Din 1 noiembrie se
depune cererea
pentru ajutorul de
încălzire și stimulentele
pentru energie

Râșnovul are
pregătite proiectele
pentru „Anghel
Saligny”
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„TU DECIZI
PENTRU RÂȘNOV”
Tu depui proiecte, noi analizăm, tu votezi, noi
implementăm! Sub acest mecanism va funcţiona, la
Râșnov, proiectul de bugetare participativă.
Bugetarea participativă este un proces derulat de
Primăria Râșnov, prin care ideile și iniţiativele comunităţii râșnovene se manifestă și se transformă în realitate. Este un proces deschis, incluziv și transparent
prin care membrii comunităţii se implică direct în formularea deciziilor privind priorităţile de cheltuire a
banilor din bugetul local.
Gândiţi-vă la bugetul familiei dumneavoastră și la
modul în care vă dobândiţi și vă cheltuiţi banii. Apoi
imaginaţi-vă o familie de câteva mii de ori mai mare
(comunitatea locală în care trăiţi și munciţi) care are
de colectat și de cheltuit o sumă mai mare de bani
(bugetul local).
Bugetarea participativă este un proces similar, care
urmărește îmbunătăţirea calităţii vieţii din orașul nostru, prin încurajarea cetăţenilor să se implice în
definirea priorităţilor și a obiectivelor de investiţii
finanţate din bugetul local.
Proiectul de bugetare participativă va funcţiona
prin intermediul aplicaţiei mobile City Health
(disponibilă gratuit pe IOS și ANDROID).
Pentru buna desfășurare a acestuia a fost creat și
un regulament care se află în dezbatere publică și care
poate fi consultat pe site-ul Primăriei Râșnov
(www.primariarasnov.ro).
Calendarul campaniei 2021 - 2022:
1. Informarea, consultarea, promovarea proiectului: 21 octombrie - 19 noiembrie. În această perioadă se
vor face informări și se pot cere clarificări de către
cetăţeni în legătură cu criteriile de eligibilitate a
proiectelor și a modului de completare a fișei de
proiect. Consultările pot avea loc online, pe adresa de
email secretariat@primariarasnov.ro. Cetăţenii vor
putea beneficia de asistenţă din partea Primăriei
Râșnov pentru crearea contului și depunerea
proiectelor.
2. Perioada de depunere a proiectelor: 22 noiembrie -17 decembrie.
3. Perioada de evaluare a proiectelor: 20 decembrie – 14 ianuarie. În această perioadă, Comisia de
evaluare a proiectelor va analiza proiectele depuse și va
solicita, în cazul în care consideră necesar, clarificări
deponenţilor.
4. Pentru proiectele respinse, iniţiatorii pot formula contestaţii în perioada: 17 ianuarie- 21 ianuarie.
Analizarea contestaţiilor se va face în perioada 25-28
ianuarie, rezultatul final fiind transmis în 01 februarie.
5. Data afișării listei finale cu proiecte eligibile
care pot fi votate: 01 februarie.
6. Perioada în care cetăţenii vor vota proiectele
eligibile: 01 februarie - 21 februarie.
7. Data afișării listei finale cu proiectele câștigătoare care urmează să fie implementate: 25 februarie.
Primul proiect din fiecare domeniu clasat în funcţie de
numărul de voturi va fi selectat automat. În cazul în
care vor exista categorii fără proiecte, vor putea fi
acceptate proiecte din celelalte categorii, în funcţie de
numărul de voturi obţinut, până la acoperirea
numărului de 10 proiecte câștigătoare.
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Primăria rămâne deschisă
tuturor râșnovenilor
Accesul persoanelor nevaccinate la serviciile publice nu este restricţionat:
Birou unic, în aer liber, amenajat în curtea de lângă Casa Căsătoriilor

Primăria Râșnov a identificat o modalitate prin care cetăţenii orașului care nu s-au
vaccinat împotriva Covid-19 să poată avea
acces în continuare la serviciile publice.
Având în vedere că, începând cu 25
octombrie, au fost introduse noi măsuri de
prevenţie în ceea ce privește răspândirea
virusului SARS-CoV2-2, potrivit noilor reglementări, accesul persoanelor nevaccinate în
instituţii nu este permis. Încă din prima zi,
activitatea la Primăria Râșnov a fost reorganizată, astfel încât să se asigure protecţia
populaţiei, fără a se limita, pe cât posibil,
accesul cetăţenilor nevaccinaţi la serviciile
asigurate de administraţia locală.
Astfel, „Biroul unic în aer liber” este

modalitatea pe care au găsit-o reprezentanţii
Primăriei pentru a putea relaţiona și cu cei
care nu au certificatul verde. Mai exact, primarul orașului, Liviu Butnariu, a dispus
amenajarea, în curtea Casei Căsătoriilor
(intrarea din Piaţa Unirii), a unui „birou în
aer liber”, astfel încât să poată fi asigurată
relaţia faţă-în-faţă a cetăţenilor cu
funcţionarii. Persoanele nevaccinate, netrecute prin boală sau netestate pot veni în continuare la sediul Primăriei, unde vor lua
legătura cu ofiţerul de serviciu, căruia îi vor
spune ce problemă au de rezolvat, la ce serviciu vor să ajungă. Ofiţerul de serviciu va
suna la biroul care face obiectul cererii
cetăţeanului și îl va direcţiona pe acesta către

„Sănătatea e cel mai important
lucru, context în care, având în vedere
situaţia epidemiologică care s-a
agravat în ultima perioadă,
măsurile de prevenţie rămân prioritare. Tot de datoria noastră e să
asigurăm râșnovenilor accesul la serviciile Primăriei, de aceea am căutat să

„ghișeul” din curte, unde va veni și
funcţionarul responsabil.
În ceea ce privește „Evidenţa persoanelor”
(care se ocupă de actele de identitate și de
stare civilă), reprezentanţii Primăriei Râșnov
au precizat că eliberarea și preluarea documentelor se va face afară. Totuși, persoanele
nevaccinate, netestate sau netrecute prin
boală nu vor avea acces în birou, pentru a le fi
făcute fotografiile pentru actul de identitate.
Potrivit legii însă, actele de identitate al căror
termen de valabilitate a expirat sau care
urmează să expire în perioada stării de alertă,
rămân valabile pe toată perioada stării de
alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de
zile de la încetarea acestei stări.

ne adaptăm, pe cât posibil, la situaţia de criză
existentă și să facem și acest lucru. Decizia de
vaccinare e una personală, eu îi îndemn pe toţi cei
care încă ezită să se informeze din surse sigure, să
se consulte cu medicul lor și să ia decizia cea mai
bună pentru sănătatea lor și a celor dragi.”
Liviu Butnariu,
primarul Orașului Râșnov

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL, NEMODIFICAT
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
Luni, Miercuri: 09.00 - 12.00
Marţi, Joi: 14.00 - 16.00
Vineri: 08.00 - 10.00
CASIERIE
Luni, Miercuri: 08.00 - 12.00
Marţi: 08.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
Joi: 08.00 - 12.00, 14.00 - 16.00
Vineri: 08.00 - 12.00

EVIDENŢA PERSOANELOR
Luni, Miercuri, Joi, Vineri: 08.30 - 12.00
Marţi: 08.30 - 12.00 și 16.00 - 18.00
SERVICIUL TAXE ȘI IMPOZITE
Luni, Miercuri: 08.00 - 12.00
Marţi, Joi: 08.00 - 12.00, 14.00 - 16.00
Vineri: 08.00 - 10.00
BIROUL URBANISM
Luni, Miercuri: 08.00 - 12.00

Marţi, Joi: 14.00 - 16.00
Vineri: 08.00 - 10.00
BIROUL AGRICOL
Luni, Miercuri: 08.00 - 12.00
Marţi, Joi: 14.00 - 16.00
Vineri: 08.00 - 10.00
Formularele și declaraţiile necesare pot fi descărcate în prealabil de pe site-ul Primăriei Râșnov:
www.primariarasnov.ro/formulare
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Din 1 noiembrie se depune cererea pentru ajutorul
de încălzire și stimulentele pentru energie
La Râșnov, Biroul de Asistenţă Socială va asigura suportul pentru pregătirea dosarului
Râșnovenii pot depune de luni, 1
noiembrie 2021, la Primăria Râșnov,
cererile pentru acordarea ajutoarelor de
încălzire și - în premieră - a suplimentului pentru energie.

Cine primește
Spre deosebire de anii anteriori, în
2021 a fost majorat venitul mediu net
lunar până la care se acordă ajutorul
pentru încălzire, până la suma de 1.386
lei/persoană, în cazul familiei, și de 2.053
lei, în cazul persoanei singure. Aceleași
venituri sunt valabile și pentru obţinerea
suplimentului pentru energie.
Chiar și în această perioadă complicată
din punct de vedere pandemic, când accesul persoanelor care nu s-au vaccinat sau
nu au trecut prin boală este restricţionat
în instituţiile publice, Biroul de Asistenţă
Socială din cadrul Primăriei Râșnov va
acorda sprijin cetăţenilor în pregătirea
dosarelor în vederea obţinerii ajutorului.
Totuși, recomandarea reprezentanţilor
Primăriei este ca, în măsura în care e posibil, oamenii să descarce formularele de pe
site-ul Primăriei și să transmită dosarul
pe mail.

Ajutorul de încălzire și
suplimentele pentru
energie se cumulează
Legea consumatorul vulnerabil, nr.
226/2021, intră în vigoare de la 1 noiembrie 2021, dată de la care se abrogă OUG
nr. 70/2011, în baza căreia se acordau
până acum ajutoarele de încălzire.
Principalele modificări care intervin
sunt majorarea considerabilă a plafonului

de venit pe membru de familie până la
care se acordă bani de la stat pentru
compensarea facturilor de energie, dar
și acordarea, pe lângă ajutorul de
încălzire (doar pe perioada sezonului
rece: 5 luni, între 1 noiembrie și 31 martie), a unui ajutor financiar suplimentar
pentru energie, destinat acoperirii unei
părţi din consumul energetic al
gospodăriei (acordat lunar, pe parcursul
întregului an, se cumulează cu ajutorul
pentru încălzire).
Altfel spus, ajutorul de încălzire și
suplimentul pentru energie pot fi cumulate în sezonul rece. Ba mai mult, în cazul
suplimentului pentru energie, se pot acorda compensaţii pentru mai multe surse de
alimentare. De exemplu, dacă o familie
folosește, pentru încălzirea locuinţei și
pentru prepararea hranei, gazele naturale,
iar pentru iluminat folosește energie electrică, va beneficia de compensaţii și la factura de gaz, dar și la cea de electricitate.

Termenul de depunere a
cererilor: 20 noiembrie.
Cele depuse după această
dată nu mai sunt luate în
considerare pentru prima
lună a sezonului rece
Consumatorii vulnerabili care vor să
beneficieze de ajutor de încălzire
începând cu luna noiembrie 2021 pot
depune cererea și documentele necesare
până la data de 20 noiembrie 2021. Legea
consumatorului vulnerabil prevede un
termen general – data de 15 octombrie –
pentru depunerea cererii, însă în acest an
va exista o excepţie, termenul fiind data

de 20 noiembrie, datorită faptului că
legea abia a intrat în vigoare, iar ajutorul
se va acorda începând cu 1 noiembrie.
„Termenul de 15 octombrie este cel
general valabil și se va aplica pentru anii
următori. Anul acesta, având în vedere
devansarea termenului de acordare a
ajutorului pentru încălzirea locuinţei, se
aplică prevederea de la art. 17 din lege,
care dă posibilitatea depunerii cererii
până pe 20 noiembrie 2021, pentru ca
toate persoanele îndreptăţite să poată
beneficia din luna noiembrie de
sprijin”, a declarat primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu.
Cereri se vor primi și după această
perioadă, dar ajutorul și subvenţia se vor
acorda începând cu luna următoare
depunerii cererii.

Dosarul se depune o
singură dată. Atenţie
însă la modificările
intervenite pe parcurs
Persoanele cu venituri ce se încadrează
în limitele de venit pentru acordarea
ajutoului de încălzire și a stimulentului
pentru energie vor depune la Primăria
Râșnov o cerere (comună pentru ambele
forme de sprijin) și o declaraţie pe propria
răspundere, din care să reiasă componenţa familiei, veniturile acesteia,
bunurile aflate în proprietate și sistemul
de încălzire utilizat.
Potrivit Biroului de Asistenţă Socială
din cadrul Primăriei Râșnov, odată cu
cererea, solicitanţii trebuie să depună la
dosar și o serie de documente din care să
rezulte componenţa familiei (acte de

identitate, decizii judecătorești privind
adopţia sau instituirea tutelei sau alte
acte doveditoare, în funcţie de fiecare
caz în parte), veniturile, dar și alte acte
doveditoare (adeverinţe de la asociaţia
de proprietari, documente care să ateste
calitatea de proprietari sau chiriași, facturi la utilităţi, adeverinţe de la direcţiile
fiscale (pentru cei care nu au domiciliul
în Râșnov și au nevoie de o negaţie de la
primăria de domiciliu sau nu declară
venituri).
Documentele necesare sunt prevăzute
în instrucţiunile de completare a cererii și
se depun în funcţie de situaţia familială a
fiecăruia.
Actele necesare sunt obligatorii,
neprezentarea unuia dintre acestea conducând la imposibilitatea stabilirii dreptului cuvenit.
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
veniturilor, componenţei familiei sau
domiciliului, dosarul trebuie actualizat.
Spre exemplu, beneficiarii vor trebui
să fie atenţi după data de 1 ianuarie 2022,
când va crește salariul minim pe
economie și este posibil ca unii dintre ei să
nu se mai aibă dreptul la aceste forme de
protecţie sau să li se diminueze valoarea
ajutorului de încălzire.
Pe de altă parte, cei care devin eligibili pe parcurs, pot depune dosarul la
momentul în care îndeplinesc condiţiile, urmând a beneficia de ajutoarele
financiare din luna următoare depunerii
dosarului.

LA CE SUME AVEŢI DREPTUL
AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE: doar pentru 5 luni,
în sume stabilite în funcţie de venit
Ajutorul de încălzire pentru utilizatorii de energie electrică, gaze naturale sau lemne și
combustibili petrolieri se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual, prin raportare la o valoare de referinţă care nu
poate fi mai mică de 250 lei/lună (pentru gaze naturale), 500 lei/lună (pentru energie electrică) și 320 lei/lună (pentru combustibili solizi și/sau petrolieri, după cum urmează:
Plafon de
procent
în factură
la titular
venituri/membru
energie
gaze
lemne
familie (lei)
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
(în cazul
persoanei singure)
Ajutorul de încălzire se acordă doar în timpul sezonului rece, adică timp de cinci luni, de
la 1 noiembrie până la 31 martie în următorul an.

AJUTORUL FINANCIAR SUPLIMENTAR PENTRU ENERGIE:
se cumulează cu ajutorul pentru încălzire și se acordă
pentru toate cele 12 luni din an, în sumă fixă
Suplimentul pentru energie se acordă lunar (pe parcursul întregului an) tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei, dar și familiilor și persoanelor singure, care
nu au stabilit acest drept și ale căror venituri sunt până la 1.386 lei/membru de familie (în
cazul familiei) sau până la 2.053 lei (în cazul persoanelor singure). Suplimentul se acordă
cumulat, în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, după cum urmează:
Suplimentul pentru
energie termică energie
gaze naturale
energie (se acordă pe tot (lei/lună)
electrică (lei/lună) (lei/lună)
parcursul anului)
10
30
10
în factură

lemne
(lei/lună)
20
la titular

În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul
suplimentului este de 70 lei/lună.

Solicitat împreună sau separat
Suplimentul pentru energie va putea fi solicitat fie împreună cu ajutorul pentru
încălzirea locuinţei, fie separat, dar doar dacă sunt îndeplinite condiţiile privind veniturile
lunare.
Pentru solicitarea suplimentului pentru energie, familiile și persoanele singure vor trebui să depună la Primărie aceleași acte ca în cazul ajutorului de încălzire, adică o cerere și
o declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă componenţa familiei și veniturile realizate de membrii acesteia. În cazul în care se va solicita și ajutorul pentru încălzire, se va
depune un singur set de documente.

SOCIAL

Pagina 3

PAȘII DE URMAT
Cei care are au dreptul să primească
ajutor de încălzire și stimulentele pentru energie și nu au mijloacele necesare
să acceseze documentele în format online, au de făcut un prim drum la
Primăria Râșnov, de unde ridică formularele tipizate (cerere, declaraţie pe proprie răspundere). Ei vor fi informaţi
despre documentele justificative pe care
trebuie să le depună la dosar și vor
primi și materiale informative tipărite.
Aceste formulare pot fi descărcate și
de pe site-ul Primăriei Râșnov
(www.primariarasnov.ro, la secţiunea
Formulare). Tot pe site-ul Primăriei
sunt postate și condiţiile de acordare a
acestor beneficii și alte informaţii de
care oamenii au nevoie.
Dosarele pot fi depuse la sediul
Primăriei Râșnov, 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). Documentele pot fi trimise și la adresa de mail
mihaela.codleanu@primariarasnov.ro.

„În momentul în care oamenii vin
să ia formularele, le vom pune la dispoziţie și niște materiale informative.
Formularele se pot ridica și de la Registratura Primăriei, de luni până joi,
între orele 8.00 și 16.00, iar vinerea
între orele 8.00 și 14.00. După ce completează formularele și pregătesc
dosarul, beneficiarilor li se recomandă
să vină la Biroul de Asistenţă Socială,
pentru a vedea dacă formularele sunt
completate corect, iar dosarul este
complet. După ce dosarul este avizat de
Biroul de Asistenţă Socială, întreaga
documentaţie este depusă la Registratură”, a declarat Mihaela Codleanu,
șef Birou Asistenţă Socială.
Procedura amintită este valabilă
inclusiv în cazul persoanelor nevaccinate, netestate sau care nu au trecut
prin boală, asta după ce, potrivit deciziilor autorităţilor centrale, în instituţiile publice este permis accesul
„nevaccinaţilor” care sunt beneficiari de
prestaţii sociale.

ACTE NECESARE
pentru acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuinţei și a
stimulentelor pentru energie,
acordate conform Legii
226/2021 privind stabilirea
măsurilor de protecţie
socială pentru consumatorul
vulnerabil de energie:
a) Copie act de identitate pentru titular și pentru toţi membrii familiei cu
vârsta de peste 14 ani;
b) Copie certificate de naștere ale
copiilor cu vârsta de până în 14 ani;
c) Copie certificat de căsătorie;
d) Hotărâre de divorţ/act notarial dacă este cazul;
e) Declaraţie notarială pe propria
răspundere că persoanele 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
sau de încuviinţare a adopţiei/hotărârea
comisiei pentru protecţia copilului
privind măsura plasamentului/decizia
directorului general al DGASPC sau
hotărârea judecătorească privind
măsura plasamentului în regim de
urgenţă/hotărârea judecătorescă de
instituire a tutelei/curatelei sau, după
caz, dispoziţia autorităţii tutelare,
potrivit legii – dacă este cazul;
h) După caz, alte acte doveditoare
privind componenţa familiei;
i) Documentele în baza cărora
deţine locuinţa (contract de vânzarecumpărare, contract de închiriere, contract 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 membre în cererea/declaraţia pe propria răspundere
care au domiciliul pe raza altui judeţ
(sau pe raza altei localităţi) sunt necesare următoarele documente: adeverinţă din localitatea de domiciliu că nu
au beneficiat de ajutor de încălzire, certificat de atestare fiscală din localitatea
de domiciliu;
m) Adeverinţă de salariu pentru toţi
membrii familiei, cu venitul net obţinut
în luna anterioară depunerii cererii,
inclusiv valoarea bonurilor de masă sau
menţiunea 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 anterioară depunerii cererii; copii taloane
indemnizaţie handicap/buget complementar 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 Administraţia Finanţelor Publice Râșnov
pentru toţi membrii cu vârsta de peste
16 ani declaraţi în dosar;
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 că nu deţine depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei;
q) Declaraţie notarială pe propria
răspundere a titularilor/membrilor care
realizează venituri ocazionale (dacă este
cazul);
r) Factură energie termică, gaze naturale, energie electrică - după caz;
s) Persoanele care deţin autoturisme
– cartea autoturismului /talon autoturism (din care să reiasă anul de fabricaţie al autoturismului) orice alte documente solicitate, după caz.

LISTA BUNURILOR CE POT DUCE LA EXCLUDEREA
ACORDĂRII SPRIJINULUI FINANCIAR
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 persoanele cu handicap
ori destinate transportului acestora sau
persoanelor 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, cu excepţia bărcilor necesare
pentru uzul persoanelor care locuiesc în

Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”
5. Utilaje agricole: tractor, combină
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 producţie
depășește suma de 1.000 euro pentru
persoana singură, respectiv suma de
2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre
bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului pentru
încălzirea locuinţei.
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APELUL MEDICILOR DIN RÂȘNOV:

Acoperire vaccinală:

„Oameni buni,
vaccinaţi-vă!
Nu este de glumă!”
După o vară cu interes scăzut
pentru vaccinarea împotriva
Covid, ca aproape oriunde în
ţară, venirea sezonului rece,
precum și evoluţia defavorabilă a pandemiei au făcut
ca situaţia să se schimbe. La
Centrul de Vaccinare de la
Policlinica
din
Râșnov,
numărul imunizărilor a crescut
și de opt ori, în ultimele zile, însă
medicii atrag atenţia că nici în aceste
condiţii nu este suficient și fac apel la
râșnoveni să se vaccineze.
„A fost o perioadă în care ne-am chinuit să ţinem media zilnică la un nivel care
nici măcar decent nu poate fi numit. Am
avut previziuni ale specialiștilor care
spuneau că va veni și acest val 4 și ne va
lovi destul de puternic, însă ele nu prea au
fost luate în seamă. Am susţinut și eu că
trebuie să fim atenţi și să prevenim perioada aceasta, pe care am ajuns să o trăim
astăzi. Din păcate, oamenii au ajuns în
situaţia să se sperie acum, cu peste 18.000
de cazuri zilnice sau cu peste 500 de
oameni care, din păcate, ne-au părăsit într-o
singură zi. Dacă luna septembrie a fost una
dezastruoasă, în mare parte, la finalul ei,
situaţia s-a schimbat. Acest lucru s-a petrecut odată cu startul vaccinării cu doza trei.
Apoi, au început să fie tot mai mulţi
oameni care s-au vaccinat cu prima doză.
De la 35 de vaccinări pe zi, am avut 117, pe

19

octombrie, și
chiar 282, pe 25
octombrie.
Sperăm ca acest
ritm să continue, pentru că
în acest fel ne
vom putea proteja
mai bine. Oameni buni,
vaccinaţi-vă, nu e de glumă!”, a
transmis dr. Adrian Popa, coordonatul Centrului de Vaccinare de la Policlinica din Râșnov.

Program prelungit
la centrul de vaccinare
din oraș: 7 zile din 7,
de la 8.00 la 20.00
Tocmai pentru a da mai multor
oameni posibilitatea de a veni să se vaccineze atunci când le permite programul, și
orarul de funcţionare al Centrului a fost
prelungit. Noul program aprobat de
Direcţia de Sănătate Publică Brașov este
de luni până duminică, de la 8.00 la 20.00.

Cu Moderna, Pfizer și
Johnson & Johnson,
fără programare
Vaccinările se fac fără programare, iar
doritorii pot alege serul cu care doresc să se
imunizeze. La Centrul din Râșnov sunt
disponibile vaccinurile produse de

Evoluţia campaniei de
vaccinare în judeţul Brașov
(Total doze vaccin administrate)

Tichetele
de masă, de 100 de lei,
pentru cei vaccinaţi după 31
august, se vor ridica de la
centrul de vaccinare
Persoanele care se vaccinează cu schema completă împotriva
virusului SARS-CoV-2 beneficiază de o alocaţie de hrană în valoare de 100 lei, sub forma a 5 tichete de masă. Persoanele cu
schema completă vor putea intra în posesia tichetelor la centrul
de vaccinare unde s-au imunizat. Beneficiază de vouchere toate
persoanele care s-au vaccinat cu schema completă (doza unică
- Johnson & Johnson, doza 1 și doza 2 - Moderna, Pfizer) după
intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă, respectiv
începând cu data de 31 august 2021. Pentru doza 3 nu se
acordă aceste tichete. „Sunt oameni care întreabă de
aceste vouchere. Încă nu le distribuim, dar Direcţia
de Sănătate Publică ne-a cerut o situaţie și se
fac demersuri în acest sens”, a precizat
dr. Adrian Popa.

Moderna, Pfizer și
Johnson & Johnson.
De asemenea, tot aici
este administrată și cea
de-a 3-a doză. Aceasta este
recomandată mai ales persoanelor cu risc mare de expunere (personal
medico-sanitar și social, personal din
învăţământ), persoanelor considerate vulnerabile (cu vârsta peste 65 de ani și persoane cu boli cronice, indiferent de vârstă),
celor din centrele medico-sociale și alte categorii vulnerabile prevăzute în strategia
naţională de vaccinare.
Pentru vaccinurile Pfizer și Moderna se
recomandă efectuarea celei de a treia doze
cu același produs (opţional, se permite, la
cerere, schimbarea vaccinului).
Pentru cea de a treia doză după schema
completă cu AstraZeneca se va opta între
produsele Pfizer sau Moderna. În cazul
persoanelor care s-au vaccinat cu
Johnson&Johnson, nu se recomandă
momentan doza de rapel.
Mai multe informaţii se pot obţine de la
numărul de telefon: 0729.499.403.

Pe locul opt în judeţ
Potrivit ultimelor date centralizate pe
localităţi de Direcţia de Sănătate Publică
Brașov, valabile la data de 11 octombrie
2021, Râșnovul este pe locul 8, în judeţ, în
ceea ce privește numărul persoanelor vaccinate împotriva Covid-19, cu un procent
de 28,67%. Pe primele trei locuri sunt:
Sânpetru (40,8%), Brașov (35,71%) și
Cristian (35,57%). De asemenea,
Ghimbavul are 34,71% din populaţie vaccinată, Bodul 33,60%, Hărmanul 32,03%,
iar Predealul 29,86%.
Pe de altă parte, Brașovul se numără
printre judeţele cu o acoperire vaccinală destul de bună, în ţară. Datele la
nivel de judeţ se actualizează zilnic, iar
miercuri, 27 octombrie, acoperirea vaccinală era de 43,96%.
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MĂSURI DE PROTECŢIE SUPLIMENTARE ÎNCEPÂND CU 25 OCTOMBRIE
Având în vedere situaţia pandemică,
din 25 octombrie 2021, pentru o
perioadă de 30 de zile, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) și
Guvernul României au reglementat
restricţii unitare pentru toate localităţile
din ţară, indiferent de incidenţa de
infectare cu SARS-CoV-2 (HG 1090/2021
și HG 1161/2021).
O modificare radicală vizează obligativitatea purtării măștii în orice spaţiu
public închis sau deschis. Totodată, s-a
introdus necesitatea certificatului digital
pentru accesul în majoritatea spaţiilor
publice, cu excepţia poștei, a tribunalelor, a parchetelor, magazinelor alimentare și farmaciilor.

Unde este necesară
masca de protecţie
Masca de protecţie devine obligatorie
în toate spaţiile, fie ele închise sau
deschise, publice sau private. Categoriile
exceptate de la regulă:
- copiii cu vârsta mai mică de 5 ani;
- persoanele care sunt singure în birou;
- prezentatorii TV și invitaţii lor, cu
condiţia respectării distanţei de 3 metri
între persoane;
- reprezentanţii cultelor religioase, în
timpul slujbelor, cu condiţia respectării
distanţei de 3 metri între persoane;
- persoanele care desfășoară activităţi
fizice intense și/sau în condiţii de muncă
solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) sau activităţi sportive.

Carantina de noapte
Circulaţia pe timpul nopţii este interzisă zilnic, în intervalul orar 22:00-05:00,

cu următoarele excepţii:
- pentru vaccinaţi;
- pentru cei trecuţi prin boală în
ultimele 180 de zile;
- în interes profesional (legitimaţie de
serviciu sau adeverinţă de la angajator
sau declaraţie pe proprie răspundere);
- pentru asistenţă medicală de
urgenţă;
- pentru a merge la vaccinare;
- pentru îngrijire bătrâni, copii;
- în urma decesului unui membru
din familie.
De menţionat că, în cazul persoanelor vaccinate și a celor care au trecut prin boală în ultimele 180 de zile,
este necesar certificatul digital, nu se
poate face dovada cu alte documente.

Școli și grădiniţe
- Se închid școlile de stat, grădiniţele și afterschool-urile. Se aplică
învăţământului preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal.
- Se suspendă activitatea faţă-în-faţă
în școlile private, e la alegerea lor dacă
iau vacanţă sau fac școală online.
- Creșele rămân deschise.

Interzis nevaccinaţilor
Acces permis strict pentru persoanele vaccinate, sau trecute prin
boală în ultimele 180 de zile, care au
certificat digital:
- Magazine (nu alimentare), cinematografe, săli de sport, de fitness, de
jocuri, piscine interioare, concerte,
spectacole, locuri de joacă, săli de
jocuri, târguri, bâlciuri, muzee,

biblioteci, librării. Toate cele enumerate
mai sus pot funcţiona doar cu 30%
capacitate, și doar în intervalul orar
05:00 – 21:00.
- Restaurante și cafenele. Acestea
pot funcţiona la o capacitate de 50%,
doar în intervalul orar 05:00-21:00.
Totuși, le este permis să facă livrări la
domiciliu și între orele 21:00-05:00.
- Hoteluri, centre comerciale (cu
excepţia instituţiilor publice).

Derogări
- Acces permis cu certificat digital
generat pe baza unui test rapid (valabilitate 48 de ore) sau PCR (valabilitate 72
de ore): instituţii publice - taxe și
impozite, direcţia pașapoarte, evidenţa
persoanelor, inclusiv cele din centrele
comerciale.
- Acces permis pentru persoanele
nevaccinate, fără test, în instituţiile
publice, doar pentru servicii sociale.

Ce a rămas nerestricţionat
Acces permis fără condiţii, pentru
toată lumea:
- spitale, clinici medicale (de stat);
- magazine alimentare (nu cele din
Centrele Comerciale), care vor
funcţiona strict în intervalul orar
05:00-21:00;
- biserici (cu respectarea distanţării
sociale și a măsurilor sanitare);
- activităţi recreativ sportive în aer
liber (maximum 10 persoane);
- farmacii, benzinării (pot avea program non-stop);
- instanţe de judecată, secţii de

poliţie (program normal, fără vizitatori,
însoţitori);
- instituţii/firme private (cum ar fi
saloane de coafor, masaj, bănci etc.) –
limita trebuie să fie de maximum 50 de
persoane, cu tot cu angajaţi;
- instituţii publice, pentru:
(urgenţe) emitere certificat de deces,
certificat de naștere etc, pentru a ridica
pensii, alocaţii, ajutoare sociale etc.

Se închid/interzic
pentru toată lumea:
- baruri, cluburi, discoteci;
- nunţi, botezuri, evenimente private.
Restricţiile nu se aplică minorilor
sub 12 ani, dar numai dacă sunt însoţiţi
de un adult care prezintă un certificat
verde cu dovada vaccinării complete sau
a trecerii prin boală.
Deci, dacă un copil ce are sub 12 ani
vrea să meargă în mall, o poate face, dar
numai alături de un adult care are certificat digital pe baza vaccinării sau a trecerii prin boală în ultimele 180 de zile.

Normele pentru biserică
Accesul credincioșilor în lăcașul de
cult și în locaţiile în care se organizează
slujbe și adunări religioase se face astfel
încât să fie asigurată o suprafaţă de
minimum 2 metri pătraţi pentru fiecare
persoană și o distanţă de minimum 2
metri între persoane, conform noului
ordin publicat în Monitorul Oficial.
Procesiunile și/sau pelerinajele religioase se organizează cu asigurarea
unei distanţe minime de siguranţă de 2
metri între credincioși.

DSP BRAȘOV: CE TREBUIE SĂ FACI DACĂ BĂNUI CĂ TE-AI INFECTAT
CU COVID, EȘTI POZITIV COVID SAU EȘTI CONTACT DIRECT COVID
Direcţia de Sănătate Publică (DSP)
Brașov a transmis clarificări de ultimă
oră în ceea ce privește protocolul
Covid-19, de care râșnovenii suspecţi de
infectare, infectaţi sau contacţi direcţi
să ţină cont, fără a mai suna la
instituţie.

Dacă crezi că te-ai infectat
- În cazul în care o persoană are suspiciuni că este infectată se poate adresa
unui
centru
de
recoltare
(https://dspbv.ro/puncte-testare-covid/)
sau centrele de testare cu plată.
Deplasarea la centrele de testare se face
cu respectarea normelor de protecţie
bine cunoscute.
- Persoanele bolnave, care au simptome, se adresează medicului de familie, așa cum este normal pentru orice
afecţiune. Solicitarea pentru testare la
domiciliu se face doar de către medicul
de familie, după ce consultă pacientul
fizic sau telefonic. „Nu sunaţi degeaba
la DSP sau la ambulanţă deoarece ei
nu fac programări pentru testare”, au
avertizat reprezentanţii DSP.

Dacă ești persoană
testată pozitiv
- Persoanele testate pozitiv, cu test rapid
sau RT-PCR intră obligatoriu în izolare la
domiciliu pe o perioadă de 14 zile. Nu există
excepţii pentru ieșirea din izolare a persoanelor pozitive sub nici un motiv. În caz de
urgenţă medicală se solicită serviciul 112.
- Persoanele pozitive trebuie să contacteze medicul de familie, care le monitorizează, le dă tratamentul necesar și la
final le eliberează concediul medical pe
baza rezultatului pozitiv la testul efectuat
la intrarea în izolare care a fost trimis
medicului de familie din coronaforms.
„Nu se acordă decizii de izolare de către
DSP pentru persoanele pozitive”, subliniază reprezentanţii DSP Brașov.
- La sfârșitul perioadei de izolare de 14
zile, dacă persoana nu prezintă simptome,
iese din izolare fără repetarea testului și
fără alt document de la DSP sau medicul
de familie.

Dacă ești contact direct
- Contacţii declaraţi de persoanele pozitive intră în carantină la domiciliu 14

zile de la data contactului. Ei vor primi
decizii de carantinare de la DSP și pe baza
acestora, concediu medical de la medicul
de familie,
- La sfârșitul perioadei de carantină.
Contacţii nu se testează în mod automat.
La sfârșitul perioadei ies din carantină fără
alte teste sau documente suplimentare.
- Persoanele aflate în carantină NU pot
ieși în ziua a 11-a, după un test efectuat în
ziua a 8-a. Procedura de solicitare a unei
derogări de la măsura de carantină o puteţi
consulta la adresa: https://dspbv.ro/carantinare/. „Nu solicitaţi în mod inutil
derogări pentru diverse motive care nu
sunt prevăzute în lege!”, au mai transmis
reprezentanţii DSP Brașov.

Persoanele vaccinate
care sunt contacţi nu
intră în carantină
- Persoanele vaccinate care sunt contacţi NU intră în carantină (vaccinare cu
schema completă = 2 doze + 10 zile sau 1
doză Johnson&Johnson).
„Deoarece există un număr mare de

persoane cu buletin din alte judeţe, care
nu și-au clarificat situaţia legată de
medicul de familie, le rugăm pe această
cale să se înscrie la un medic de familie
din judeţul Brașov. Nu este normal ca o
persoană care locuiește într-un judeţ să
aibă medic de familie din alt judeţ!
Studenţii se vor adresa pentru orice probleme legate de Covid-19 la medicul de
familie din judeţul Brașov sau la medicul
de la Policlinica Studenţească, în cazul în
care nu sunt din judeţ”, au mai transmis
reprezentanţii DSP Brașov.

DSP-ul nu eliberează
certificatul verde
Certificatul digital (verde) de vaccinare
sau de trecere prin boală – se poate
descărca
online,
din
platforma
https://certificat-covid.gov.ro/, doar de
către fiecare utilizator înregistrat. Certificatul de boală se poate genera doar dacă
persoana a avut un test pozitiv oficial
înregistrat în coronaforms în ultimele 6
luni. „Nu sunaţi la DSP deoarece nu vă
poate genera acest certificat din alt cont”,
au încheiat reprezentanţii DSP Brașov.
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Cu sau fără mașini de mare
tonaj pe DN 73?
Râșnovenii sunt chemaţi
să-și spună punctul de vedere,
până în 11 noiembrie,
iar impliccarea tuturor
este importantă

Râșnovul ar putea fi ocolit, din luna
noiembrie, de vehiculele de mare tonaj care
tranzitează acum orașul, pe DN 73. Acordul
de principiu pentru devierea traficului greu
a fost dat de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) Direcţia Regională de Drumuri și Poduri
Brașov, însă administratorul drumului
naţional a anunţat că decizia finală va fi
luată după organizarea unei dezbateri publice. Consultarea se va desfășura în 11
noiembrie 2021 și este importantă implicarea populaţiei, operatorilor economici sau
a instituţiilor abilitate în acest demers.
Primăria Râșnov a solicitat instituirea
restricţiilor de tonaj pe sectorul din DN 73
care tranzitează orașul prin adresa nr.
37217, din 23 august 2021. „Ţinând cont de
faptul că lucrările de modernizare a Dru-

mului Naţional 73, Câmpulung – Brașov nu
au fost finalizate, iar circulaţia autovehiculelor se desfășoară cu foarte mare dificultate, existând pericolul producerii de
accidente rutiere, Primăria Orașului Râșnov
a solicitat Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – Direcţiei
Regionale de Drumuri și Poduri Brașov să fie
instituită o restricţie de circulaţie pentru
mașinile cu tonaj mai mare de 7,5 tone.
Solicitarea a fost făcută și în contextul în
care au fost finalizate lucrările la autostrada
București – Brașov, tronsonul Râșnov – Cristian”, a precizat primarul Râșnovului, Liviu
Butnariu.
Răspunsul CNAIR a fost primit de
Primăria Râșnov în 6 octombrie 2021.
„Compania Naţională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere – Direcţia Regională

de Drumuri și Poduri Brașov și-a exprimat
acordul de principiu asupra acestor limitări
de tonaj, urmând ca decizia finală să fie
luată în urma organizării unei dezbateri
publice pe această temă”, a detaliat Liviu
Butnariu.

Online sau fizic
În acest context, Primăria Râșnov organizează în data de 11 noiembrie 2021, ora
14.00, la sediul cinematografului Amza
Pellea, strada Mihai Viteazu nr. 2, o dezbatere publică privind instituirea restricţiei
de circulaţie pentru traficul de tranzit având
masa totală mai mare de 7,5 tone pe tronsonul Drumului Naţional 73 din Orașul
Râșnov. Accesul la dezbaterea publică se va
face cu certificatul verde. Pentru cetăţenii
care nu îl au, rămâne ca ace;tia să transmită

online punctul lor de vedere - pe adresa de
e-mail secretariat@primariarasnov.ro.
„Scopul acestei dezbateri este de a obţine
opiniile populaţiei referitor la această
măsură, dar și a instituţiilor abilitate, cum
este cazul Poliţiei sau a operatorilor economici, inclusiv cei de transport. Atât pentru
noi, administraţia publică, dar și pentru
comunitate este importantă participarea
cetăţenilor, pentru a obţine informaţii relevante”, a transmis primarul Liviu Butnariu.
Conform sursei citate, și până la data dezbaterii persoanele interesate pot transmite
propunerile, sugestiile sau observaţiile, online,
pe adresa: secretariat@primariarasnov.ro.
O dezbatere publică similară va fi organizată și în Cristian, având în vedere că
traficul greu poate fi deviat pe autostradă și
din această localitate.

Aproape 700 de hectare de pădure de la Râșnov au trecut de
evaluarea pentru includerea în categoria virgine sau cvasivirgine
Pasul următor: includerea
suprafeţelor de pădure în
Catalogul Naţional al Pădurilor
Virgine și Cvasivirgine
Începută în toamna anului trecut, evaluarea suprafeţelor de pădure de pe teritoriul orașului Râșnov propuse pentru a fi
incluse în Catalogul Naţional al Pădurilor
Virgine și Cvasivirgine din România a fost
încheiată. Comisia de evaluare, compusă
din specialiști ai firmei care a realizat studiul, dar și din reprezentanţi ai Gărzii
Forestiere Brașov, ai Ocolului Silvic Râșnov,
ai Primăriei Râșnov și ai Ocolului Silvic
Brașov au stabilit ce suprafeţe vor intra în
această categorie.
Pădurile care urmează a fi incluse în
Catalogul Pădurilor Virgine și Cvasivirgine
sunt în Parcul Natural Bucegi (în zona de
protecţie integrală și în zona de management durabil) și în Masivul Postăvarul.
Astfel, în urma evaluării în teren, a fost
identificată o suprafaţă de 418,60 hectare de
pădure virgină pe teritoriul administrativ al

Orașului Râșnov (în Masivul Bucegi) și alte
235,90 de hectare de pădure cvasi-virgină
(144,50 în Bucegi și 91,40 ha în Masivul
Postăvarul). De asemenea, în timpul acestei
evaluări a mai fost identificată o suprafaţă
de 41,75 hectare de pădure virgină, aflată pe
teritoriul administrativ al municipiului
Brașov.
În total, specialiștii au propus includerea în catalog a 696 de hectare de
pădure, iar în perioada următoare, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va
încheia procedurile, adică înregistrarea
acestor suprafeţe în Catalogul Pădurilor
Virgine și Cvasivirgine.
Anunţul privind finalizarea evaluării în
teren a fost făcut de primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu, care susţine că rezultatele
acestei evaluări reprezintă o recunoaștere a
preocupării autorităţilor locale pentru protecţia fondului forestier. „Pădurile comunităţii noastre sunt extrem de importante
pentru calitatea vieţii râșnovenilor, motiv
pentru care depunem toate eforturile ca
acestea să fie protejate și gestionate durabil.
Avem certitudinea că aproape 700 de

hectare de pădure aflate în proprietatea
Râșnovului vor fi strict protejate, iar eforturile noastre și cele ale silvicultorilor
râșnoveni au fost recunoscute de către
comisia care a făcut verificările în teren.
Este o mare bucurie și onoare, dar și o
mare responsabilitate să deţinem și să
păzim o parte dintre cele mai valoroase și
sălbatice păduri din România, care sunt și
ultimele păduri virgine ale Europei”, a
declarat edilul.

273 de hectare de
pădure, în zona de
protecţie integrală
În plus faţă de suprafaţa care face obiectul evaluării amintite, șeful Ocolului Silvic
Râșnov, Puiu Gheorghe, a declarat că mai
există 273 de hectare de pădure din Parcul
Natural Bucegi care fac parte din zona de
protecţie integrală. „Aceste păduri sunt
considerate a avea un rol important pentru
conservarea unor specii sau care adăpostesc ecosisteme valoroase sub raportul
conservării biodiversităţii. Din aceste considerente, noi am luat decizia ca aceste

păduri să fie exceptate de la tăieri”, a
precizat Puiu Gheorghe.

În tot judeţul este în
evaluare o suprafaţă totală
de 4.246 de pădure
Reamintim că, în luna septembrie a
anului trecut, fostul ministru al Mediului,
Costel Alexe, a anunţat, la Râșnov, că au fost
semnate contractele pentru realizarea
studiilor știinţifice privind inventarierea și
punerea sub protecţie a 40.000 de hectare
de păduri virgine sau cvasi-virgine din
România.
„După finalizarea studiilor de fundamentare, o suprafaţă de 4.246 de hectare de
hectare de pădure din judeţul Brașov va
intra oficial în Catalogul Naţional al
Pădurilor Virgine și Cvasivirgine. Aproximativ 600 de hectare de pădure ce urmează
a fi inclusă în catalog este pe un versant al
Masivului Bucegi, vizibil din Râșnov”, a
declarat ministrul Mediului.
Conform legislaţiei, din pădurile virgine
sau cvasivirgine nu se poate exploata masă
lemnoasă.
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LUPTE

De șapte ori pe podium la „Memorialul Bagzoni Pal”
Rezultate bune și la Campionatul Naţional individual pentru copii
Pe 25 septembrie, la Sfântu Gheorghe a
avut loc concursul de lupte libere „Memorialul Bagzoni Pal”, la care au luat parte
sportivi de la 9 cluburi din ţară. Tinerii luptători ai CS Olimpic Cetate Râșnov, pregătiţi de
Ion Condei și Nicolae Ene au fost din nou pe
podium, chiar de șapte ori. Astfel, Raul
Montoc a câștigat concursul la categoria 38
kilograme, iar Alex Cărăbuș a terminat pe
locul secund, la categoria 80 kilograme. Tot
pe locul al doilea a terminat competiţia și Edy
Cărăbuș, la categoria 59 kilograme. De
asemenea, patru sportivi râșnoveni au terminat pe treapta a treia a podiumului. Andrei
Ilie la 66 kilograme, Vlad Căpușan și Daniel
Munteanu la 38 kilograme, iar Daniel Czinori

la 32 kilograme.
În perioada 7-10 octombrie, la Târgu
Mureș a avut loc Campionatul Naţional individual de lupte pentru copii, unde au fost
prezenţi 720 de sportivi de la toate cluburile
din ţară. Olimpic Cetate Râșnov a fost
reprezentat de Montoc Raul (locul IV la categoria 38 kg), Căpușan Vlad (locul V - 38 kg),
Fierbinţeanu Mario (locul IV - 59 kg),
Cărabuș Alex (locul V - 78 kg) și Czinori
Daniel (locul VI - 32 kg).
„Ţinând cont de situaţia dată de pandemie
și de toate efectele pe care aceasta le are îm
desfășurarea pregătirii sportive, rezultatele
copiilor în anul 2021 au fost bune”, au spus
antrenorii Ion Condei Ion și Nicolae Ene.

SCRIMĂ

SCRIMĂ

30 de sportivi la Cupa
Cetate Râșnov la sabie

Concursuri majore pentru
Bogdan Cristolovean și Alexia Dan

La băieţi, finala a fost una
râșnoveană

Sportivii secţiei de scrimă a CS
Olimpic Cetate Râșnov au parte
de experienţe tot mai interesante și, în același timp, tot
mai importante, atât pe plan
intern, cât și internaţional.
În această toamnă,
clubul nostru a fost reprezentat la două concursuri
majore.
Primul, Cupa Mondială de
sabie, pentru cadeţi (Under 17), a fost
găzduit
de
localitatea
maghiară
Godollo, de lângă Budapesta, iar Râșnovul a
luat parte la eveniment prin Bogdan
Cristolovean. A fost primul concurs de o aseme-

Sâmbătă, 16 octombrie, la sala de sport a
Școlii Gimnaziale nr. 1 a avut loc Cupa Cetate
Râșnov la sabie, ediţia 2021. Zeci de copii,
legitimaţi la cele mai importante cluburi de
profil din judeţul Brașov, s-au duelat, atât la
fete, cât și la băieţi. Competiţia sportivă s-a desfășurat cu respectarea măsurilor de siguranţă
în ceea ce privește pandemia de Covid-19.
Primii care s-au întrecut pentru un loc pe
podium au fost băieţii, 14 la număr, de la CS
Olimpic Cetate Râșnov, Dinamo Brașov și CSM
Corona Brașov.

„Am avut rezultate notabile, concurând cu
trei sportivi și ocupând primele două locuri:
Cristolovean Bogdan l-a învins în finală pe
Mihai Bujor. De asemenea, Lionte Albert a terminat pe locul 11”, a precizat Cezari Ailincă,
antrenor al CS Olimpic Cetate.
La fete au participat 16 sportive, din
cadrul acelorași cluburi, iar clubul râșnovean
a avut trei fete la start. „Din păcate, Dan
Alexia s-a accidentat și nu a putut termina
concursul, în timp ce Lionte Lorena și
Șerban Băltăţeanu Giulia s-au clasat pe
locurile 14, respectiv 15. A câștigat Ovesia
Anna, de la Dinamo Brașov, întrecând-o în
finală pe Butum Adelina, de la CSM Corona
Brașov”, a încheiat Cezar Ailincă.

nea anvergură pentru sportivul de la
Olimpic Cetate, care a terminat
pe locul 123, dintr-un total de
200 de sportivi, din 40 de ţări.
Cel de-al doilea eveniment important la care
scrima râșnoveană a luat
parte a fost Cupa României
SanoVita, pentru fete sub 15
ani, prin Alexia Dan. Aceasta a
reușit un rezultat remarcabil, terminând pe locul 7 din 54 de participante, în condiţiile în care este cu doi ani sub
categorie, ne-a transmis Cezar Ailincă,
antrenor al secţiei de scrimă de la CS Olimpic
Cetate Râșnov.

FOTBAL

Juniorii născuţi în 2009
evoluează în Campionatul U13
FOTBAL

Eduard Lambrinoc, convocat
la naţionala României U18
Evoluţiile bune ale unuia dintre
tinerii jucători ai echipei de fotbal-seniori a CS Olimpic Cetate
Râșnov, Eduard Lambrinoc,
au atras atenţia și oficialilor
Federaţiei Române de Fotbal.
Forul national a trimis pe
adresa clubului râșnovean o
convicare la lotul national U18
al României, pe numele unuia
dintre cei mai promiţători tineri
jucători din judeţul Brasov.
Atacant, atât în banda stângă cât și în

banda dreaptă, Eduard are 17 ani,
este născut la Focșani, evoluează
pentru echipa Râșnovului din
aceasta vară, iar în trecut a
mai activat pentru formaţiile
CSM Focșani, Colţea Brasov,
FCSB și Kids Tâmpa.
În perioada 31 octombrie
– 2 noiembrie, jucătorul nostru se va prezenta la Centrul
Naţional de Fotbal Buftea, unde va
avea loc o selecţie pentru echipa naţională a României U18.

Echipa de juniori născuţi în 2009 a CS
Olimpic Cetate Râșnov are o toamnă plină
de meciuri. Băieţii, antrenaţi de Nicolae
Daniel Dragu, participă în Campionatul
Judeţean U13, alături de alte 11 formaţii din
judeţul Brașov.
O experienţă foarte utilă pentru tinerii
jucători ai Râșnovului, ce au parte de partide
puternice, care îi ajută în evoluţia lor sportivă

și nu numai, în această perioadă.
„N-am început deloc bine, eu consider că
s-a întâmplat așa din cauza emoţiilor. Am
pierdut cu Junior Brașov și cu Kids Tâmpa
Brașov, însă apoi, băieţii și-au intrat în ritm.
Au reușit să câștige cu ACS Tâmpa și cu FC
Brașov Steagul Renaște. Sperăm să evolueze
tot mai dezinvolt și să reușim jocuri bune”, a
spus antrenorul Nicolae Daniel Dragu.
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Primăria Râșnov vrea să reia proiectul de construcţie
a unui corp de școală și a unui corp de grădiniţă
În această perioadă sunt expertizate fundaţiile construite de Ministerul Educaţiei în 2009

Primăria Râșnov a semnat, în 6
octombrie, un contract în valoare de 17.255
lei, cu tot TVA, cu firma bucureșteană Cores
Impex SRL, pentru întocmirea expertizelor
tehnice a două fundaţii pe care urmau a fi
ridicate un corp de școală și un corp de
grădiniţă.
Primarul Râșnovului, Liviu Butnariu, a
declarat că „prin expertiza tehnică se va
determina siguranţa pe care cele două
fundaţii o oferă în exploatare. Consultantul

trebuie să analizeze starea actuală a fundaţiilor, inclusiv prin vizualizarea lor și
încercări și verificări nedistructive. Sarcina specialiștilor contractaţi este să identifice eventualele deficienţe și să ne pună la
dispoziţie soluţii de intervenţie, pentru ca,
în final, construcţia să răspundă cerinţelor
legislaţiei în vigoare pentru construcţii
civile”.
Pentru ambele fundaţii, documentaţia
care face obiectul contractului trebuie

finalizată în termen de 30 de zile de la transmiterea comenzii de către Primăria Râșnov.
Fundaţiile care fac obiectul acestui contract sunt construite în curtea Școlii Gimnaziale nr. 3 din oraș și a Clubului Copiilor
(Piaţa Școlii nr. 6). Potrivit edilului,
Primăria Râșnov are în plan ca pe fundaţia
din curtea Școlii Gimnaziale nr. 3 să construiască un corp de clădire cu parter și
două etaje, în care să fie amenajate 6 săli de
clasă. Fundaţiile au fost construite în anul

2009, printr-un proiect derulat direct de
Ministerul Educaţiei și abandonat ulterior,
odată cu schimbarea Guvernului Tăriceanu,
și au o suprafaţă de aproximativ 425 mp.
În ceea ce privește fundaţia de lângă
Clubul Copiilor, pe aceasta ar urma să fie
construit un imobil cu două etaje, acesta
urmând a fi destinat învăţământului preșcolar. Fundaţia are o suprafaţă de 400 mp și a
fost realizată tot în anul 2009, în cadrul
aceluiași proiect.

Râșnovul are pregătite proiectele pentru „Anghel Saligny”
Primăria Râșnov are pregătite proiectele
pentru care va încerca să obţină finanţare de
la bugetul de stat, prin Programul Naţional
de Investiţii „Anghel Saligny”. Termenul de
depunere este 8 noiembrie 2021 și pot aplica unităţile administrativ teritoriale care au
proiecte pentru care există fundamentare și
studii întocmite.
Administraţia râșnoveană are în plan să
atragă, prin această oportunitate de
finanţare, fonduri pentru 8 proiecte ale
orașului, cu o valoare totală estimată de 18
milioane de euro, ce vizează reţelele de apă
și canalizare, dar și investiţii la cinci străzi
din oraș. Studiile de oportunitate prin care
se stabilesc și indicatorii economico-financiari sunt întocmite de mai mult timp, tocmai în ideea de a avea proiecte pregătite
pentru accesarea de fonduri. Acestea au fost
acum doar actualizate sau sunt în curs de
actualizare, având în vedere că, de la
momentul întocmirii, au intervenit modificări de costuri.

Apă și canalizare
Proiectul reţelei de apă și canalizare este
în planurile Primăriei Râșnov de mai mulţi
ani, însă, având în vedere valoarea extrem
de mare, nu au fost identificate surse de
finanţare.
„Este un proiect pregătit încă din anul

2013, dar care a stat în stand-by, pentru
că nu au fost identificate sursele de
finanţate. În momentul în care a fost
lansat Programul «Anghel Saligny», am
început demersurile pentru actualizarea
și revizuirea Studiului de fezabilitate.
După ce documentaţia va fi gata, ne-am
propus să depunem cererea de finanţare
în cel mai scurt timp. Sperăm ca până la
finalul anului 2022 să avem semnat contractul de finanţare și să lansăm licitaţia
pentru proiectarea și execuţia lucrărilor”,
a declarat primarul Râșnovului, Liviu
Butnariu.
Investiţia presupune captarea izvoarelor
din zona „7 Izvoare” de la poalele Munţilor
Bucegi, construirea unor rezervoare, a unei
staţii de clorinare, dar și a sistemului de
transport și distribuţie. Reţeaua va fi configurată astfel încât să nu se piardă presiunea
în reţea.
„Captarea va fi la o altitudine de 786 de
metr și distribuţia apei potabile se va face
fără pompare. Noua reţea de apă va avea o
lungime de aproximativ 18 km, având în
vedere că numai Valea Glăjăriei are 13 km
(una dintre zonele deservite – n.r.). De
asemenea, noua reţea va deservi zona
drumului naţional DN 73A, Valea Lungă și
Cheișoara. În zona Colţii Cheii se
vehiculează că ar coborî o pârtie de schi din
Postăvarul în Râșnov și tocmai de aceea
este utilă racordarea zonei la reţeaua de
alimentare cu apă”, a explicat Butnariu.
Tot în acest proiect este prevăzută și

extinderea sistemului de canalizare a orașului în zonele unde se realizează și reţelele de
alimentare cu apă. „Vor fi acoperite toate
zonele unde este prevăzută reţea de distribuţie a apei potabile. Prin acest proiect se
vor realiza aproximativ 16 km de
canalizare”, a explicat reprezentantul
Primăriei Râșnov.

Infrastructură stradală
Prin programul „Anghel Saligny”,
Primăria are în plan să obţină și o finanţare
pentru realizarea canalizării pluviale și
asfaltarea străzilor: Crizantemelor, 1 Mai,
Armata Română și Brazilor. Investiţia este
estimată la 7 milioane de lei și presupune
realizarea unui sistem subteran de captare a
apelor pluviale, cu ajutorul unor conducte
cu diametrul de 400 mm. Ulterior, arterele
vor fi asfaltate.
Realizarea canalizării pluviale pentru
acestea era în planul Primăriei Râșnov de
mai mulţi ani, documentaţiile tehnice fiind
pregătite încă din anul 2018. Acum, pentru
a putea obţine finanţarea pentru aceste
lucrări, Primăria Râșnov va trebui să
„împartă” intervenţiile în mai multe
proiecte. „Iniţial, studiile de fezabilitate
pentru aceste străzi includeau canalizarea
și asfaltarea. În programul Anghel Saligny
sunt axe de finanţare separate pentru aceste tipuri de lucrări, astfel că a trebuit să
pregătim documentaţii tehnice separate
pentru cele două tipuri de intervenţii”, a
explicat Liviu Butnariu.

Strada Crinului,
o situaţie atipică
Primăria Râșnov și-a propus ca lotul
celor patru străzi pentru care se va solicita
finanţare prin programul Anghel Saligny să
fie completat cu strada Crinului din zona
nouă a orașulului - Cartierul Prmăverii 2.
„Strada Crinului este singura pe care putem
interveni în acest cartier. Din această
stradă, ne-a fost cedat de către proprietari
un sector care include toată lungimea
arterei, dar cu lăţimea de aproximativ 6
metri, din cei 10 metri existenţi. Pentru sectorul cedat, noi putem realiza documentaţiile tehnice pentru canaliyarea menajeră,
canalizarea pluvială și pentru asfaltare”, a
precizat primarul Liviu Butnariu.
Pentru ca străzile din noile zone rezidenţiale să poată fi modernizate cu bani din
fonduri publice, acestea trebuie să fie în
proprietate publică. Proprietarii terenurilor
sunt obligaţi prin lege să lase drum de acces
spre folosinţă comună, însă legea nu-i
condiţionează să cedeze și proprietatea
asupra acestor suprafeţe către Primărie.
Totodată, nici Primăria nu poate condiţiona
legal eliberarea de autorizaţii de construcţie
de acest aspect.
Pentru a introduce canalizarea și a asfalta arterele din Primăverii 2, s-a luat legătura cu toţi proprietarii încă din anul 2016,
însă, cu excepţia străzii Crinului, celelalte
străzi nu au fost cedate în totalitate către
administraţia orașului, astfel încât să poată
fi planificate pentru investiţii.
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„7 Îzvoare” captate din Bucegi,
7 milioane de lei pentru
modernizarea unor străzi

