
- gem de fructe dietetic (1 borcan de 360 g).

CANTITĂŢILE DE ALIMENTE 
ALOCATE FIECĂRUI BENEFICIAR

De ce ajung 
cu întârziere 
la populaţie 
lemnele de foc.
Explicaţiile
Ocolului Silvic

960 de cereri pentru lemn de foc au fost
depuse, în acest an, la Ocolul Silvic Râșnov.
Însă, în ciuda faptului că angajaţii Ocolului
fac toate eforturile pentru a livra lemn de
foc pentru populaţie, apar și întârzieri.
Motivele ţin și de legislaţie, și de creșterea
cererii, în aceeași măsură, au explicat
reprezentanţii Ocolului Silvic Râșnov. 

Concret, dacă în anul 2016, Ocolul Sil-
vic Râșnov a distribuit către populaţie 2.690
mc lemn de foc, pentru acest an, reprezen-
tanţii instituţiei estimează că va fi dis-
tribuită o cantitate de 4.500 mc, cât a fost
aprobată. Până acum au fost valorificaţi
3.400 mc, iar 1.045 mc sunt deja contractaţi
și autorizaţi, potrivit aceleiași surse. 

Una dintre cauzele creșterii cererii de
lemn de foc o reprezintă diferenţa de preţ
dintre cel practicat de Ocolul Silvic al
Orașului Râșnov și cel din mediul privat,
respectiv 130 de lei metru ster versus 300 -
350 de lei metru ster. Ca atare, cantităţile
tot mai mari de lemn cerute au ca efect și
creșterea timpului în care se poate face
livrarea. Asta pentru că regulile de exploa-
tare au rămas neschimbate și nu se poate
extrage o cantitate mai mare de lemn 
într-un timp scurt. 

Lemnul de foc nu poate 
fi tăiat în sezonul cald 
Potrivit explicaţiilor reprezentanţilor

Ocolului Silvic Râșnov, în perioada 15 aprilie –
15 septembrie sunt interzise lucrările de
exploatare.

În ceea ce privește acţiunile de rărituri (de
unde se mai pot obţine lemne de foc), acestea
au fost scoase la licitaţie, dar nu în toate
cazurile au fost depuse și oferte. 

„De asemenea, precizăm faptul că propri-
etarii pot face până la 5 mc marcaj/an/ha pen-
tru suprafeţele care îndeplinesc condiţia de
păduri și până la 20 mc marcaj/an/ha de per-
soană fizică pentru alte terenuri (fâneaţă), pe
baza unei solicitări la Ocolul Silvic al Orașu-
lui Râșnov și vizată de Primăria Orașului
Râșnov”, au explicat reprezentanţii instituţiei. 

Ocolul Silvic al Orașului Râșnov deţine
aproximativ 6.430 ha de pădure, din care
doar 4.666,8 ha sunt destinate producţiei,
restul reprezentând situri Natura 2000 și
arii protejate. 

Din pădurile destinate exploatării se pot
extrage 9.355 mc lemn foioase, 9.200 mc lemn
rășinoase, 200 mc alt lemn de esenţă moale. 

Utilajele de deszăpezire sunt 
în consemn și pot ieși în cel 
mai scurt timp pe traseu 

Autorităţile locale din Râșnov au luat
toate măsurile pentru ca în sezonul rece să
se circule în condiţii optime pe drumurile
din oraș. Utilajele și angajaţii Serviciului de
Utilităţi Publice sunt pregătiţi pentru inter-

venţii, iar în depozit există material 
antiderapant. „Am luat toate măsurile nece-
sare pentru a ne asigura că drumurile vor fi
deszăpezite, iar traficul rutier se va des-
fășura în condiţii optime”, a declarat pri-
marul Orașului Râșnov, Liviu Butnariu. 

Conform planului de deszăpezire, atun-
ci când ninge sau se produce polei, în pri-
mul rând se intervine pe arterele principale,
pe drumurile pe care circulă mijloacele de

transport în comun, precum și pe străzile pe
care sunt unităţi medicale și școli. Apoi, uti-
lajele intră și pe străzile secundare. 

32 de tone de clorură 
de calciu în depozit 
Potrivit șefului Serviciului de Utilităţi

Publice Râșnov, Alexandru Enescu, pentru
intervenţiile pe drumurile din oraș sunt
pregătite un utilaj cu sărăriţă și plug, unul

cu plug, un tractor cu sărăriţă și un bul-
doexcavator. De asemenea, în depozitul ser-
viciului există material antiderapant, iar pe
măsură ce acesta este consumat se face
reaprovizionarea. „Avem pe stoc 32 de tone
de clorură de calciu, 20 de tone de nisip și
12 tone de sare, aprovizionarea se face con-
stant, iar oamenii sunt pregătiţi să inter-
vină în orice moment”, ne-a declarat
Alexandru Enescu. 

Serviciul de Utilităţi Publice Râșnov, pregătit pentru sezonul de iarnă
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Joi, 17 noiembrie, la Centrul EUROPE
DIRECT Râșnov a fost lansată „Harta Verde
Râșnov”, un proiect în care sunt implicaţi mici
producători locali, proprietari de pensiuni,
restaurante și alte afaceri locale care aplică sis-
teme de reducere a risipei, folosesc tehnologii
nepoluante, energie verde sau principii de
economie circulară și au politici de reducere a
folosirii plasticului.

Timp de mai multe luni, EUROPE
DIRECT Râșnov, cu sprijinul voluntarilor de la
Clubul Super EroU și cu ajutorul prietenilor
de la Socialu, au dat de veste și au mers din
poartă-n poartă să-i găsească pe acei oameni
care, prin felul în care și-au gândit afacerea, au
luat în considerare și valori sustenabile.

„Ne dorim să aducem împreună oameni
cărora le pasă și vor să facă schimbări acum

pentru un viitor fără plastic, fără amenin-
ţarea schimbărilor climatice, un viitor cu un
mediu cât mai natural și echilibrat. Proiec-
tul este unul dinamic, nu se oprește aici. Cei
care cunosc astfel de iniţiative, afaceri și per-
soane în Râșnov și împrejurimi îi rugăm să
ne scrie la edrasnov@gmail.com sau să ne
sune la 0788 11 55 11. Ne dorim să strângem
într-o hartă iniţiativele sustenabile din
comunitate, în spiritul Pactului verde euro-
pean. Pe lângă marcarea pe harta Râșnovu-
lui a unor buline verzi, ne dorim să strân-
gem și poveștile oamenilor din spatele aface-
rilor și iniţiativelor, în ideea de a aduce inspi-
raţie și motivaţie pentru cei care caută să
aplice soluţii durabile”, ne-a spus Ioana
Vașoti, coordonator al EUROPE DIRECT
Râșnov.

25 de „afaceri verzi”, 
la data lansării 
La data lansării, „Harta Verde Râșnov”

cuprindea 25 de „afaceri verzi”: pensiuni, mici
producători, ateliere de reparaţii și manufac-
tură, 11 puncte publice de colectare deșeuri
speciale, staţii de încărcare pentru vehicule
electrice.

„Am inclus pe hartă mici producători,
pentru că încurajarea consumului local, scur-
tarea lanţului alimentar este o modalitate
simplă de a micșora emisiile de CO2 și aduce
prosperitate în comunitatea locală. Mulţi din-
tre ei folosesc mijloace naturale pentru a 
produce alimente, folosesc apa și resursele în
mod sustenabil, păstrează soiuri și reţete
tradiţionale. Pensiuni, restaurante și alte 

afaceri locale care aplică sisteme de reducere
a risipei, folosesc tehnologii nepoluante,
energie verde, principii de economie circulară
sau au politici de reducere a folosirii plasticu-
lui etc. Au cursuri de educaţie pentru dez-
voltare durabilă, puncte de colectare în ve-
derea reciclării diverselor deșeuri, precum:
DEEE, ulei uzat, textile, puncte de colectare în
vederea compostării, proiecte și afaceri cu
componentă socială, de integrare a grupurilor
vulnerabile. Cu alte cuvinte, orice iniţiative
care aduc Pactul Verde European mai aproape
de realitate”, a mai precizat Ioana Vașoti.

Proiectul este desfășurat cu ajutorul
grupului de voluntari ai EUROPE DIRECT
Râșnov, reuniţi în clubul „Super EroU pentru
Râșnov”, în parteneriat cu Centrul Schubz și
Primăria Râșnov.

„Harta Verde Râșnov”: afacerile care 
au grijă de client, dar și de mediu
Poiectul este deschis în continuare, astfel că oricine poate ajunge în acest proiect, dacă respectă principiile iniţiatorilor

Lilutesa – modă 
sustenabilă pentru copii
Întreg concept Lilutesa este gândit ca o mică

afacere de familie, pe principii sustenabile:
începând de la materia primă, felul în care sunt
gândite croiurile și până la ambalare. Hainele
sunt create din materiale naturale, unele sunt
recuperate din diverse broderii și dantele vechi,
altele sunt resturi preluate de la ateliere mai
mari, care altfel ar sfârși în coșul de gunoi. Sunt
folosite, de asemenea, materiale noi din surse
locale, pânză topită produsă în România sau
materiale naturale din Italia și Olanda. Cutiile
pentru colete sunt cutii de carton refolosite, de la
alte produse. Pentru cât mai puţin plastic, se uti-
lizează doar bandă adezivă din hârtie.

Producător de 
miere - Felician
Producător local de miere de mai multe sor-

timente: polifloră, de rapiţă, de floarea soarelui,
de salcâm, miere de munte. Produse apicole:
propolis, polen, păstură, lăptișor de matcă, api-
larnil. Produse derivate: siropuri extrase la rece,
nepasteurizate, pe bază de miere (catină, aronia,
muguri de brad), creme de faţă, lumânări din
ceară. Produsele sunt autorizate de DSVSA. 

Producător local de 
gin - Pușcălupi Gin
Producţie artizanală de gin, reţetă originală

cu ingrediente 100% naturale și consum redus
de energie. Ambalajul este din material natural,
gândit pentru o viaţă lungă de refolosire. Încă de
la începutul formulării reţetei, producătorii spun
că au fost foarte atenţi și au dorit plante locale
pentru procesul de producţie. Au reușit să
găsească furnizori locali pentru șapte dintre cele
18 ingredientele botanice, dintre care cinci au și
certificare ecologică. 

Punct de cazare 
off-grid - Piece of Heaven
Punct de cazare off-grid, cu animale în curte,

care încurajează aplicarea practicilor sustenabile
de către turiștii cazaţi și petrecerea timpului în
natură. Așadar, unitatea de cazare are și un rol
informativ, pe lângă cel recreativ. La Piece of
Heaven sunt folosite responsabil resursele și se
încearcă tot mai mult reducerea deșeurilor de
orice tip. În ceea ce privește utilizarea plasticu-
lui, aceasta este redusă semnificativ prin achi-
ziţionarea detergenţilor și, în general, a pro-
duselor folosite în cantităţi mai mari, pentru a
ajunge o perioadă lungă de timp. Pentru igie-
nizarea fosei septice se folosesc detergenţi eco-
logici, care nu omoară bacteriile benefice din
fosă. În mod inedit, locaţia beneficiază și de o
zonă de compostare, prin care are loc reuti-
lizarea resturilor compostabile în scop agricol,
iar apa de ploaie este refolosită pentru udarea
plantelor din grădină, în timp ce apa de izvor
este filtrată mecanic. În imediata apropiere este
pusă la dispoziţia turiștilor o staţie de încărcare

pentru mașinile electrice și proprietarul anunţă
că vor fi achiziţionate, începând din 2023, și 10
biciclete noi pentru a încuraja petrecerea a cât
mai mult timp în aer liber.

Pensiunea Rem’s 
Pensiunea Rem’s încurajează un stil de viaţă

sănătos punând la dispoziţia turiștilor biciclete.
Mai mult, pune accent pe acţiuni precum redu-
cerea risipei, prin reutilizarea bunurilor de preţ,
precum mobilierul de lemn, prin întreţinerea
pardoselilor și obiectelor din lemn, prin consum
redus de resurse pentru încălzire. Sunt refolosite
calorifere din fontă, camerele au Eco Warning
pentru prosoape, iar clienţii sunt informaţi cu
privire la strângerea gunoiului în așa fel încât,
dacă își strâng singuri gunoiul, primesc o atenţie
din partea gazdei. Se practică și colectarea selec-
tivă a gunoiului. Uleiul uzat este strâns în reci-
piente separate pentru a fi dus la punctul de
colectare cel mai apropiat din Râșnov. Tot pentru
reducerea risipei, nu se folosesc detergenţi și
produse de îngrijire personală ambalate indivi-
dual. Detergenţii folosiţi pentru igienizarea
spaţiilor sunt ecologici, pe bază de bicarbonat și
oţet, iar cei pentru rufe sunt achiziţionaţi de la
un producător român - Farmacia de Detergent.
Produsele locale sunt și ele promovate aici:
gem/dulceaţă de mere și pălinca de la Pălincăria
Transilvania. Plasticul este redus la minimum,
fiind folosite ambalaje ecologice mai mici și
pungile de hârtie. Apa de ploaie se refolosește, iar
spaţiile exterioare nu sunt încălzite. Un alt mod

de a reduce risipa este acela prin care nu se mai
acceptă sejururi de o zi. Astfel, se folosesc mai
puţine resurse și detergenţi. Pentru un consum
redus de electricitate sunt folosite becuri pe LED
și frigidere din clase superioare energetic. 

Casa de oaspeţi Rodica 
Cazare cu curte și livadă, care încurajează

petrecerea timpului în natură. Aceasta oferă spre
folosire biciclete turiștilor cazaţi. La cerere, sunt
oferite ouă de prepeliţă de la producători locali și
apă filtrată printr-un filtru cu osmoză inversă.
Pentru reducerea risipei, camerele beneficiază de
chicinete, astfel încât turiștii se pot gospodări de
unii singuri, evitându-se consumul ridicat de
produse și resurse energetice. Nu este folosit
plastic, ci vesele din ceramică, iar aparatele elec-
trocasnice fac parte din categorii de eficienţă
energetică superioară. Gazda încurajează
colectarea selectivă a deșeurilor, punând la dis-
poziţie turiștilor pungi din plastic pe culori, în
funcţie de categoria deșeului, în fiecare cameră.
La fel are loc colectarea selectivă a deșeurilor și
în general, la nivelul întregii locaţii. Sunt folosiţi
detergenţi bio pentru curăţenie, iar în ceea ce
privește încălzirea camerelor, risipa este cu mult
redusă, temperatura fiind reglată de către gazdă
prin termostat, pentru a nu depăși pragul con-
fortabil, 21-22 de grade. Spaţiile exterioare nu
sunt încălzite, iar consumul energetic este
eficientizat prin folosirea becurilor economice
de tip LED. Totodată, consumul de apă este sub
10 mc lunar, pentru suprafaţa de 100 mp.

CÂTEVA DINTRE PUNCTELE DE PE „HARTA VERDE RÂȘNOV”

Harta este disponibilă online, la
adresa www.europedirectrasnov.ro.

Poate fi accesată și scanând cu 
telefonul acest cod QR.
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„Colţișor - dragonul educator” -
Asociaţia Caravana cu Medici 
și Asociaţia Magic Puppet
Spectacole și ateliere cu ajutorul unei

păpuși-ventriloc, prin care să îi educe pe cei
mici despre igienă și responsabilitate faţă de
mediu. Vor fi 60 de spectacole și 24 de ateliere 
știinţifice la clasele de la cele trei școli, un
spectacol cu tematica igienă și unul despre
protejarea mediului înconjurător pentru
comunitate, la Cinematograful „Amza Pellea”,
două ateliere știinţifice pentru comunitate la
Centrul educaţional Schubz. (29.600 de lei,
12 septembrie – 30 noiembrie 2022).

„Reinventăm Cinematograful
«Amza Pellea» din Râșnov” 
- Asociaţia Mioritics
Proiect pilot de educaţie (predarea unei

materii prin cinematografie), găzduirea gra-
tuită a 15 evenimente comunitare, amena-
jarea lobby-ului. A început colaborarea cu
Claudia Nedelcu-Dulca (TVR) pentru alegerea
filmelor și discuţii cu învăţători și au avut loc
un spectacol pentru copii și ateliere ale comu-
nităţii (podoabe, de design grafic). Urmează
organizarea a 13 evenimente pentru comuni-
tate, precum și dotarea cu 20/25 scaune, o
canapea, simeze si iluminat. (49.000 de lei,
august 2022 – 31 martie 2023).

„Biosfera în mișcare” 
- Grup de iniţiativă Biosferele
Proiect comunitar de educaţie artistică și

de mediu ce își propune să aducă în atenţia
comunităţii relaţia cu mediul înconjurător,
văzut și povestit prin filtrul unui grup de 15
copii cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani, prin
crearea unui spectacol de dans contemporan
și punerea în scenă pentru 270 de spectatori.
A avut procesul selecţiei copiilor, urmează
repetiţii, dezvoltare fir narativ spectacol,
reprezentaţii. (35.000 de lei, noiembrie 
2022 – 31 martie 2023).

„Râșnov: Start Joc!” 
- Grup de iniţiativă Looonele
Încurajarea folosirii jocurilor de societate

în comunitatea din Râșnov, ca mijloc de învă-
ţare și de dezvoltare a imaginaţiei, a creativi-
tăţii și a gândirii critice prin crearea unui joc
de la zero și utilizarea lui în cinci spaţii din
oraș (școli, bibliotecă).

Au avut deja loc opt înâlniri de club, cu 28
de copii implicaţi, urmând a se desfășura în
continuare întâlniri cu un facilitator specialist
mediu (Schubz) și întâlniri cu un meșteșugar
(cioplire lemn), precum și crearea jocului și
promovarea acestuia în comunitate. (31.270
de lei, septembrie 2022 – 31 martie 2023).

„Hai la Club!” - Clubul 
Copiilor Râșnov - Zărnești
Proiectul va încuraja socializarea,

conectarea intergeneraţională și între diverse
categorii sociale. S-au desfășurat acţiuni de
plantare, seară de film, fiind așteptate frigo-bi-
blioteci, sărbători în comunitate cu cântec și
ateliere creative, serile părinţilor cu întrebări
și răspunsuri, Electromania sau cum să 
atragi copiii spre domeniile mai tehnice. (45.725
de lei, octombrie 2022 – 31 martie 2023).

„Școala de munte Azimont” 
- Asociaţia montană Azimont
O activitate pentru 25 de copii: treasure

hunt, tiroliană și folosirea instrumentelor
de orientare, echipamentelor de alpinism,
escaladă, de camping și drumeţie. (5.405
lei, octombrie 2022).

ALTE PROIECTE RÂȘNOVENE
CÂȘTIGĂTOARE ÎN CADRUL 
„FONDULUI PENTRU UN VIITOR
MAI BUN ÎN COMUNITĂŢI”

Elevii de la Școala Gimnazială nr. 2 „Peter
Thal” vor avea ocazia să înveţe despre mediul
natural, ce beneficii oferă și de ce este impor-
tant să îl protejăm, direct de la specialiști și
dincolo de clădirea școlii. Pe scurt, este vorba
despre proiectul „Pădurea - izvorul vieţii”,
derulat cu o finanţare oferită de Lidl România,
prin „Fondul pentru un viitor mai bun”. 

În cadrul proiectului, elevii învaţă să
cerceteze pădurea și să se apropie cu prietenie
și responsabilitate de ea, să înţeleagă necesi-
tatea conservării mediului înconjurător, să
contribuie prin atitudini și comportamente la
protejarea plantelor, animalelor, peisajelor.
Asta, prin vizite ghidate în pădure și ateliere cu
diferite tematici. 

Prima astfel de activitate a fost cea a
elevilor claselor mici, care au ieșit în natură, în
apropierea orașului, alături de reprezentanţi ai
Centrului Educaţional SCHUBZ. A urmat o
vizită la Centrul de Vizitare Parcul Naţional
Piatra Craiului Zărnești, realizată tot de elevi
din ciclul primar, care au putut observa, admi-
ra si învăţa elemente ale florei și faunei din
Parcul Naţional Piatra Craiului. În cadrul unei
alte acţiuni, și elevii claselor gimnaziale au vi-
zitat pădurea, însoţiţi de reprezentanţii Ocolu-
lui Silvic al Orașului Râșnov, pe un traseu
înspre Valea Popii.

„Urmează, până în martie 2023, alte acti-
vităţi, precum confecţionarea hârtiei din
deșeuri, creaţie fotografică prin tehnici alter-
native, creaţie muzicală, prelucrare manual
de silvicultură, ateliere muzicale sau ateliere
de scriere creativă, acestea urmând a fi dise-
minate într-un simpozion de poezie și teatru,
care se va desfășura la Cinematograful «Amza
Pellea» Râșnov. Nu în ultimul rând, cu mate-
rialele adunate în urma vizitelor în pădure vor
fi realizate ornamente, care vor fi expuse la
Târgul de Crăciun din Piaţa Unirii”, ne-a expli-
cat prof. Felicia Pivariu, director adjunct al
Școlii Gimnaziale „Peter Thal”.

Proiectul este coordonat la nivel naţional
de Federaţia Fundaţiilor Comunitare din
România și, la nivel local, de Fundaţia Comu-
nitară Brașov. Școala 2 a fost desemnată între
câștigători, în urma unui apel de proiecte,
parteneri fiind Centrul de Educaţie pentru
Dezvoltare Durabilă Schubz Râșnov, Ocolul
Silvic al Orașului Râșnov, Asociaţia Prietenii
Pădurilor Râșnov, Facultatea de Silvicultură
Brașov, Centrul de Vizitare Parcul Naţional
Piatra Craiului Zărnești și artistul fotograf
Laurent Jouault.

„Toţi elevii școlii beneficiază de activităţile
proiectului, împărţiţi pe grupe de vârstă. În
câteva cuvinte, proiectul descrie pădurea ca
un izvor al vieţii, unde prietenia și armonia își
găsesc originea. Înseamnă și învăţare expe-
rienţială și comportament responsabil, dez-
voltare de creaţii artistice”, a mai precizat
Felicia Pivariu, manager al proiectului, într-o
echipă din care mai fac parte Nadia Delia 
Baltag, Mihaela Florina Duicu, Viorica Ana
Molea și Petronela Bordea și care este susţi-
nută de prof. Doina Mihăilă, director al unităţii
de învăţământ.

Bugetul proiectului este de 49.000 de lei,
iar materialele achiziţionate în urma derulării
acestuia - kit-urile muzicale și sonometrele -
vor fi folosite mai departe în activităţi edu-
caţionale școlare și extrașcolare.

„Pădurea - izvorul vieţii”, așa cum o
vor descoperi elevii de la „Peter Thal”
Copiii învaţă despre mediul înconjurător și de ce este important să avem grijă de el, 
dincolo de informaţiile manualului, direct de la specialiști, în cadrul lecţiilor în natură. 
Asta, graţie unui proiect obţinut de Școală și finanţat de o companie
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Ziua de 1 Decembrie vine, în 2022, cu o
însemnătate aparte pentru comunitatea
râșnoveană. La fel ca toţi românii, sărbătorim
Ziua Naţională a României, cel mai important
moment din istoria naţiunii noastre. Totodată,
avem parte de un jubileu, mai exact zece ani
de când celebrăm și Ziua Staţiunii de Interes
Naţional Râșnov.

Momentul va fi marcat așa cum se
cuvine, în Piaţa Unirii, printr-un eveniment
festiv care va debuta la ora 12.00, cu o paradă

a militarilor Bazei 42 Comunicaţii și
Tehnologia Informaţiei „General de divizie
Traian Moșoiu”. În continuare, va avea loc o
slujbă religioasă oficiată de preoţii de la 
bisericile din oraș, pentru ca apoi, elevii de la
școlile și grădiniţele râșnovene să ofere 
publicului mai multe momente artistice.

„La Alba Iulia, în urmă cu 104 ani, la
1918, a avut loc Marea Adunare ce a votat
unirea Transilvaniei cu România și a con-
sfinţit ceea ce acum numim România Mare. 

Pe 1 Decembrie 2022, Baza 42 Comunicaţii și
Tehnologia Informaţiei «General de divizie
Traian Moșoiu» va participa cu efective la
această sărbătoare, în centrul orașului. Mili-
tarii încadraţi în unitatea militară din Râșnov
au ocazia de a fi prezenţi în mijlocul cetăţe-
nilor orașului, prilej cu care pot fi admiraţi la
ceremonialul militar și religios ce va avea loc,
în prezenţa autorităţilor publice, centrale și
locale. Parada militară se va încheia cu defi-
larea unui bloc de peste 50 de militari din

Bază”, ne-a spus colonel Gușu Florin, coman-
dantul unităţii.

Școlile și grădiniţele din orașul Râșnov au
pregătit mai multe momente artistice, cu
prilejul festivităţii de 1 Decembrie. Elevi ai
școlilor 1 și 3 vor susţine momente de poezie
patriotică, iar colegi de la Școala 2 vor oferi
celor prezenţi în Piaţa Unirii cântece dedicate
Unirii. Nu vor lipsi Mugurașii Râșnovului și
Mugurelul Junior, ansambluri care vor urca
pe scenă cu dansuri populare.

1 Decembrie, zi de mare 
însemnătate pentru râșnoveni
Ziua Naţională a României și 10 ani de când Râșnovul este Staţiune Turistică de Interes Naţional. Momentul va fi celebrat în Piaţa Unirii

- „La mulţi ani, români, România!”,
autor necunoscut - Bos Jessy, Școala Nr. 3

- „România, te iubesc!”, de Buhoi Ana
Maria  - Plăcintă Andrada, Școala Nr. 3

- „Limba noastră”, de Alexei Mateevici
- Pășeu Nicola, Școala Nr. 3

- „Tricolorul”, de Irimie Străuţ -
Pășeu Nicola, Școala Nr. 3

- „Pui de lei ”, Ioan S. Neniţescu -
Oae Iris, Școala Nr. 1

- Poezie patriotică - Săuan Estera și
Luca Delia, Școala Nr. 1

- „Fraţi români din lumea-ntreagă” -
Corboș Ioana Elise, Școala Nr. 2

- „Vin Români la Alba, iar” - Școala Nr. 2
- Dans popular de pe Cîmpie - Mugu-

rașii Râșnovului 
- Fecioresca fetelor - Mugurelul

junior
- Călușul oltenesc  - Mugurelul junior

ARTIȘTII MICII UNIRI

Lucrările, finanţate de la bugetul
local al Râșnovului, vor începe 
în primăvara anului viitor 

Râșnovenii din Cartierele 1 și 2 vor bene-
ficia, de anul viitor, de un sistem de iluminat
public modern, printr-o investiţie finanţată
de la bugetul local al orașului. Contractul
pentru modernizarea iluminatului public,
precum și pentru trecerea în subteran a
cablurilor de telecomunicaţii a fost semnat
în 16 noiembrie, iar lucrările vor începe în
prima parte a anului viitor. 

„Până în primăvara anului viitor se vor

realiza documentaţiile tehnice, apoi, în

funcţie de condiţiile meteo, vor începe și lu-

crările. Investiţia este finanţată de la buge-

tul local și este corelată cu intervenţii ale o-

peratorului de electricitate, care moder-

nizează reţeaua de distribuţie”, a declarat
primarul Orașului Râșnov, Liviu Butnariu. 

Lucrările vor viza străzile Postăvarului,
Tudor Vladimirescu, Panduri, Alecu Russo,
Mihail Sadoveanu,  Șoseaua Bran, Heliade
Rădulescu, Barbu Șt. Delavrancea, Ioan
Slavici, Alexandru Vlahuţă, Toamnei, George
Topârceanu, Crizantemelor,  Zaharia Stancu,
Vasile Alecsandri,  Ana Ipătescu,  Primăverii.

Economie de minim 
40% la factura de 
energie electrică 
Prin acest proiect vor fi montate 200 de

corpuri de iluminat dimabile, ai căror para-
metri de funcţionare pot fi reglaţi astfel
încât să se reducă semnificativ consumul de
energie electrică. 

Prin modernizarea sistemului de ilumi-
nat din aceste cartiere se estimează o redu-
cere a consumului de energie electrică cu
minim 40%, ceea ce înseamnă o reducere
semnificativă a costurilor, dar și a poluării,
conform proiectului.

Contractul, cu o valoare de 5.238.732
lei, fără TVA, a fost încheiat SC El Marp
Company SRL. 

Reamintim că în acest moment sunt
montate corpuri de iluminat dimabile în
zona centrală a Râșnovului și pe mai multe
străzi ale orașului, iar parametrii de funcţio-
nare sunt reglaţi printr-un sistem informa-
tic, astfel încât să fie redus consumul. 

Totodată, Primăria Râșnov a depus și o
cerere de finanţare prin Administraţia 
Fondului de Mediu (AFM) pentru alte zone
din oraș, astfel întregul iluminat public să
fie unul modern. 

Iluminat public modern în Cartierele 1 și 2 

Sesizările privind eventualele pro-
bleme legate de iluminatul public din
orașul Râșnov se vor putea face de acum
și online.

Pe site-ul primăriei Râșnov, www.pri-
mariarasnov.ro, chiar pe prima pagină
există un buton care vă permite să recla-
maţi problemele întâmpinate.

De asemenea, reclamaţiile se pot face
și la adresa http://iluminat.greenvolt.ro/ .
Sesizările dumneavoastră vor fi înregis-
trate automat și vor fi trimise direct către
firma care se ocupă de mentenanţa
întregului sistem de iluminat public din
orașul nostru, pentru a fi rezolvate.

PRIMĂRIA, 
LA UN CLICK DISTANŢĂ
„Dispecerat online” pentru sesizarea

problemelor legate de iluminatul public
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4 decembrie: se aprind luminile Crăciunului!
Începutul sărbătorilor de iarnă va fi marcat în acest an printr-un concert special de colinde, invitaţi fiind cei de la Vocelis Acapella și Anatoly 

Râșnovul va avea și anul acesta, în
piaţa centrală, un pom de Crăciun
tăiat din oraș. Bradul are în jur de 20
de metri și a fost tăiat miercuri, 23
noiembrie, din curtea casei de pe stra-
da I.L. Caragiale nr. 14, la cererea pro-
prietarei, doamna Ana Maria Bergel. 

Scoaterea bradului întreg din
curte a fost o adevărată „misiune spe-
cială”, având în vedere că acesta a
fost ridicat peste casă, cu ajutorul
unei macarale. „Bradul a fost tăiat,
transportat și montat de Ocolul 
Silvic Râșnov. Pentru a trece bradul
peste casă, s-a folosit o macara cu
un braţ de 50 de metri. Totodată, a
fost nevoie de restricţionarea trafi-
cului rutier pe strada I.L. Caragiale”,
a explicat primarul Liviu Butnariu. 

Bradul a fost plantat la finalul
anilor 1970, de fiul doamnei Bergel
împreună cu bunicul lui. „Băiatul
era mic când a fost plantat. Când am
eu venit aici, în locul acestui brad a
fost un măr, dar a fost nevoie de
tăierea lui. Atunci s-au hotărât să
planteze un brad”, a povestit Ana
Maria Bergel. După sărbători, lemnul
de foc rezultat în urma porţionării
lui va fi donat familiilor nevoiașe,
aceasta fiind dorinţa doamnei care a
dat „în dar” pomul de Crăciun al
orașului. A precizat că nu dorește
nimic în schimb, e un gest făcut în
memoria fiului ei, plecat la cele
veșnice mult prea devreme.

„Bradul a crescut foarte înalt, în

câţiva ani, poate mai curând, începea
să provoace pagube. E un ajutor și pen-
tru mine, e un lucru bun și pentru
oraș”, a mai spus doamna Bergel.

Acesta este cel de-al doilea brad
de Crăciun din Râșnov adus din
curtea unul localnic. Un astfel de
brad a fost împodobit și în anul 2019.
Și atunci, arborele a fost tăiat la
solicitarea proprietarului și donat
Primăriei ca „pom de sărbătoare”, iar
lemnul rezultat după demontare a
fost restituit proprietarului, porţion-
at ca lemn de foc.

„Astfel de brazi arată foarte bine,
pentru că, fiind crescuţi într-un
spaţiu deschis, au coroana bogată și
simetrică”, a mai spus primarul Liviu
Butnariu.

Bradul din Piaţa
Unirii, împodobit 
simplu și frumos 
Bradul din Piaţa Unirii va fi împo-

dobit simplu și frumos, au promis
reprezentanţii Primăriei Râșnov. 

Culorile dominante vor fi alb rece
și alb cald. 

Pe lângă bradul din Piaţa Unirii,
vor mai fi împodobiţi pomi de 
Crăciun în alte 12 puncte ale orașu-
lui, iar în decorarea lor sunt așteptaţi
să se implice și râșnovenii. 

Pregătirile pentru eveniment au
început încă de la începutul lunii
noiembrie, când în centrul orașului,

în parcuri și pe străzile principale au
început să fie montate ornamentele.

În Piaţa Unirii vor fi puse or-
namente luminoase pe toţi stâlpii de
iluminat, vor fi împodobiţi, de aseme-
nea, și toţi arbuștii de aici. Tot în piaţă
va fi și standul pentru fotografii, cu
căsuţa poștală a lui Moș Crăciun,
urmând a fi deschise și două căsuţe de
unde râșnovenii și turiștii pot cumpă-
ra produse specifice acestei perioade a
anului.

Ornamente luminoase se mon-
tează acum în tot orașul, pe stâlpii de
iluminat de pe arterele principale,
operaţiune de care se ocupă firma ce
asigură iluminatul public al orașului. 

Cum va arăta totul la final sunteţi
așteptaţi cu toţii să veniţi să vedeţi, în
seara de 4 decembrie.

Cei 12 brazi 
din cartiere 
1. Șoseaua Predeal
2. Gaz Metan
3. Romacril
4. I.L. Caragiale – scuar 
5. I.L. Caragiale – parc
6. Piaţa Veche 
7. ISR 
8. Piaţa Agroalimentară 
9. Centru Nord 
10. Florilor 1 
11. Florilor 2 
12. Promenada 

13 pomi de Crăciun pentru sezonul sărbătorilor de iarnă
Bradul din piaţa centrală a fost donat de o râșnoveancă

4 decembrie este ziua de trecut în 
calendar, dacă vreţi să fiţi parte din cel mai
frumos moment al orașului, atunci când
spiritul Crăciunului va fi adus, în primă
fază, de luminiţele festive din bradul din
Piaţa Unirii și din oraș.  

„În mod tradiţional, aprinderea ilumi-
natului festiv se face în preajma sărbătorii
de Sfântul Nicolae, iar anul acesta, având
în vedere că 6 decembrie este într-o zi de
marţi, am decis să organizăm evenimentul
mai devreme, duminică, 4 decembrie. Fiind

o zi liberă, sperăm ca la aprinderea lumini-
ţelor de Crăciun să participe cât mai mulţi
râșnoveni, mai ales că am pregătit un pro-
gram special”, a explicat primarul Orașului
Râșnov, Liviu Butnariu. 

Evenimentul va începe la ora 16.00, 
cu un recital susţinut de trupa Vocelis
Acapella. La 17.30, când se întunecă, Moș
Crăciun va urca pe scenă pentru a aprinde
luminiţele, apoi, de la 17.45, râșnovenii vor
fi colindaţi de îndrăgitul cvintet vocal
brașovean Anatoly.
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Orașul nostru a găzduit, în 5 noiem-
brie, Cupa Olimpic Cetate Râșnov la
Cheerleading. Peste 300 de sportivi au
participat la prima ediţie a Concursului
de Cheerleading și Performance Cheer,
evenimentul aducând cele mai bune 10
cluburi de profil din ţară la sala de sport
a Școlii Gimnaziale nr. 3.

În cele peste cinci ore de concurs,
sute de persoane au venit să-și susţină
echipa favorită, iar la final, sportivii CS
Olimpic Cetate Râșnov au urcat pe po-
dium la mai multe categorii de vârstă,

obţinând astfel mai multe medalii.
„Prima competiţie de acest gen

organizată la Râșnov s-a închieat cu
bine. A fost frumos, am avut parte și de
arbitri internaţionali, aspect care a con-
tat foarte mult. Ne dorim să organizăm,
de acum, an de an acest eveniment”,
ne-a spus Luiza Nan, antrenor coordo-
nator al secţiei de cheerleading a CS
Olimpic Cetate.

Tot în luna noiembrie, grupa de
seniori a secţiei de cheerleading a CS
Olimpic Cetate Râșnov a avut parte și de

un moment special, la București. Vineri,
11 noiembrie, în Capitală s-a desfășurat
„Bucharest Open Cup”, eveniment de la
care sportivii râșnoveni s-au întors cu
medalia de aur, dar și cu premiul pentru
cel mai spectaculos moment. „A fost un
concurs aparte, diferit de cele la care
participăm de obicei. Au participat
aproximativ 100 de concurenţi din
întreaga ţară și ne-am bucurat pentru
felul în care s-au comportat sportivii
noștri”, a precizat antrenoarea Luiza
Nan.

Un nou moment aniversar pentru o
familie din Râșnov, la 50 de ani de la
momentul căsătoriei. De această dată este
vorba despre soţii Maria și Francisc
Szekely, care au fost vizitaţi, pe 4 noiembrie,

cu prilejul simbolicului moment al
„Nunţii de Aur”, de către Liviu Călin 
Butnariu, primarul orașului Râșnov. Aces-
ta le-a transmis felicitările, dar și gândurile
bune din partea comunităţii noastre. 

De asemenea, cu ocazia celebrării a jumă-
tate de secol de căsnicie, primarul loca-
lităţii noastre le-a înmânat soţilor Szekely
o plachetă și le-a transmis cele mai sincere
urări de „La mulţi ani!”.

Luna noiembrie a fost a soţilor Szekely.
Au aniversat 50 de ani de căsnicie

Cel mai spectaculos moment la 
„Bucharest Open Cup” a fost al Râșnovului
Și prima ediţie a Cupei Cetate Râșnov la Cheerleading a fost un real succes

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Râșnov
a fost dotat, luni, 21 noiembrie, cu un defibrilator semi-
automat. Aparatul medical are o valoare de 7.500 de euro
și a fost donat de către firma Dexion, prin intermediul
Asociţiei Salvatorilor Voluntari din România.

Defiibrilatorul a intrat în dotarea ambulanţei Ser-
viciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Râșnov.
Acesta funcţionează pe baterii, iar la o singură încăr-
care poate genera 100 de șocuri. Autonomia sa ajunge
până la 4 ore.

Aparatul este dotat cu padele atât pentru copii, cât
și pentru adulţi, poate monitoriza saturaţia de oxigen,
poate măsura tensiunea arterială și poate interpreta
EKG-urile, ne-au spus pompierii voluntari râșnoveni.

Defibrilatorul va putea fi folosit și de către Servi-
ciul Salvamont Râșnov.

DEFIBRILATOR 
SEMIAUTOMAT, DONAŢIE 
DE 7.500 DE EURO PENTRU 
SALVATORII DIN RÂȘNOV


