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2015 - Anul finalizării
marilor proiecte
În decembrie, Râșnovul va arăta cu totul altfel
S-a dat ordinul de începere a
lucrărilor în centrul istoric

Cea de-a IV-a ediţie a „Maratonului Zăpezii” de la Râșnov a adunat
la start 165 de concurenţi care au
alergat în cele mai grele condiţii

Tunelul rutier și parcarea subterană vor fi construite de o
firmă austriacă cu o vastă experienţă în domeniu, iar
întreg proiectul va fi definitivat până la finele acestui an.
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devenit campioni

Cele mai ample lucrări de
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Bugetul orasului Râsnov pentru anul 2015
V E N I T U R I
LEI
NR. Propunere
RD. 2015
2
3
1
53.384.420
2
9.660.000
3
160.580
4
5.685.190
5
3.098.000

DENUMIRE INDICATOR
1
TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL
VENITURI PROPRII
Imp. din transfer de proprietate
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume alocate din cote defalcatedin imp pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale
A3 Impozite si taxe pe proprietate
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
Impozit pe cladiri
Impozit pe terenuri
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii
Sume defalcate din TVA

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor,oraselor, municipiilor si sectoarelor
municipiului Bucuresti
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru echilibrarea bugetelor locale
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE pe SERV.
Taxe hoteliere
TAXE PE SERVICII SPECIFICE
Impozit pe spectacole
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR
Taxa asupra mijloacelor de transport
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si
autorizatii de functionare
Alte taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea
utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
C Venituri nefiscale
VENITURI DIN PROPRIETATE

2.587.190
3.708.200
3.708.200
2751330
913030
43840
7.859.890
7.846.390
0

15

7640000

16
17
18
19
20
21
22

206390
13.500
13500
250
250
1.097.450
903.550

23

14.920

24
25
26

178.980
4.680.020
2.029.730

C H E L T U I E L I
Capitol Denumire
51.02

54.02
55.02
56.02

61.02

65.02

66.02

67,02

TOTAL BUGET CHELTUIELI din care:
AUTORITATI PUBLICE
Cheltuieli personal
Cheltuieli materiale si servicii
Alte transferuri
Proiecte cu finantare din fonduri
externe nerambursabile postaderare
"Proiect ascensor plan inclinat acces
Cetatea Rasnov"
Achizitie echipamente
EVIDENTA PERSOANELOR
Cheltuieli personal
Cheltuieli materiale si servicii
ALTE ACTIVITATI ECONOMICE
Cheltuieli materiale si servicii
Dobanzi
TRANSFERURI CU CARACTER
GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE
ADMINISTRATIVE
Copii institutionalizati
ORDINE PUBLICA-POLITIE
COMUNITARA
Cheltuieli personal
Cheltuieli materiale si servicii
Achizitie autovehicul rutier
INVATAMANT
Cheltuieli personal
Cheltuieli materiale si servicii
Proiectare si executie laboratoare si
extindere atelier scoala in incinta
Grupului Scolar Industrial Rasnov
str.Republicii nr.29
Alte cheltuieli
Achizitionare si montare de camere
video de securitate la
Liceul Tehnologic Rasnov
SF pentru construire cresa
Rambursari de credite
SANATATE
Cheltuieli materiale si servicii
PT pentru mansardare cladire
policlinica
Refacere acoperis cu modificare pod in
spatii cu destinatie de cabinete
ambulatorii
Plati din anii precedenti
CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
Cheltuieli personal
Cheltuieli materiale si servicii
Alte cheltuieli
Achizitionat mobilier pentru parcuri
Achizite ansamblu de joaca din lemn
Executie tribune la Baza Sportiva
Valea Carbunarii
Studiu de fezabilitate pentru restaurare
Cetatea Rasnov
Studiu de fezabilitate pentru restaurare
Casa de Cultura
Rambursari de credite

51.02.10
51.02.20
51.02.55

51.02.56
51.02.71
54.02.10
54.02.20
55.02.20
55.02.30

56.02.07
61.02.10
61.02.20
61.02.71
65.02.10
65.02.20

Propunere
2015
63.113.930
6.106.100
1.519.300
1.169.000
1.000

70,02

0
0
500.000
243.000
167.000
90.000
10.327.760
6.138.000
816.000

2.483.000
67.760

65.02.71
65.02.71
65.02.81
66.02.20

83000
100.000
640000
1.390.000
93.770

66.02.71

100.000

67.02.10
67.02.20
67.02.59
67.02.71
67.02.71

68,02

3.400.000
16800
52.200
41.200
11.000
745.000
41.000
704.000

65.02.56
65.02.59

66.02.71
66.02.85

Venituri din proprietate
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de
sub autoritatea consiliilor judetene si locale
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a
anilor precedenti
Venituri din concesiuni si inchirieri
Venituri din dividende
Alte venituri din proprietate
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI
ACTIVITATI
Venituri din prestari serv
Taxe din activitati cadastrale si agricultura+ servicii
Venituri din recuperarea chelt.
Alte venituri din prest serv si alte activitati
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,
ELIBERARI PERMISE
Taxe extrajudiciare de timbru
Alte venituri din taxe administrative
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit
dispozitiilor legale
Incasari din valorificarea bunurilor
Alte venituri
DIVERSE VENITURI
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile
institutiilor publice
Taxa speciale
Alte venituri
TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT
SUBVENTIILE
Donatii si sponsorizari
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru
sectiunea de dezvoltare
Varsaminte din sectiunea de functionare
II Veniturin din capital
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei
publice

1.200.000
-3770
3.616.500
223.500
1.228.000
590.000
150.000
165.000

67.02.71

450.000

67.02.71

200.000

67.02.71
67.02.81

100.000
440.000

74,02

ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Plati din anii precedenti
SERVICII DEZV.PUBLICA, LOCUINTE ,
MEDIU
Cheltuieli personal
Cheltuieli materiale si servicii
Alte transferuri
Proiecte cu finantare din fonduri
externe nerambursabile postaderare
"Proiect integrat de reactualizare si
modernizare urbana Centrul Istoric"
Externalizare puncte trafo
Executie iluminat puncte de paza -Baza
Sportiva Valea Carbunarii
Modernizare retele de iluminat public
si instalatii de joasa tensiune pe
str .florilor,M.Viteazu si I.Creanga
Executie si modernizare retele de
iluminat public in cartier Romacril,
ISR si cartier Florilor
Lucrari de alimentare cu energie
electrica a statiei de clorinare a apei
in Orasul Rasnov
Lucrari de.executie iluminat public si
canalizatie curenti slabi str. Caraiman
si Sos.Branului
Extindere iluminat public Cartier
Romacril , str.Campului-Statie betoane
Executie Piata Agroalimentara si
constructie complex comercial
Plan de dezvoltare al Orasului
Rasnov 2014-2020
Achizitie sistem de supraveghere video
in oras Rasnov
SF pentru executie parcare etajata in
Valea Cetatii
PT pentru executie si modernizare
parcari auto in cartierul Romacril,ISR
si Florilor
PT pentru executie si modernizare
locuri de parcare str.Teiului
Executie si modernizare parcari auto
in cartierul Romacril,ISR si Florilor
Executie si modernizare locuri de
parcare str.Teiului
Reabilitare si extindere sistem de
alimentare cu apa oras Rasnov
Plati din anii precedenti
MEDIU SI APE
Cheltuieli materiale si servicii
PT pentru executie canalizare
menajera str.Mihai Viteazu
PT pentru executie canalizare
menajera Cartier Primaverii
PT pentru executie canalizare
pluviala Cartier Primaverii
Executie canalizare menajera
str.Mihai Viteazu
Executie canalizare menajera
Cartier Primaverii
Executie canalizare pluviala
Cartier Primaverii

27

2.029.730

28

860350

29
30
31
32
33

0
1029740
0
139640
2.650.290

34
35
36
37
38

2.096.870
14800
880
690
2080500

39
40
41
42

82.460
82460
0
353.000

43
44
45
46

353000
0
0
117.960

47
48
49

0
1.610
116350

50
51

0
0

52
53
54
55

-5743670
5743670
0
0

56

0

68.02
68.02.57
68.02.85

726.000
726.000
0

70.02.10
70.02.20
70.02.55

14.899.000
36.000
872.960
115.000

70.02.56
70.02.71

3.000.000
150.000

70.02.71

10.000

70.02.71

1.950.000

70.02.71

350.000

70.02.71

4.000

70.02.71

900.000

70.02.71

250.000

70.02.71

4.105.000

70.02.71

12.000

70.02.71

820.000

70.02.71

170.000

70.02.71

27.500

70.02.71

27.500

70.02.71

550.000

70.02.71

550.000

70.02.71
70.02.85
74.02.20

1.000.000
-960
1.421.500
325.000

74.02.71

16500

74.02.71

30000

74.02.71

20.000

74.02.71

330.000

74.02.71

150.000

74.02.71

550.000

Venituri din vanzarea locuintelor construite din
fodurile statului
Venituri din vanz unor bunuri dom privat
IV Subventii
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT
Subventii primite de bug local pt planuri si
regulamente de urbanism
Subventii pt finantrea programele multianuale
prioritare de mediu si gospodarire a apelor
Subventii de la bug de stat pt finantarea unor chelt.
de capital invatamant preuniversitar
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale
necesare sustinerii derularii proiectelor finantate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
Subventii primite din fondul de interventie la disp
guv pentru situatii de urgente
Sprijin financiar pentru constituirea familiei
conf L 396/2006
Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru
incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili
petrolieri
Subventii pentru acordarea trusoului pt nou-nascuti
Subventii de la bugetul statului catre bug locale
pentru realizarea obiectivelor de investitii in trurism
Sume primite de administratiile locale in cadrul
programelor FEGA implementate de APIA
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII
Subventii de la bug. Asig. Somaj
Subventii primite de la Consiliul Judetean
SUME PRIMITE DE LA UE IN CONTUL
PLATILOR EFECTUATE
Fond European de Dezvoltare Regionala
Fond European de Dezvoltare Regionala
Fond European de Dezvoltare Regionala
Fond European Agricol de Dezvoltare Rurala
Fond European Agricol de Dezvoltare Rurala
Fond European Agricol de Dezvoltare Rurala
EXCEDENT 2014

83,02

84.02

87.02

57
58
59
60

0
0
9.784.430
9.784.430

61

0

62

0

63

0

64

9784430

65

0

66

0

67
68

0

69

0

70
71
72
73

0
0
0

74
75
76
77
78
79
80

AGRICULTURA, SILVICULTURA,
PISCICULTURA SI VANATOARE
83.02
Cheltuieli materiale si servicii
83.02.20
Proiecte cu finantare din fonduri
externe nerambursabile postaderare
"Imbunatatirea valorii economice a
padurilor prin achizitionarea de
echipamente si masini precum si
producerea de puieti forestieri de
calitate pt.fondul forestier proprietate a
Rasnov
83.02.56
TRANSPORTURI SI COMUNICATII
Cheltuieli materiale si servicii
84.02.20
Executie lucrari de asfaltare a strazilor,
aleilor pietonale si executie rigole
betonate pe strazile: Izvor,Alecu Russo,
I Slavici,I L Caragiale,Abatorului,
A Sahia , Valea Cetatii,T.Vladimirescu,
M.Eminescu,Vulturului
84.02.71
Executie lucrari de asfaltare a strazilor,
trotuarelor si executie rigole betonate
pe strazile din cartierul Primaverii
84.02.71
Executie lucrari de asfaltare D.J 101Rasnov-U.M.01454 Km.0+000-7+000 84.02.71
Lucrari de modernizare strazi in orasul
Rasnov:Misu Pop,Piata Scolii,
Postavarului,M.Sadoveanu,Panduri,
Aurel Vlaicu,Eroilor,Bucegi,Cap.Iancu
Sofran,George Cosbuc,Iazului
84.02.71
Lucrari de modernizare strazi in orasul
Rasnov:B.S.Delavrancea,I.H.Radulescu,
A.Vlahuta,V.Alecsandri, G.Toparceanu,
Z.Stancu, Primaverii, Toamnei,
A.Ipatescu,Libertatii,Ghimbasel
84.02.71
Lucrari de modernizare strazi in orasul
Rasnov: Vulcan, Vanatori, Mica,Salciei,
Garii, Campului,G.Lazar,N.Balcescu,
R.Cristolovean,M.Basarab
84.02.71
Lucrari de modernizare strazi in Rasnov:
Ion Creanga,Mihai Viteazu,Florilor
84.02.71
Lucrari de modernizare strada Branduselor 84.02.71
Lucrari de executie sens giratoriu in
Cartier Primaverii
84.02.71
Lucrari de amenajare trotuare si alei
pietonale str.Teiului
84.02.71
Lucrari de amenajare trotuare si alei
pietonale str.Ion Slavici
84.02.71
PT pentru modernizare str. Ion Creanga,
Mihai Viteazu,Florilor
84.02.71
PT pentru executie sens giratoriu in
Cartier Primaverii
84.02.71
Executie alee pietonala acces la
Cetatea Rasnov
84.02.71
PT pentru executie alee pietonala la
Cetatea Rasnov
84.02.71
Actualizare P.T pentru D.J 101 Glajerie 84.02.71
P.T -strazi in Orasul Rasnov
84.02.71
Rambursari de credite
84.02.81
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Alte transferuri
87.02.55

20.408.410
17.926.750
2481660
9729511

4.933.370
350.150

4.583.220
18.356.500
845.000

350.000
1.700.000
1.900.000

2.700.000

2.200.000

3.110.000
2.700.000
500.000
450.000
276.000
550.000
135.000
22.500
650.000
40.000
20.000
44.000
164.000
40.000
40.000
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2015 - Anul finalizării marilor proiecte
În decembrie, Râșnovul va arăta cu totul altfel

În pregătire, strategia
2014 – 2020
Printre principalele proiecte: reabilitarea Cetăţii Râșnov, construirea
unei creșe, realizarea unei parcări
supraetajate pe Valea Cetăţii

Bugetul Râșnovului a ajuns în 2015 la
63,1 milioane de lei, cel mai mare buget de
după 1990, cu toate că, spre deosebire de
alţi ani, sumele alocate orașului din cotele
defalcate din TVA și impozitul pe venit au
fost mult mai mici anul acesta, în baza noii
„ecuaţii” stabilite de Guvern pentru echilibrarea bugetelor localităţilor. Veniturile
proprii ale localităţii sunt astfel de 15,3 milioane de lei, diferenţa de 43,72 milioane de
lei fiind sume atrase din surse europene și
guvernamentale. „Totalul veniturilor la
bugetul local sunt de 53,38 milioane de lei,
dar am intrat în 2015 cu un fond de rulment
(excedent din 2014 – n.red.) de 9,8 milioane
de lei, bani pe care i-am prevăzut ca
investiţii pe anul acesta”, ne-a declarat primarul Adrian Veștea. Ca surse de finanţare,
ponderea covârșitoare a banilor vin „din
proiectele cu fonduri europene pe care le
avem prinse în implementare”, a precizat
primarul. Astfel, anul acesta se vor finaliza,
din bani UE, următoarele proiecte (în sume
aproximative): reabilitarea centrului istoric
– 4,2 milioane de euro, trenuleţul pe plan
înclinat cu cremalieră – 3,4 milioane de euro,
pepiniera
pentru

Fondurile atrase pe proiecte cu finanţare
de la Uniunea Europeană reprezintă miza
dezvoltării Râșnovului și pentru viitor.
Pentru ciclul de finanţare 2014-2020, la
care liniile de finanţare se vor deschide
începând cu sfârșitul anului 2015, primarul Râșnovului are deja planurile
pregătite. „Am finalizat deja Planul de
Dezvoltare Locală 2014 –2020 al orașului
Râșnov, în care sunt cuprinse o serie de
propuneri noi pentru următorul exerciţiu
financiar UE. Printre lucrările pe care le
propunem – pentru că trebuie să fie
proiecte cu impact regional – se numără:
reabilitarea Cetăţii Râșnov, reabilitarea
Casei de Cultură, realizarea unei parcări
supraetajate pe Valea Cetăţii și a unei
zone de tribune pentru terenul de fotbal.
De asemenea, ne propunem pentru
finanţare tot ceea ce înseamnă infrastructură de învăţământ, unul dintre principalele proiecte fiind construirea unei
creșe în orașul Râșnov. Ca locaţie, ne-am
gândit la cartierul Primăverii, zonă unde
se înregistrează cel mai mare număr de
copii nou-născuţi. Tot pe infrastructură
educaţională, ne dorim să finalizăm cele
două proiecte existente – cantina și spaţiile de cazare pentru cadre didactice și
elevi. Totodată, sper să găsim soluţii pentru a completa infrastructura pe Valea
Cărbunării, unde vrem să realizăm nocturna pentru trambuline, dar și tribunele
pentru spectatori”, a precizat primarul
Adrian Veștea.

O nouă Piaţă agroalimentară până la sfârșitul anului.
Ocolul Silvic – 1 milion de euro, ateliere
liceu – 550.000 de euro, centrul de informare turistică – 120.000 de euro.
Toate aceste lucrări vor fi finalizate în
decembrie 2015, dar nu sunt singurele mari
lucrări care se vor derula în acest an. „2015
va fi anul cu cele mai mari investiţii finalizate din istoria Râșnovului. Doar în ceea ce
privește străzile, vom ajunge la o reabilitare
aproape integrală a tuturor arterelor din
orașul Râșnov, inclusiv a trotuarelor. Acest
lucru a fost posibil deoarece, în decursul
anilor, am reușit să reabilităm
reţeaua de apă și să
introducem
canalizarea pe
străzile unde
nu exista.
Tot
în

Policlinica, un alt reper al orașului care se va schimba radical în 2015.

acest an vom reuși să finalizăm centrul
istoric și trenuleţul cu cremalieră către
Cetate, proiecte care va transforma
Râșnovul într-o adevărată staţiune turistică.
O altă lucrare mare pe care o vom desfășura
anul acesta este modernizarea pieţei. După
ce în 2014 s-au finalizat procedurile legate
de clarificarea situaţiei juridice, în acest
moment orașul Râșnov fiind proprietar pe
tot perimetrul pieţei, anul acesta vom construi practic o nouă piaţă agroalimentară,
una modernă, care să respecte toate standardele sanitare și de mediu. Un alt capitol
care vizează bunăstarea localnicilor din
orașul nostru, Sănătatea, va beneficia în
2015 de noi investiţii. Ne dorim ca anul
acesta să modernizăm Policlinica orașului,
unde, pe lângă o reabilitare majoră, avem în
proiect și o extindere prin mansardare, fiind
astfel create noi spaţii cu destinaţie de cabinete medicale. De asemenea, aici se va construi și un lift, iar Policlinica va fi izolată
termic, pe exterior, odată cu refacerea
faţadei. Și Centrala Termică va fi reabilitată,
astfel că, un beneficiu, va fi și reducerea
cheltuielilor ulterioare de funcţionare”, nea declarat primarul Adrian Veștea. Tot 2015
este termenul de finalizare a programului
de reabilitare a reţelelor de apă, program
multianual demarat în 2005, iar ca lucrări
de infrastructură urbană mai mari
menţionăm și proiectul de transfer în subteran a reţelelor de utilităţi (îngroparea
cablurilor aeriene) în zona Mihai Viteazul –
Ion Creangă – Florilor. Pe partea de
învăţământ, ca investiţii pentru 2015 sunt
prevăzute finalizarea laboratoarelor și atelierelor școală de la Grupul Școlar Râșnov,
iar în învăţământul primar – construirea a
două de terenuri de sport cu tartan la Școala

Gimnazială nr. 3.
Un alt capitol important de care s-a
ţinut cont la fundamentarea bugetului pentru 2015 a fost «Siguranţa cetăţeanului».
„Demarăm în acest an o investiţie de
amploare pentru un sistem de supraveghere
video care va acoperi practic aproape tot
orașul, valoarea aproximativă fiind de
200.000 de euro”, a mai precizat primarul
Adrian Veștea.
Tot ca investiţie finalizată în 2015 mai
amintim doar de pepinieră, care, odată
intrată în exploatare, va salva o bună parte
din bugetul local al Râșnovului. „An de an
noi am făcut împăduriri, în proprietatea
Râșnovului fiind 6.300 de hectare de fond
forestier și peste 500 de hectare de pășune
împădurită. De cele mai multe ori poate nu
aveam o capacitate de puieţi suficientă și,
din acest motiv, ceea ce reușim să facem în
perioada următoare este să venim în sprijinul nostru, fiindcă altfel ar fi trebuit să cheltuim bani din bugetul local să cumpărăm
puieţi de la pepinierele cu tradiţie”, a mai
spus Adrian Veștea .

Evoluţia bugetului orașului Râșnov în ultimii 15 ani
Banii de dezvoltare au venit din proiectele înscrise de Primărie pentru finanţări guvernamentale și europene
2001
TOTAL VENITURI din care:
3.678.868
I VENITURI PROPRII
1.744.316
II SURSE GUVERNAMENTALE
SI FONDURI EUROPENE
1.934.552

2004
7.635.418
3.711.157
3.924.261

2005
2006
2007
2008
2009
2010
10.435.379 16.597.962 21.080.128 27.411.266 25.085.407 28.090.958
4.851.890 6.133.527 11.460.191 11.982.129 13.585.661 13.373.618
5.583.489 10.464.435

9.619.937 15.429.137 11.499.746 14.717.340

Notă: La total venituri anul 2015 se mai adaugă un excedent bugetar de 9.729.511 lei, bani rămași din 2014.

2011
45.755.947
15.738.904

2012
2013
44.424.529 32.262.569
15.676.922 15.768.803

2014
60.624.700
15.152.390

2015
53.384.420
15.345.190

30.017.043 28.747.607 16.493.766

51.976.310

43.724.420
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Lucrările la liftul pe plan înclinat ar putea fi
terminate în luna aprilie
Sunt în curs de amenajare staţia de plecare a ascensorului din
spatele Casei de Cultură, dar și platforma de belvedere de la
Cetate, unde va fi staţia de sosire a trenuleţului cu cremalieră

Un nou drum de
promenadă spre Cetate

Primarul Râșnovului, Adrian Veștea, a
anunţat că lucrările la liftul pe plan înclinat
au avansat și pe perioada de iarnă, astfel că
acum sunt aproape finalizate. Șinele au fost
montate în întregime, iar în prezent, a explicat el, se lucrează la calea de rulare a liftului,
dar și la finalizarea amenajării clădirii staţiei
de plecare și a platformei de belvedere de
lângă cetate. „Este un proiect extrem de
complex, având în vedere relieful, astfel că
timp de șase luni, din iunie și până în noiembrie, s-a lucrat la dislocarea blocurilor
de rocă. Acum suntem pe ultima sută de
metri și, dacă vremea va fi favorabilă, cred
că proiectul va putea fi terminat în luna
aprilie”, a explicat Veștea.
Lucrările la acest obiectiv au fost deosebit de complexe. Astfel, pentru turnarea
pilonilor care susţin calea de rulare a fost
nevoie de ajutorul unui elicopter utilitar, iar
montarea șinelor este executată cu ajutorul

Ţinând cont că nu mai este mult și liftul cu cremalieră care va lega orașul de Cetate va fi finalizat, reprezentanţii Primăriei Râșnov au în plan
ca anul acesta să reabiliteze și vechea potecă
care făcea legătura între zona centrală și obiectivul turistic și care parcurge, aproximativ, același traseu cu al trenuleţului cu cremalieră. „Am
avut deja primele discuţii cu proiectantul și, în
primul rând, va trebui să găsim unele soluţii de
amenajare pentru zonele unde poteca se intersectează cu traseul liftului. Odată ce va fi definitivat proiectul, vom avea și o estimare a necesarului pentru această investiţie”, a explicat primarul Adrian Veștea. Planul edililor este de a
transforma cărarea șerpuită care pleacă din
spatele Casei de Cultură spre Cetatea Râșnov
într-un traseu de promenadă, care să se
încadreze în peisaj, dar și în specificul medieval
al zonei, ţinând cont că acum aceasta nu mai
este practicabilă pe alocuri. Aceasta va fi o alternativă pentru cei care vor să facă puţină mișcare
în natură, măcar la coborârea dinspre Cetate.

unei macarale de 220 de tone.
Traseul liftului va avea o lungime
totală de 165 de metri, cu o diferenţă
de nivel de 94 de metri, iar unghiul de
înclinare va fi de 34 de grade. Liftul va
face 12 curse pe oră, cu o viteză de 2,5
metri pe secundă, cabina acestuia
având capacitatea de a transporta 30
de persoane pe cursă. Consumul de
energie pentru acest lift va fi unul
redus, ţinând cont că are o contragreutate, și totodată, este și un mijloc
de transport ecologic. Autorităţile
râșnovene estimează că numărul
turiștilor va crește cu cel puţin 20%
după ce se va amenaja acest lift.
Investiţia se ridică la 10,71 milioane de lei, iar proiectul beneficiază
de finanţare europeană, prin Programul Operaţional Regional - Polul de
Creștere Brașov.

Râșnovul turistic, în creștere constantă de la an la an
Creșterea cea mai mare a fost consemnată în 2014: peste 30.000 de turiști mai mult faţă de 2013
Numărul vizitatorilor Cetăţii Râșnov a
înregistrat o creștere constantă, de la an la
an, odată cu readucerea monumentului
istoric în administrarea Primăriei, un salt
spectaculos confirmându-se însă pentru
anul 2014, de nu mai puţin de 32.540 de
turiști, comparativ cu 2013. Astfel, anul trecut, Cetatea a fost vizitată de 240.886 de persoane (plătitori de bilet), faţă de 208.446 în
anul precedent. Analiza datelor statistice
scoate în evidenţă faptul că, la Râșnov,
sezonul turistic are vârful de trafic în
perioada de vară, august fiind luna cu cel
mai mare număr de vizitatori. Tot în lunile
iunie, iulie, august s-au înregistrat și cele
mai mare creșteri ale numărului de turiști,
perioadă care se suprapune de altfel cu
perioada cea mai „aglomerată” perioadă a
Agendei cultural - sportive a Râșnovului.
Acest lucru demonstrează odată faptul
că Râșnovul a reușit în ultimii ani să atragă
atenţia ca destinaţie turistică naţională, iar
pe de altă parte că administraţia locală
Râșnov poate fi un bun administrator. „Fap-

Numărul de turiști atrași la Râșnov a
crescut de la an la an
250.000

240.986 turiști

199.471 turiști 207.026 turiști 208.446 turiști
70.326

200.000
150.000

70.807

71.523

63.845

128.664

135.503

144.600

2011

2012

2013

100.000

42.788 turiști
50.000
0

170.660

10.634
34.874
2010

ADULTI

2014

COPII

Notă: Până la 1 septembrie 2010, Cetatea Râșnov a fost închisă pentru public din cauza
prăbușirii zidurilor în urma intervenţiilor neautorizate făcute de administratorul privat.

tul că există un management foarte bun în
Cetatea Râșnov, faptul că am creat mediatizare continuă atât prin articole și emisiuni

televizate, dar mai ales prin evenimentele
organizate de-a lungul timpului, evenimente de anvergură naţională și internaţională, toate acestea au dus la acest
rezultat foarte bun, la o creștere importantă a numărului de vizitatori”, ne-a declarat
primarul Adrian Veștea. „Mă bucură foarte
mult că Cetatea este în proprietatea orașului Râșnov, deși am fost nevoiţi să ducem o
bătălie o bună perioadă de timp, de câţiva
ani, timp în care am fost supuși la fel și fel
de șicane”, a precizat primarul, iar lucrurile
nu se vor opri aici. Pe viitor, Primăria
Râșnov își propune ca acest monument să
fie restaurat în condiţiile legii, în acest sens
fiind pregătit un proiect pe
fonduri
UE.

Evoluţie numar vizitatori
Cetatea Râsnov 2014,
comparativ cu 2013
Perioada an
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL VIZITATORI
TOTAL ÎNCASARI

2013
2014
6.359
11.088
5.166
7.711
5.743
7.118
11.413
14.448
20.004
19.122
22.898
25.722
27.824
34.027
51.531
60.019
21.507
25.806
13.543
15.358
13.608
13.602
8.778
7.417
208.446
240.986
2.080.505 lei

„Sperăm ca în perioada următoare, odată
cu deschiderea axelor de finanţare, să
găsim o soluţie ca acest monument istoric
clasa A, care este emblema orașului
Râșnov, să poată fi restaurat. În plus, conceptul integrat privind dezvoltarea agrementului în orașul Râșnov, care cuprinde
complexul de trambuline, parcul tematic
cu dinozauri, zona centrală a orașului,
peștera Valea Cetăţii, proiecte materializate
sau în curs de materializare, vor face din
orașul Râșnov o staţiune cu adevărat europeană, care de la an la an va crește
numărul de vizitatori, dar în același timp va
dezvolta noi unităţi hoteliere și vom avea o
ședere cât mai lungă în toată perioada anului în localitatea noastră”, a conchis sursa
citată.
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S-a dat ordinul de începere a lucrărilor
în centrul istoric
Tunelul rutier și parcarea subterană vor fi construite de o firmă
austriacă cu o vastă experienţă în domeniu, iar întreg proiectul va fi
definitivat până la finele acestui an
de 5 metri se vor introduce două ţevi prin
care se va băga cu presiune beton, iar bentonita va ieși la suprafaţă. Practic vor fi
niște pereţi mulaţi, cu o rezistenţă foarte
mare, care au rolul de a susţine malurile și
de a proteja clădirile de lângă. După ce se
va finaliza cofrajul, se va trece la excavarea
pământului și la construcţia propriu-zisă a
parcării și a pasajului rutier”, a explicat
dirigintele de șantier.

Centrul istoric al Râșnovului a intrat în
șantier, iar cel târziu la finele acestui an,
zona va fi de nerecunoscut. Chiar dacă
întreg proiectul a fost dat peste cap de neseriozitatea firmei spaniole Emyplan SL - care
a câștigat licitaţia iniţială din primăvara lui
2014, da nu s-a mai apucat de treabă, astfel
că a fost reziliat contractul - actualul constructor ne garantează că va duce la bun
sfârșit proiectul în cel mult 11 luni. La
noua licitaţie lansată de Primărie în luna
octombrie 2014 au fost depuse oferte de la
patru firme și asocieri din România și din
străinătate, faţă de două oferte la prima licitaţie. În urma evaluării acestora, licitaţia a
fost câștigată de compania austriacă Bilfinger Baugesellschaft mbH în asociere cu
firma brașoveană Scorillo Intercom SRL
pentru preţul de 15.573.890, 89 lei cu tot cu
TVA. „Am intrat în linie dreaptă și cu acest
proiect și chiar dacă am fost nevoiţi să
reluăm licitaţia și practic am fost blocaţi
aproape jumătate de an, din cauza neseriozităţii firmei spaniole, proiectul va putea fi
dus la bun sfârșit cu siguranţă, astfel că la
finele acestui an centrul orașului va fi
schimbat în întregime”, a explicat primarul
Râșnovului Adrian Veștea.
Contractul de execuţie a proiectului a
fost semnat de reprezentanţii Primăriei cu
constructorii în data de 8 ianuarie, iar după
ce aceștia au prezentat garanţia de bună
execuţie și au finalizat întreaga documentaţie, pe 23 ianuarie a fost dat ordinul de începere a lucrărilor. „Pe 23 ianuarie, am încheiat cu reprezentanţii constructorului procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului și am dat ordinul de începere a
lucrărilor. Pentru început, s-a amenajat organizarea de șantier, perimetrul fiind închis, astfel ca lucrările să se poată desfășura în cele mai bune condiţii și fără a exista
pericolul producerii unor incidente. Le
cerem scuze râșnovenilor pentru disconfortul creat, dar cred că la finele acestui an, cu
siguranţă își vor da seama că așteptarea a
meritat, fiindcă vom avea un centru istoric
deosebit, cum puţin orașe au”, a subliniat
primarul.

Tunel rutier subteran de
316 metri, parcare
subterană cu 100 de locuri
Lucrările presupun amenajarea în subteran a unui tunel rutier în lungime de 316
metri, care va străbate centrul Râșnovului și
care va transfera astfel în subteran traficul
auto din zona istorică a orașului. Totodată,
în subteran va mai fi amenajată și o parcare

Cartea de vizită a
austriecilor

cu 100 de locuri. După definitivarea proiectului, actuala Piaţă a Unirii din oraș va fi
exclusiv pietonală, în proiect fiind prevăzuţi
bani inclusiv pentru refacerea întregii arhitecturi urbane și peisagistice, în conformitate cu rigorile impuse de conservarea caracterului istoric al zonei.
Accesul auto în Piaţa Unirii va fi permis
doar pentru mașinile de intervenţii de urgenţă (Pompieri, Ambulanţă, SMURD), dar
și pentru autovehiculele de transport aprovizionare marfă, după un anumit program și
în baza unui permis de liberă trecere.

Întâi se fac decopertările,
apoi se toarnă pereţii
mulaţi
Petrică Oancea , dirigintele de șantier al
proiectului, a precizat că primele lucrări care se efectuează sunt cele de decopertare a
terenului, urmate de săpăturile pentru amenajarea pereţilor mulaţi care vor susţine terenul. Practic, pe întreaga suprafaţă a actualei Pieţe a Unirii, unde urmează să se excaveze pentru amenajarea parcării și a pasajului rutier subteran, va fi amenajat un soi
de cofraj. Săpăturile se vor face cu un utilaj
special care va săpa un șanţ, care în unele
locuri care va ajunge și până la 7 – 8 metri
adâncime. „În acest șanţ va fi introdusă
bentonită, care este de fapt un noroi special
care are rolul de a susţine malurile. Apoi,
după ce se toarnă bentonita, la o distanţă

Se lucrează efectiv de la
începutul lunii februarie
Lucrările la pereţii mulaţi au început în
februarie, iar săpăturile vor continua până
în martie. În aprilie – mai, cofrajul de beton
va fi gata iar și întreg perimetrul Pieţei Unirii va fi închis prin pereţi mulaţi. „Vârful” de
lucrări va fi în lunile iunie, iulie și august,
când vor începe practic excavările și se vor
face marea parte a lucrărilor de construcţie
în subteran. La sfârșitul lunii noiembrie,
lucrările vor fi aproape gata, pentru luna
decembrie fiind programate doar probe și
procedurile de desfacere a organizării de
șantier. „Pot spune că nu s-a pierdut nicio zi
de lucru. Ţinem în permanenţă legătura cu
antreprenorul, până acum graficul de
lucrări convenit a fost respectat”, ne-a
declarat primarul Adrian Veștea.
Traficul autor în zonă va rămâne închis
până în luna decembrie, până la finalizarea
lucărilor, urmând a fi permis doar accesul
pietonal, doar pe zonele delimitate.

Compania Austriacă este specializată în
construcţii de mobilitate și a executat
numeroase tunele rutiere. Condiţia de
bază pentru participare la licitaţie, ca de
altfel și la prima procedură, a fost ca ofertanţii să probeze, pe lângă bonitatea
financiară, și experienţa similară în amenajarea de tunele rutiere, respectiv
executarea cel puţin a unei lucrări similare cu cea de la Râșnov. La nivel naţional, compania Bilfinger Baugesellschaft
este specializată în special în execuţia
de lucrări edilitare și de management al
deșeurilor, lucrând cu aproximativ 57
de angajaţi anual (potrivit datelor publicate de Ministerul Finanţelor Publice
pentru 2013 și 2012). În 2013, societatea
a înregistrat, conform aceleiași surse, o
cifră de afaceri de 76,24 milioane de lei
(17 milioane de euro), în creștere cu
18,8% faţă de nivelul din 2012, în condiţiile în care profitul firmei s-a înjumătăţit de la 14,6 milioane de lei în 2012 la
7,24 milioane de lei în 2013. Nu în
ultimul rând, firma austriacă a executat
și lucrările de amenajare a celui mai
mare pod hobanat de la noi din ţară,
respectiv noul pod de la Agigea peste
canalul Dunăre – Marea Neagră. Și firma brașoveană Scorillo este una cu vechime în domeniul construcţiilor civile
și industriale fiind prezentă pe piaţă din
1992. Printre ultimele proiecte ale companiei brașovene se numără construcţia fabricii Lingemann Codlea, a unei linii de producţie a Kronospan, dar și a
unui ansamblu rezidenţial din municipiul Brașov.
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Ce străzi se vor asfalta în 2015
Cele mai ample lucrări de modernizare a infrastructurii stradale din 1990. Buget de 18,4 milioane de lei
4,1 milioane de euro au fost bugetate în
acest an pentru reabilitarea și modernizarea
infrastructurii stradale în orașul Râșnov,
„cel mai mare buget din anii „90 încoace”,
după cum ne-a declarat primarul Adrian
Veștea. „Aș spune că din toată istoria
Râșnovului, dar nu am date statistice de
dinainte de 1989, care să confirme asta”, a
continuat acesta. Practic, cu asfaltările
făcute în ultimii doi ani și cu lucrările planificate pentru 2015, la sfârșitul anului se va
ajunge ca „aproximativ 90% din arterele
existente pe raza orașului Râșnov să fie
reabilitate”. Fondurile alocate acestui capitol de investiţii sunt de 18,4 milioane de lei,
acoperite integral din bugetul local, lucru
care face din reabilitarea străzilor un obiectiv prioritar în 2015. Nu e primul an în care
se lucrează la străzi în Râșnov, dar programul de asfaltări demarat în 2013 vine ca un
punct final al unui proiect integrat pe
partea de reţele, demarat în 2005. „Dacă
până acum a fost o prioritate reabilitarea
întregii infrastructuri de apă și canalizare,
lucru de durată care a presupus înlocuirea
de conducte, probe, branșamente individuale etc, acum e o prioritate asfaltarea,
amenajarea căilor pietonale și a spaţiilor
verzi adiacente”, a precizat primarul. Practic, peste tot unde s-a intervenit în ultimii
ani pe partea de străzi, s-a avut și se are în
vedere atât refacerea covorului asfaltic,
după introducerea unui sistem de
canalizare pluvială subteran, lucrări urmate
apoi de refacerea trotuarelor și, acolo unde
spaţiul permite, amenajarea de zone verzi.

Continuă lucrările în
Cartierul Primăverii
Concret, în 2015, în primul rând vor
reîncepe lucrările de asfaltare de la stadiu de
drum pietruit în cartierul Primăverii. Singurul „impediment” privind deschiderea
șantierului rămâne vremea, imediat ce timpul va permite, respectiv undeva prin aprilie
– mai, urmând a începe lucrările. Acest lot
de străzi s-a dovedit „piatra de încercare” a
administraţiei din Râșnov, de la lansarea licitaţiei pe SEAP (sfârșitul lunii septembrie
2013) și până la semnarea „definitivă și irevocabilă” a contractului trecând aproape un

an (!). Devenit sport naţional, obiceiul contestarea licitaţiilor de către firmele descalificate, urmată de deschiderea de procese în
instanţă, nu a ocolit nici Râșnovul. Și alte
contracte au fost contestate, dar procedurile
au fost soluţionate într-un timp mai scurt,
în alte cazuri.
De la semnarea contractului (finele lui
septembrie 2014) și până la venirea iernii, în
cartierul Primăverii s-a finalizat strada
Lalelelor și s-au început lucrările pe străzile
Panseluţei și Garofiţei. Cu aceste ultime
două străzi vor începe de altfel lucrările în
acest an, urmând apoi a se lucra pe străzile
Trandafirilor, Orhideei, Narciselor și Gladiolelor.

Pentru alte 32 de străzi
procedurile de atribuire
sunt în derulare
Încă din primele zile ale anului, odată cu
deschiderea noului exerciţiu bugetar,
Primăria Râșnov a demarat procedurile de
atribuirea prin licitaţie a lucrărilor de modernizare pentru alte 3 loturi de străzi din
Râșnov, în total 32 de străzi.
Primul lot licitat cuprinde 11 străzi

Lucrările pentru care s-au demarat/finalizat procedurile
de contractare până în luna februarie 2015
Denumire stradă
Lungime
CARTIERUL PRIMĂVERII – lucrări
contractate în 2014
1. Garofiţei
395 m
2. Panseluţei
390 m
3. Trandafirilor
291 m
4. Orhideei
254 m
5. Narciselor
404 m
6. Gladiolelor
285 m
LOT 1 – lucrări atribuite
7. Mișu Pop
421 m
8. Piaţa Scolii
165m
9. Postăvarului
459 m
10. Mihail Sadoveanu
447m
11. Panduri
504m
12. Aurel Vlaicu
364m
13.Eroilor
317m
14. Bucegi
475m
15.Cpt. Iancu Sofran
230m
16. George Coșbuc
271m
17. Iazului
314m
LOT 2 - lucrări în curs de atribuire
18. Barbu Șt. Delavrancea 308m
19. Ion Heliade Rădulescu 308m

Denumire stradă
Lungime
20. Alexandru Vlahuţă
308m
21. Vasile Alexandri
308m
22. George Topârceanu
313m
23. Zaharia Stancu
295m
24. Libertăţii
204m
25. Ana Ipătescu
244m
26. Toamnei
117m
27. Primăverii (stradă)
102m
28. Ghimbășel
602m
LOT 3 – licitaţie lansată pe SEAP
29.Vulcan
403m
30. Vânători (plus Str.
Secundară Vânători)
709m
31. Mică
190m
32. Salciei (plus legătura
Salciei – Vânători)
765m
33. Gării
(plus str. Secundară)
2.370m
34. Câmpului
1.016m
35. Gheorghe Lazăr
523m
36. Nicolae Bălcescu
651m
37. Romulus Cristoloveanu 258m
38. Matei Basarab
155 m.

(Mișu Pop, Piaţa Scolii, Postăvarului, Mihail
Sadoveanu, Panduri, Aurel Vlaicu, Eroilor,
Bucegi, Cpt. Iancu Sofran, George Coșbuc și
Iazului). În acest caz, procedurile au fost
finalizate, contractul fiind deja semnat. La
licitaţia lansată în luna ianuarie s-au primit
oferte de la șapte firme, cea mai bună ofertă
din punct de vedere economic fiind a firmei,
care a oferit un preţ de 2,13 milioane de lei.
Totodată, Primăria Râșnov mai are în
curs de evaluare și ofertele primite pentru
un al doilea lot de lucrări, de pe alte 11
străzi din oraș (Barbu Ștefănescu Delavrancea, Ion Heliade Rădulescu, Alexandru Vlahuţă, Vasile Alexandri, George Topârceanu,
Zaharia Stancu, Primăverii, Toamnei, Ana
Ipătescu, Libertăţii, Ghimbășel), investiţie
estimată la suma de 2,65 milioane de lei, iar
pe SEAP a fost lansată o a treia licitaţie a
Primăriei Râșnov tot pentru lucrări de infrastructură stradală, pentru 10 artere din
oraș, respectiv Vulcan, Vânători, Str. Mică,
Salciei, Gării, Câmpului, Gheorghe Lazăr,
Nicolae Bălcescu, Romulus Cristoloveanu,
Matei Basarab.
Pentru toate 3 loturile de lucrări,
Primăria speră ca procedurile obligatorii
legate de adjudecarea contractelor de
lucrări să fie finalizate în câteva săptămâni,
pentru ca imediat ce vremea va permite să
înceapă efectiv lucrările în teren. Ordinul de
deschidere de șantier se va da, pe fiecare lot
de lucrări în parte, etapizat. Succesiunea
străzilor care vor intra în reparaţii e stabilită după un grafic de lucrări, astfel încât
traficul să nu fie perturbat iar disconfortul
să fie unul minim posibil

Reabilitări și în zona
centrală: Republicii, Ion
Creangă, Mihai Viteazul și
o parte din strada Florilor

Pe lângă aceste 32 de străzi, tot pe parcursul acestui an va fi reabilitată și strada
Republicii (investiţie finanţată prin proiectul UE de reabilitare a centrului istoric), dar
și străzile „de legătură”, respectiv Ion Creangă, Mihai Viteazul și o parte din strada
Florilor, între Republicii și Mihai Viteazul.
„Aici va fi o lucrare mai amplă, care va presupune reabilitarea reţelei de apă, introducerea pe un sens de mers a canalizării
menajere, îngroparea reţelelor electrice și
de comunicaţii în subteran, refacerea iluminatului stradal. După aceste lucrări,
urmează ca străzile și trotuarele să fie
asfaltate, respectiv pavate”, a precizat primarul Adrian Veștea.

Planuri pentru
Brândușelor și străzile
din cartierele ISR,
Chimica și Florilor

Nu în ultimul rând, pentru 2015 e planificată și asfaltarea străzii Brândușelor –
lucrare ce urmează a fi ofertată, iar în
perioada următoare se va lucra la un proiect
pentru cartierele de blocuri - ISR, Chimica,
Florilor, „unde dorim să realizăm o optimizare a zonelor de parcare, să asfaltăm ce
a mai rămas de asfaltat și să amenajăm
zonele verzi”. „Tot pentru acest an ne propunem, în parteneriat cu Consiliul Judeţean
Brașov, să asfaltăm strada Valea Glejăriei, o
porţiune de aproximativ 2 kilometri”, a
concis primarul Adrian Veștea.
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A fost deschis Adăpostul pentru câinii fără stăpân
Primăria Râșnov a pus la dispoziţia cetăţenilor o linie telefonică pentru sesizarea problemelor legate de
maidanezi. Primele patrupede au fost deja capturate de pe străzile orașului

Unde sesizăm problemele
legate de maidanezi?
Telefonic, la numărul
0729.499.397 – apelabil non stop
Adăpostul în care sunt duși căţeii capturaţi pe străzile Râșnovului se află în Codlea în vecinătatea societăţii Protan, pe
drumul judeţean spre Hălchiu. Programul de vizitare al adăpostului este zilnic
între 10.00 – 14.00, iar pentru adopţie sau
revendicarea unui patruped puteţi suna
la numărul de telefon 0758.100.556, între
orele 08.00 – 16.00. În schimb, pentru a
sesiza problemele create de câinii vagabonzi de pe domeniul public din Râșnov,
puteţi suna la Poliţia Locală, la numărul
de telefon 0729.499.397, unde răspunde
ofiţerul de serviciu.

Problema câinilor comunitari, o problemă generalizată la nivelul orașelor din
ţară și care începuse să se acutizeze în
ultimii doi ani la Râșnov, și-a găsit în sfârșit
rezolvarea, după ce administraţia locală și-a
dat mâna cu alte zece primării din zona
metropolitană (Predeal, Codlea, Săcele,
Ghimbav, Cristian, Bod, Bran, Sânpetru,
Hălchiu și Hărman) și a construit un adăpost ultramodern pentru maidanezi la
Codlea. Adăpostul a fost deschis la începutul
lunii ianuarie 2015, iar aici vor fi preluaţi
câinii fără stăpân strânși de pe străzile din
cele 10 localităţi. Demersurile pentru construcţia azilului au început din 2013, numai
că, iniţial, au fost unele probleme legate de
amplasament, ceea ce a întârziat concretizarea proiectului. Totodată, restricţiile
legislative legate de existenţa unui astfel de
adăpost pentru animale cresc enorm cheltuielile de deschidere și administrare ulterioară, motiv pentru care a fost nevoie de
această asociere, între mai multe localităţi.

Mai ceva ca la spital
Astfel, în conformitate cu legea de protecţie a animalelor, un astfel de adăpost trebuie să îndeplinească o serie condiţii, de la
norme de cazare pentru pui, separarea animalelor pe sexe, vârste și grad de agresivitate, condiţii de separare a căţelelor cu pui,
existenţa unei clinici veterinare deservite de
personal de specialitate, echipaje și dotări
speciale pentru partea de ecarisaj și lista e
de abia la început. Toate aceste cerinţe au
fost implementate la Adăpostul de la Codlea.
Noul adăpost are cuști acoperite, cuști individuale, dar și cuști comune de 6,5 mp unde
pot fi cazaţi câte patru câini. Adăpostul care
aparţine Direcţiei pentru Monitorizarea și
Protecţia Animalelor a fost deschis doar în
momentul în care au fost puse la punct
toate aceste detalii și au fost obţinute toate
avizele, iar condiţiile sunt pe bună dreptate
de „clinică privată”. „Adăpostul nu și-a putut deschide porţile decât în momentul în
care s-au făcut toate verificările și au fost emise toate autorizaţiile necesare pentru
funcţionare. Adăpostul are 26 de boxe, dintre care patru sunt rezervate animalelor abia capturate, care trebuie să stea în carantină. Există și un bloc operator ce cuprinde:
masă chirurgicală, sterilizator, lampă cu

La plimbare doar cu
carnetul de sănătate al
căţelului
De la 1 ianuarie 2015, a intrat în vigoare o
nouă reglementare, astfel că orice câine
lăsat singur pe stradă e considerat din
oficiu fără stăpân. Dacă proprietarul
apare, va fi sancţionat pentru că nu a avut
grijă de animal și l-a lăsat singur pe
stradă. Totodată, în conformitate cu articolul 43 din normele metodologice de
aplicare a Ordonanţei de Urgenţă
155/2001 (privind aprobarea programului
de gestionare a câinilor fără stăpân), deţinătorii de animale sunt obligaţi ca la
ieșirea cu acestea în spaţiile publice, să
aibă asupra lor carnetul de sănătate al acestora, astfel ca patrupedul să poată fi
identificat. Totodată, noua lege îi obligă
pe proprietarii de câini fără pedigri să își
sterilizeze animalele, începând cu 1 ianuarie 2015.

„În
prima săptămână, au fost strânși
37 de căţei din
ţeze un astfel de adăpost,
Râșnov, dintre care 21
unde îngrijirea și adintr-un loc de joacă. sistenţa medicală treCapturarea este realizată buie asigurată 24 ore”, a
de o echipă formată din explicat Mariana Ducar.
trei persoane, dintre care un
medic veterinar”,
Primele ridicări,
Mariana Ducar,
primele
incidente
ultraviceprimarul Râșnov
violete, masă pentru
După jumătatea lui iainstrumentar chirurgical și
nuarie, echipa de la ecarisaj a
frigider. De asemenea, adăposstrâns deja primii câini de pe
tul are prevăzut și un bloc postoperator.
străzile orașului nostru, mai ales că fuseseră
Fără toate acestea nu puteam derula oper- înregistrate o serie de plângeri cu privire la
aţiunile de ecarisaj. Putem spune că există problemele create de maidanezi.
condiţii mai bune chiar decât în unele spiRidicarea maidanezilor de pe străzi nu e
tale umane din ţara noastră, iar fiecare lipsită însă de incidente. Spre exemplu, un
căţel care ajunge în adăpost are o fișă de râșnovean din cvartalul ISR a ascuns doi
evaluare, exact ca la spital, astfel că se câini fără stăpân în garajul său în momentul
poate verifica dacă animalul este sănătos și în care au apărut lucrătorii de la ecarisaj.
poate fi adoptat sau nu”, a subliniat vicepri- „Persoana care a ascuns cei doi câini, urmarul Râșnovului, Mariana Ducar.
mează a fi sancţionată conform legii. Cei
care iubesc cu adevărat câinii, trebuie să și
Investiţie iniţială
aibă grijă de ei și să nu își manifeste dragostea doar atunci când apar cei de la ecade aproximativ
risaj, iar în rest să îi lase liberi pe stradă și
270.000 de euro
să îi hrănească din când în când spre neInvestiţia în acest adăpost s-a ridicat la
mulţumirea altor localnici care vor să se
aproximativ 1,2 milioane de lei (aproximativ
pună capăt acestei probleme și să nu mai
270.000 de euro) prin contribuţie tuturor
stea cu frică atunci când merg pe stradă”, a
primăriilor implicate. Obiectivul are o capaexplicat viceprimarul.
citate de 250 de animale și se întinde pe o suprafaţă de 2.400 de metri pătraţi, fiind amEutanasierea
plasat în afara localităţii Codlea, pe drumul
nu este o prioritate
ce duce spre Hălchiu. „La acest obiectiv mai
Noua „lege a maidanezilor” reglemenavem de lucru. În momentul de faţă se construiește sediul administrativ, unde vor tează clar funcţionarea adăposturilor de aniexista birouri, vestiare, dușuri și va fi mutat male și condiţiile în care se fac eutanasierblocul operator și camera în care vor sta ile, respectiv după cele 14 zile în care li se dă
animalele care au suferit intervenţii chirur- posibilitatea oricăror iubitori de animale să
gicale. Practic, mai sunt de efectuat lucrări le adopte sau dacă acestea sunt grav bolnaîn valoare de aproximativ 350.000 de lei”, a ve. Pentru a respecta legislaţia în vigoare,
mai spus Ducar. Ea a precizat că pentru fie- ridicarea unui câine costă între 250 și 300
care câine a fost calculat un standard de cost de lei, aici fiind inclus transportul, microcide 12,25 de lei pe zi, sumă în care este in- parea, sterilizarea, hrana timp de 14 zile cât
clusă hrana pentru animale, dar și cheltuie- poate fi ţinut în adăpost, dar și eutanasierea,
lile cu resursa umană și cu tratamentele me- dacă nu este adoptat în acest termen sau
dicale, iar finanţarea va fi asigurată de ad- dacă este grav bolnav. „Nu suntem adepţii
ministraţiile locale membre ale asociaţiei. eutanasierii, de aceea ne-am bucura să
„Cotizaţia fiecărei localităţi nu a fost stabi- avem cât mai multe cereri de adopţie.
lită încă. Se mai poartă discuţii în acest Sperăm însă ca persoanele care adoptă
sens. Cele 10 primării s-au decis să se aso- căţeluși să și aibă grijă de ei și să nu-i
cieze, pentru că o singură localitate nu își arunce pe stradă, fiindcă riscă și sancţiuni”,
poate permite să construiască și să finan- a punctat Mariana Ducar.
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Râșnovul, locul prin care România „există” în sporturile de ia
Elita feminină a săriturilor cu schiurile a revenit pentru al doilea an consecutiv, la Complexul Olimpic de la Valea Cărbunării, în cadrul celor
două etape de Cupă Mondială de pe 7-8 februarie, unul din cele mai importante evenimente sportive desfășurate în ţara noastră
această bază să arate cum ne dorim cu toţii. Acest
complex va găzdui pe viitor și alte competiţii
importante și îi va ajuta pe tinerii noștri săritori să
crească. La Râșnov a fost înfiinţat acum 110 ani un
club sportiv cu specificul sporturilor de iarnă, iar
acum este locul datorită căruia ţara noastră se află
pe harta Federaţiei Internaţionale de Schi”, a
declarat primarul Adrian Veștea, într-un moment
festiv prin care i-a acordat coordonatorului lotului
României de sărituri cu schiurile, Paul Ganzenhuber, profilul de la 1913 al trambulinei din
Poiana Brașov.

Paul Ganzenhuber (coordonatorul lotului de sărituri al României), Adrian Veștea
(primarul orașului Râșnov), Puiu Gaspar (secretar general al FRSB) și Christian Moser
(reprezentant OMV) – echipa care a făcut posibilă sosirea Cupei Mondiale la Râșnov.
Pentru al doilea an consecutiv, elita feminină
a săriturilor cu shiurile s-a întors la Râșnov, odată
cu etapele cu numărul 10 și 11 din circuitul Cupei
Mondiale, organizate de Federaţia Română de
Schi-Biatlon (FRSB) sub egida Federaţiei Internaţionale de Schi (FIS), cu sprijinul OMV Petrom
și în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului și Primăria orașului Râșnov. Organizatorii au
așteptat în zadar zăpada, cu ceva vreme înainte de
start. Au fost nevoiţi astfel să o aducă din pădure,
ca într-un film care a dat senzaţia de „deja-vu”.
Ninsoarea a venit într-un final, dar parcă într-un
moment în care nu mai era nevoie de ea, „ajutând
doar la înfrumuseţarea peisajului”, după cum a
glumit primarul Adrian Veștea. Peste 10.000 de
spectatori au venit în cele două zile de concurs să
urmărească spectacolul, alături de localnici aflându-se și turiști japonezi sau ruși. „Am asistat la un
nou moment plin de emoţie, un eveniment frumos pentru România. Le mulţumesc tuturor celor
care au ţinut să fie prezenţi. Mă bucur că și în
acest an FIS a decis să acorde Râșnovului două
întreceri din Cupa Mondială feminină la sărituri
cu schiurile. Am convingerea că pe viitor vom găsi
sprijinul necesar pentru construirea tribunelor și
a unei instalaţii de nocturnă care vor face ca

A FOST DIN NOU SPECTACOL LA
RÂȘNOV. Mii de spectatori au venit și
în acest an să urmărească spectacolul
campioanelor lumii.

Peste 10.000 de spectatori în tribune
De asemenea, secretarul
general al Federaţiei
Române de Schi-Biatlon,
Pui Gaspar, a ţinut să
remarce prezenţa
ridicată a fanilor
sporturilor de
iarnă, peste
10.000 în
cele două
zile de
concurs.
La fel ca în
2 0 1 4 ,
Valea
C ă r -

Rămânem în circuitul
marilor competiţii
Japoneza Chika Yoshida, directoarea
pentru concursurile feminine de schi
sărituri din cadrul Federaţiei Internaţionale de Schi, s-a arătat impresionată și în acest an de modul cum
organizatorii s-au implicat pentru desfășurarea în cele mai bune condiţii a
etapelor de Cupă Mondială programate la Râșnov. „Spre deosebire de
anul trecut, acum, dificultăţile au fost
de o cu totul altă natură. Înaintea
reuniunii a fost cald, apoi a început să
ningă. S-a muncit zi și noapte. Legat

de competiţie, ea este uimitoare. Am
avut un public extraordinar și vedem
interesul crescut al mass-media”, a
relatat oficialul nipon, susţinând că
Râșnovul are mari șanse să rămână în
circuitul Cupei Mondiale și anul viitor,
„dar, în primul rând, trebuie ca Federaţia Română de Schi Biatlon să
depună o cerere în acest sens. Apoi,
FIS va lua o decizie”.

Am fost la un pas de
Cupa Mondială pentru băieţi
Prin anularea etapei de Cupă
Mondială pentru băieţi de la Liberec
(Cehia), Râșnovul a primit propunerea din
partea FIS de a organiza și o astfel de competiţie, în paralel cu cea feminină. Vineri, 6
februarie, ar fi urmat să aibă loc competiţia
de dubli mixt, iar sâmbătă și duminică (7-8
februarie), antrenamentele și cele două etape
de fete și băieţi. „Am considerat costurile ca
fiind mult prea mari, iar atâta timp cât nu

avem tribune, nu avea rost să ne
hazardăm. La etapele de băieţi vin 60-70.000
de spectator, majoritatea din străinătate.
Sperăm, cu ajutorul Guvernului, să punem
la punct lucrurile rămase de rezolvat, mai
ales tribunele și nocturna. Oricum, toate
aceste competiţii fac parte din procesul de
pregătire pentru Jocurile Olimpice de
Tineret din 2020”, a explicat Puiu Gaspar. O
altă problemă ar fi reprezentat-o fondul de

bunării a fost înţesată de spectatori dornici să vadă
cele mai bune săritoare la lucru. „Acum 10 ani
FRSB a decis să renunţe la proiectele pe termen
scurt și a conceput un plan pe termen lung, «Construim pentru viitor». Anul trecut, organizarea
concursurilor din Cupa Mondială feminină a fost o
premieră pentru Râșnov și pentru România, acum
ţara noastră a fost din nou prezentă pe harta mondială a săriturilor cu schiurile. Pentru viitor, am
convingerea că obiectivul stabilit la semnarea
acestui parteneriat public-privat, clasarea
unui român între cei mai buni 10 săritori din
lume, va fi îndeplinit. Vom face tot posibilul
ca investiţiile în sportivi să se transpună în
rezultate. Mulţumim râșnovenilor, predelenilor, brașovenilor, constănţenilor, rușilor,
japonezilor și așa mai departe. Vă promitem
că aici vor mai avea loc competiţii de anvergură, prima ocazie fiind Campionatul
Mondial pentru juniori și tineret de la
anul”, ne-a spus Puiu Gaspar.

Paul Ganzenhuber:
Toate acestea au fost
posibile cu ajutorul
primarului Adrian
Veștea și al FRSB
„Competiţiile de anul trecut au fost organizate la un nivel foarte bun și FIS a decis să
ofere din nou Râșnovului două concursuri din Cupa Mondială. Toate
acestea au fost posibile cu ajutorul primarului Adrian
Veștea și al FRSB.
Primarul a susţinut
toate ideile noastre și acest
lucru a ajutat la dezvoltarea
proiectului «OMV Move&Jump». Sunt
convins că, la finalul celor 10 ani, ce am
promis vom realiza, iar România va avea un
sportiv în top 10 în Cupa Mondială. Avem în plan
și organizarea la Râșnov a unei etape din Cupa
Mondială masculină, dar, probabil, acest lucru se
va întâmpla peste cel puţin doi ani. În ceea ce
privește candidatura Brașovului la organizarea
Jocurilor Olimpice de iarnă pentru tineret din
2020, pot spune că există o șansă. Totul depinde, în
mare măsură, de succesul pe care îl vor avea
următoarele competiţii importante pe care FRSB
le va organiza în zonă”, a comentat Paul Ganzenhuber.

Reprezentanţi ai autorităţilor locale și FRSB alături de cele
două sportive românce care au luat startul în competiţie.
premiere pentru competiţia băieţilor și cea de dublu mixt,
aproximativ 180.000 de euro, costurile organizării urmând a crește, în total, chiar cu
500.000 de euro. „Timpul a fost foarte scurt,
a trebuit să oferim un răspuns în cinci zile.
Nu a fost momentul acum, însă propunerea
este o dovadă a faptului că Râșnovul poate

organiza competiţii de
nivel mondial. La vară vom avea un
Grand Prix pentru băieţi, iar în 2016 Campionatul Mondial de juniori și Under 23”, a
explicat primarul Adrian Veștea.
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Daniela Iraschko-Stolz și Sara Takanashi
și-au împărţit cele două etape
În a doua zi de concurs s-a disputat o singură manșă, din cauza vântului

Până să ajungă pe trambuline, sportivele
au de parcurs un drum lung.

:
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Fanii ruși au vrut să fie vizibili în mulţimea
de spectatori.

Pentru prima dată în istorie, la startul unei
întreceri din Cupa Mondială, România a avut
două reprezentante, Dana Haralambie și Bianca
Ștefănuţă, ultima fiind debutantă în această competiţie. La Râșnov au fost prezente toate sportivele
din top 10 al clasamentului general al Cupei Mondiale și 23 dintre primele 30 de săritoare ale lumii.
Pe 7 februarie, sportiva austriacă Daniela Iraschko-Stolz a câștigat aurul în cea de-a zecea etapă
a Cupei Mondiale, Sara Takanashi a luat argintul,
iar Maren Lundby bronzul. Dana Haralambie,
care a ratat din nou „la mustaţă” accederea în
manșa secundă (locul 32), iar debutanta Bianca
Ștefănuţă a venit pe poziţia a 37-a. Sportiva norvegiancă Maren Lundby a avut cea mai lungă săritură, 94,5 metri, însă nu a obţinut punctajul
maxim, fiind surclasată la stil de Daniela
Iraschko-Stolz, care a sărit 94 metri. Carina Vogt,
locul doi în clasamentul Cupei Mondiale și campioana olimpică în exerciţiu s-a clasat a 8-a în
competiţie. „Sunt în Romania pentru prima dată
și sunt plăcut impresionată de zonă iar trambulina de sărituri se ridică la standardele Cupei
Mondiale. Sunt mulţumită de rezultate, este cel
mai bun sezon al meu de până acum” a declarat
câștigătoarea Daniela Iraschko-Stolz. Pe 8 februarie, vântul destul de puternic a dat mari bătăi de
cap organizatrilor, amânând startul concursului
și punând serios în pericol desfășurarea acestuia.
S-a disputat totuși, o singură manșă, care a dat și

al FRSB.
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clasamentul final, regulamentul FIS permiţând
acest lucru în caz de condiţii meteo nefavorabile.
Pe primul loc a sosit Sara Takanashi, cea care anul
trecut câștigase ambele etape râșnovene, pe locul
al doilea s-a clasat sportiva din SUA, Nita
Englund, pentru ca ultima treaptă a podiumului
să fie ocupată de liderul Daniela Iraschko-Stolz.
Româncele Dana Haralambie și Bianca ?tefănuţă
au terminat etapa pe locurile 34, respectiv 39, iar
campioana olimpică en titre, Carina Vogt, a avut
o clasare și mai slabă decât în ziua precedentă,
ajungând pe locul al 12-lea.

Premii de 40.000 de euro
Valoarea premiilor în euro a crescut cu 14%
faţă de începutul acestui sezon de Cupă Mondială
de sărituri cu schiurile feminin de la Lillehammer
(decembrie 2014), datorită aprecierii francului
elveţian în faţa monedei europene.

Recordul trambulinei a fost
doborât
Recordul trambulinei K90 de la Râșnov, stabilit anul trecut de Sara Takanashi (100,5 metri),
a fost doborât vineri, în antrenamentele oficiale,
de austriaca Eva Pinkelnig, care a reușit o săritură
de 101 metri. În vârstă de 26 de ani, sportiva surprinde prin clasările sale în întrecerile de la cel
mai înalt nivel, ţinând cont că a început „să sară”
cu doar trei ani în urmă. Austriaca Daniela
Iraschko Stolz se menţine la conducerea Cupei
Mondiale feminine de sărituri cu schiurile, având
782 de puncte. Sara Takanashi (673 de puncte) a
urcat pe locul doi la general, depășind-o pe Carina Vogt (Germania - 463 de puncte).

Sportivele noastre au
nevoie de timp
Cu sărituri de 83, respectiv 74,5 metri, Dana
Haralambie nu a reușit să intre în primele 30 în
cele două etape, însă antrenorul Csaba Magdo
consideră că tânăra sportivă din Săcele se află
într-un progres continuu, iar în următorii ani vor
apărea și rezultatele cu adevărat importante.
„Mulţumim suporterilor care au venit să ne

MÂNDRIE. Râșnovul păstrează România pe harta mondială a săriturilor cu schiurile.
Evenimentul de pe Valea Cărbunării ie-a făcut pe zeci de suporteri să poarte mândri
steagul României.

Vedetele, susţinători fideli până la final
Dana Haralambie și Bianca ?tefănuţă, reprezentantele
României în cele două etape de Cupă Mondială la sărituri cu
schiurile de la Râșnov au avut parte de susţinători extrem de
„vocali”. Atât înaintea competiţiei, dar mai ales pe parscursul
acesteia, interpreţii Dorian Popa și Alina Eremia au fost alături
de cele două sportive, încurajându-le permanent. „La vârsta
lor mă chinuiam să sar la școală, la groapa cu nisip, e extraordinar ce fac aceste fete”, a spus Dorian, completat de Alina,
care a povestit că „înaintea concursului am urcat pe trambuline, până la punctul de plecare și uitandu-ma în jos mi-a fost
teamă. Îmi dau seama ce ar însemna să sari, merită toate
felicitările aceste sportive”.

Podiumul, așa cum a arătat el în cele două
zile de concurs.
susţină. Trebuie să înţelegem că rezultatele nu
vin deodată și nu e de ajuns să te antrenezi bine
1-2 ani. Trebuie să aveţi încredere în noi”, a spus
Csaba Magdo, completat de eleva sa, care a apreciat că „sărituria din prima etapă a fost mai bună
decât cea din 2014, deci un progres există. E o
onoare să concurez din nou cu cele mai bune
săritoare din lume. Cât despre presiunea despre
care s-a vorbit că ar exista asupra mea, am
încercat să o elimin acordând declaraţii și interviuri doar după concurs”. Vizibil emoţionată,
tânăra Bianca Ștefănuţă s-a arătat extreme de
încântată de debutul său în Cupa Mondială: „Glumind puţin, aș spune că am ţinut neapărat să fiu
aproape de Dana. Am avut parte de o experienţă
extraordinară, sunt fericită și nu prea pot exprima în cuvinte ceea ce simt”.
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42,129 km prin zăpadă: Cei mai „puternici și
„Isostar
rezistenţi” maratoniști Premianţii
Maratonul Zapezii” 2015
Cea de-a IV-a ediţie a „Maratonului Zăpezii” de la Râșnov a adunat la
start 165 de concurenţi care au alergat în cele mai grele condiţii

" Istvan Szokolszky, la masculin și Livia
Szigyarto la feminin
" Traian Flucuș și Laura Mamina - proba
de 30 km.
" Nicolae Buceanu și Marcela-Diana Vlad
- Semimaraton.
" Vlad Victor și Cristina Chiroiu - 15 km.

Concurenţii au traversat Cetatea Râșnov,
în semn de respect pentru istoria locului.

Livia Szigyarto, învingătoarea în maraton,
la feminin.

Gheorghe Mosion, cel mai vârstnic
maratonist.

Pe 14 februarie, la Râșnov a avut loc cea de-a
IV-a ediţie a „Isostar Maratonul Zăpezii”, eveniment ce face parte din ciclul de competiţii
istorice „Din dragoste pentru România și istoria
ei”, 12 maratoane pe care sportivii din ţară le
aleargă în fiecare an prin locuri istorice. Concursul s-a dovedit și de această dată a fi unic în Europa, alergându-se pe distanţa clasică de 42,195 kilometri, în condiţii de iarnă, la temperaturi negative și pe zăpadă, punând la mare încercare rezistenţa concurenţilor. „Efortul principal l-au dat
maratoniștii și concurenţii din proba de 30 de kilometri, care au alergat către inima munţilor
Bucegi, în direcţia cabanei Diham, înfruntând
stratul gros de zăpadă, care a acoperit drumul
forestier, aducând aproape de realitate, visul
maratonistului de a alerga maratonul din Antarctica. Ca de fiecare dată, concurenţii au fost atrași și la această ediţie de dorinţa de a-și depăși
propriile limite, de mișcare și de setea de a cunoaște frumuseţile României, în special ale zonei
turistice Râșnov”, ne-a declarat Ilie Roșu, organizator al competiţiei. La această ediţie s-au aliniat
la start peste 165 de concurenţi, care s-au întrecut în probele de Maraton (42,195 km), Maraton
(30 km), Semimaraton (21 km), Semimaraton
(15 km) și maraton ștafete copii. 46 de concurenţi
au luat startul în proba cea mai grea, maratonul

(42,195 km). Cel mai în vârstă concurent a fost
Gheorghe Mosion din Arad, de 81 de ani, care a
alergat în proba de semimaraton. La competiţie
au participat și două ștafete de copii care au alergat pe distanţa maratonului, micuţii ducând cu ei
câte un tricolor, astfel: ștafeta copiilor din Râșnov,
42X1 km, compusă din elevi ai școlilor din oraș și
condusă de profesorul State Spiridon; - ștafeta
Școlii Cambridge București, 10X4,2 km, condusă
de profesorul Dan Mocanu.

Ilie Roșu, organizatorul competiţiei, a
alergat purtând drapelul României și
steagul Râșnovului.

După Cupa Mondială, Serbările Zăpezii
Complexul de pe Valea
Cărbunării a găzduit pe
15 februarie Ziua Mondială a
Zăpezii, eveniment la care au
participat peste 1.000 de
iubitori ai sporturilor de iarnă
Loc cu o bogată tradiţie în sporturile de iarnă,
Râșnovul a fost ales de către Federaţia Română de
Schi Biatlon (FRSB) ca unică locaţie la nivel
naţional pentru desfășurarea manifestărilor
legate de Ziua Mondială a Zăpezii. Evenimentul
ar fi trebuit să aibă loc în prima zi a lunii februarie, însă lipsa zăpezii, iar apoi etapele de Cupă
Mondială la sărituri pentru fete au amânat evenimentul cu două săptămâni. Astfel, duminică, 15
februarie, la Complexul Olimpic de pe Valea Cărbunării au avut loc concursuri de biatlon, schi
fond și sărituri destinate celor mici, precum și
tradiţionala competiţie a seniorilor, pe care federaţia de profil a trecut-o în calendarul său oficial
sub denumirea de Campionatul Naţional al
Veteranilor Patrule și care a fost adjudecată de
râșnovenii Sorin Bogyor și Cornel Becheanu.
„Concursurile au avut câte trei categorii pentru
fiecare disciplină, două de copii și una de cadeţi.

În cazul veteranilor, au fost invitaţi toţi cei care
au practicat acest sport în trecut, am avut 40 de
participanţi de la Valea Doftanei, Valea Strâmbă,
Miercurea Ciuc, Vatra Dornei și alte locuri de
tradiţie”, ne-a explicat Nicolae Dogaru, consilier
pe probleme sportive al primarului Adrian Veștea.
Partenerii FRSB pentru organizarea Zilei
Mondiale a Zăpezii au fost Clubul Sportiv Olimpic
Cetate Râșnov și Primăria Râșnov. Pe 15 februarie, la Valea Cărbunării s-au adunat aproximativ
1.000 de persoane, de la elevi ai școlilor din
Râșnov și localităţile învecinate și până la seniori
trecuţi de mult de prima tinereţe. „Pe lângă competiţiile propriu-zise, am încercat să mobilizăm

Cei 3 români care au peste 100 de
maratoane alergate - Ilie Victor 192,
Dănuţ Cernat 115 și Ilie Roșu 111.

Efort urmat de foc de tabără
și berbec la proţap
Startul s-a dat dimineaţa, la ora 9.00, de la
Complexul Olimpic de la Valea Cărbunării, iar
sosirea în toate probele a fost la Cabana Himalaya,
sediul Clubului Sportiv Eco Alpin, de pe Valea
Glăjeriei. Startul a fost dat de către primarul orașului Râșnov, Adrian Veștea și a fost precedat intonarea imnului naţional. Drapelul României a
fluturat pentru a 101-a oara într-un maraton, având lângă el un steag al Cetăţii Râșnov, care a avut inscripţionat pe el cuvintele „Arx Suprema”.
Competiţia a fost organizată de către Clubul
Sportiv Eco Alpin, în parteneriat cu Primăria Râșnov, cu Isostar România și cu Direcţia pentru
Sport și Tineret a judeţului Brașov. Activitatea de
voluntariat și arbitraj a fost asigurată de Asociaţia
Amicii Salvamont. Iniţiatorii competiţiei au fost
Vasile Dogaru (președintele Clubului Sportiv Eco
Alpin, care a urcat în 2003 pe Everest, făcând parte atunci dintr-o expediţie în totalitate românească) și Ilie Roșu (maratonistul care la Râșnov a alergat cel de-al 111-lea maraton cu drapelul României). Festivitatea de premiere a fost urmată de
focul de tabără al maratoniștilor, de un berbec la
proţap și de un bal.

Distincţii pentru
participanţi și profesori
Toţi participanţii la Serbările Zăpezii au
fost premiaţi de către organizatori, iar
profesorii participanţi au fost invitaţi de
către primarul Adrian Veștea la un scurt
eveniment festiv. „Atunci când dânșii
susţin examene de gradaţie, spre exemplu, astfel de activităţi cu caracter social
sau voluntar sunt un plus pentru
obţinerea unui calificativ mai bun. În
acest caz vorbim de un eveniment organizat la nivel internaţional”, a explicat
Nicolae Dogaru.
cât mai mulţi copii. Am avut sprijinul profesorilor și totul a ieșit foarte bine. Am avut parte de
activităţi precum schi alpin, săniuţe, jocuri distractive în zăpadă, etc. Am reușit să realizăm un
eveniment cu caracter larg, cu participaţi de la
10 la 70 de ani, o simbioză și o trecere în timp.
Este normal să tratăm Ziua Zăpezii cu o asemenea importanţă, atâta timp cât Râșnovul are o
tradiţie în sporturile de iarnă despre care nu are
rost să insistăm pream mult. Clubul Sportiv a
fost înfiinţat acum un secol, iar ca simplu exemplu biatlonul de performanţă a plecat de aici,
după al doilea război mondial”, a încheiat Nicolae Dogaru.
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Copiii au crescut și au devenit campioni
Anul 2014 a fost unul cu rezultate bune pentru CSȘ Dinamo Râșnov, nume precum Torok, Pîtea, Flore, Cotruș sau
Rășină confirmând speranţele antrenorilor

Bilanţul realizărilor din 2014 este unul dătă„Anul
tor de speranţe și plin de optimism pentru ce va
sportiv 2014 a fost un
urma în familia CSȘ Dinamo Râșnov.
an bun, cu multe satisDe fiecare dată când se vorbește despre
facţii, an în care am crescut
rezultatele unui club, se încearcă a nu se face
valoric, ne-am întâlnit cu noi
referire doar la anumite performanţe sau la
provocări,
ne-am susţinut, mobilizat
anumiţi sportivi, însă parcă nu ar fi normal
și
am
reușit
să aducem clubului nostru
să nu amintim cele mai emoţionante
rezultatele
scontate.
Prin multă muncă, premomente ale anului trecut, atunci când
severenţă,
ambiţie,
echipă
unită și prietenie, corpul
Raul Flore a câștigat 7 titluri de campion
naţional și 2 titluri de campion balcanic, nostru profesoral, împreună cu sportivii legitimaţi din
când Eduard Torok a ridicat drapelul cadrul clubului, am reușit să adunăm roadele muncii și
României la FIS CUP, competiţie organi- ale educaţiei inteligente pe care o promovam, astfel că
zată chiar la Complexul Olimpic de pe
micuţii noștri de acum 6-7 ani au crescut și au
Valea Cărbunării, cum Iulian Pîtea a
devenit multipli campioni naţionali și internaţionreprezentat România la Cupa Mondială, caliali, dându-ne astfel puterea să visăm spre elita
ficându-se astfel la Olimpiada de la Soci și fiind
mondială”.
al doilea săritor din istoria schiului românesc ce
Marius Cozma,
a obţinut dreptul de a face parte din delegaţia
director general al
olimpică, atunci când Larisa Cotrus a adus 2
CSȘ Dinamo
didactice
s-au
străduit să îl remedieze și în mare măsură au și
reușit. „Pe această cale ţin să mulţumesc în mod
expres domnului primar Adrian Veștea, domnului secretar general al Federaţiei Române de Schi
Biatlon, Puiu Gaspar, cât și conducerii Inspectoratului Școlar Judeţean Brașov pentru modul
exemplar în care s-au implicat în viaţa clubului
nostru. În anul 2015 ne dorim să păstrăm
aceeași atmosferă și unitate a echipei noastre, să
aducem cât mai mulţi copii pe pârtiile de schi,
cât și rezultate răsunătoare”, a mai adăugat Marius Cozma. Prima mare provocare pentru
sportivii de la Dinamo în acest an a fost
FOTE, competiţie care a avut
loc în perioada 25 ianuarie – 1 februarie în
titluri de campioană balcanică sau când Maria Austria și la care
Luiza Rășină a adus 5 titluri de campioană clubul râșnovean
naţională și un titlu de vicecampioană balcanică. a participat cu
un lot de 5
sportivi.
S-au remediat din

problemele existente pe
partea de echipament
Chiar dacă rezultate au existat și în trecut, conducerea CSȘ Dinamo spune
că sportivii erau deficitari la
partea de echipament,
aspect pe care, pe parcursul întregului
an 2014, toate
cadrele

Clasamentul primilor
10 sportivi ai Clubului
Sportiv Școlar Dinamo
Râșnov - 2014
" Torok Eduard (schi sărituri) – 102 pct.:
Campionate naţionale: 2 locuri I
tineret, Competiţii internaţionale: 1 loc
I jun , 1 locuri II jun. (Cupa Europeană Cupa FIS). Profesor Magdo Csaba
" Flore Raul – 82.6 pct.: Campionate
naţionale : 7 locuri I juniori, 2 locuri II
jun, 2 loc III jun; Competiţii internaţionale: 2 loc I jun, 1 locuri II jun, 1
loc IV jun. Profesor Neagu Ștefan
" Cotruș Larisa – 60.8 pct.: Campionate
naţionale: 1 loc I junioare I, 3 locuri II
jun I, 3 loc III senioare, Concursuri
internaţionale: 4 locuri I jun III, 1 loc IV.
Profesor Gîrbacea Gheorghe
" Rășină Maria – 52 pct.: Campionate
naţionale: 5 loc I jun, 2 locuri II jun , 2
loc III jun. Concursuri internaţionale: 1
locuri II jun, 1 locuri III jun. Profesor
Gîrbacea Gheorghe
" Pîtea Iulian – 49 (schi sărituri) pct.: Campionate naţionale: 2 locuri II
juniori. Competiţii internaţionale: 1
locuri III juniori, 1 loc 4 ( Cupa Europeană - Cupa FIS). Profesor Magdo
Csaba
" Gerbacea Emanuel – 38.6 pct.: - Campionate naţionale : 2 locuri I jun. II, 4
locuri II jun, 5 locuri III jun II. Competiţii
internaţionale: 1 loc 3. Profesor Neagu
Ștefan
" Colţea George – 33.2 pct.: Campionate
naţionale: 4 loc I jun, 5 locuri II jun. Profesor Coltea Maria
" Salman Diana – 33 pct.: Campionate
naţionale: 1 loc I jun, 3 locuri II jun.
Concursuri internaţionale: 2 locuri II
jun. Profesor Gârniţă Nicolae
" Giurgi Daniel – 26 pct.: Campionate
naţionale: 4 locuri II jun. Concursuri
internaţionale: 2 locuri II jun. Profesor
Neagu Ștefan
" Munteanu Daniel – 18.6 pct.: Campionate naţionale: 2 loc I jun, 1 loc II jun
1 loc III jun. Profesor Gârniţă Nicolae
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MOMENT FESTIV PENTRU NOUL MEMBRU AL FAMILIEI SPORTULUI RÂȘNOVEAN

ACS Olimpic Cetate Râșnov, la primul bilanţ
vor fi îndrumaţi către cluburi care le pot
asigura drumul către performanţă. Doresc
să amintesc că prima asociaţie sportivă a
fost creată acum aproximativ 100 de ani, la
începutul secolului XX, iar o bună bucată
de vreme sportul a funcţionat pe lângă
unităţile militare. Indiferent că vorbim de
sporturi de iarnă sau de fotbal, care au existat parcă dintotdeauna, sau alte ramuri
noi introduse pentru tinerii orașului, este
un lucru extraordinar că s-a decis formarea acestei entităţi, practic continuatoarea
vechiului Bucegi Râșnov”, ne-a povestit
Nicolae Dogaru, consilier pe problemele
sportive al primarului Adrian Veștea.

SCRIMĂ
" „E o plăcere să vezi așa mulţi copii
îndreptându-se către sport. Îi îndemn pe
toţi să bată la ușa sălii, căci noi vom
deschide. Sper ca în timp să devenim o
forţă în toate disciplinele. Suntem la
început și lucrăm să atragem cât mai
mulţi copii. Vom lucra însă și pentru
rezultate și deși munca e una de anvergură, avem tot sprijinul autorităţilor în
ceea ce privește condiţiile de pregătire”,
Eduard Iliescu,
antrenor scrimă

Clubul adună 10% din
școlarii orașului

Micuţii de la ACS Olimpic Cetate Râșnov, club înfiinţat în 2014, au avut parte la
final de an de primul lor moment festiv în
calitate de sportivi, componenţii celor 10
discipline fiind premiaţi de conducerea clubului și de către Primăria Râșnov. „Clubul
Sportiv este un proiect pilot prin care încercăm să descoperim tinerele talente și
să-i iniţiem pe cei mici. E foarte bine ca ei
să încerce cât mai multe ramuri, iar dacă
doresc să treacă la performanţă, să se hotărască asupra uneia din ele. La fel de bine
este că avem o paletă largă de discipline,
astfel încât ei au de unde alege. Părinţii au
înţeles să-i scoată pe copii de la calculator
după ce termină activităţile legate de școală și să-i îndrume către sport, căci o minte
sănătoasă poate exista numai într-un corp
sănătos. Numele «Olimpic» este legat bineînţeles de faptul Râșnovul este între puţinele orașe din România care merită acest statut”, ne-a declarat Adrian Veștea, primarul
orașului Râșnov. De altfel, reînfiinţarea unui club care să înglobeze mai multe discipline era un lucru firesc, dacă ne gândim că
orașul nostru are o bogată tradiţie în ceea
ce privește sportul, la modul general. „Ne
propunem ca cei mici să-și întregească
educaţia și prin activitatea sportivă,
să-și întărească sănătatea și să-și
completeze personalitatea. De asemenea, cei care dovedesc
talent,

Proiectul înfiinţării unui club sportiv
care să cuprindă cât mai mulţi dintre copiii
din școlile din Râșnov a fost pus pe picioare
în câteva luni de zile, timp în care cele 10
ramuri sportive au reușit să adune 10% din
populaţia școlară a orașului. Principalul
obiectiv al nou înfiinţatei entităţi este acela
de a dezvolta sportul de masă, de a-i îndruma pe copii către sport pentru mișcare și
sănătate, însă în viitor se dorește și descoperirea unor copii talentaţi care să poată
face pasul către marea performanţă. ACS
Olimpic Cetate îi așteaptă pe copiii din Râșnov și nu numai cu o paletă largă ramuri
sportive, fotbal, rugby, volei, lupte, baschet,
scrimă, majorete, schi sărituri, schi fond și
biatlon. „Atunci când ne-am gândit la acest
proiect am sperat, însă nu m-am așteptat
să avem un succes atât de mare și mai ales
atât de rapid. Mulţumim părinţilor care șiau îndrumat copiii către sport, dar și profesorilor care au reușit să le capteze interesul. Mă bucur mult că avem și discipline
noi, precum scrima sau baschetul, care nu
existau în Râșnov la momentul înfiinţării
clubului. Felicit echipa de juniori de
la fotbal, aflată pe locul doi în
clasament, precum și cea de volei
fete, proaspăt calificată în Olimpiada Interșcolară”, a spus și
Liviu Butnariu, președintele ACS
Olimpic Cetate Râșnov.

" „Am venit la scrimă acum 7 luni, pentru că ne-a atras lupta cu sabia. Ne-a plăcut de când eram mai mici. Ne ajută să ne
mișcăm foarte mult, dar ne solicită și inteligenţa. Facem strategii de atac și apărare și ne ajutăm să avem reacţie în a lua
o decizie, fiind un sport de viteză”.
Bogdan Mardare, Darius Veștea și
David Butnariu, sportivi.

Sportivii râșnoveni au fost colindaţi de către un
grup venit tocmai din Moldova.
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Sănătate, dar dacă se poate performa, de ce nu?
SĂRITURI

VOLEI

" „Toţi copiii râșnoveni au ocazia
să se lanseze în
sport. Aș dori ca în
5-6 ani, dintre cei
prezenţi în sală să
vedem mari campioni”,
Gheorghe Gerea,
antrenor sărituri.

" „Sperăm ca cei mai buni dintre sportivii noștri să
urmeze calea performanţei și astfel să se vadă rezultatele
muncii noastre. Sportul este cel mai important lucru
pentru un copil, după școală”.
Adrian Pustiu, antrenor volei.
" „Ni s-a părut un sport interesant și am zis să îl încercăm. Au trecut 2 ani și jumătate de atunci și ne place din
ce în ce mai mult. Chiar credem că nu ne-am înșelat
alegându-l. Ne ajută la înălţime, din punct de vedere psihic. Ne dezvoltă și spiritual de colegialitate, noi fiind o
adevărată familie. Avem emoţii în timpul meciurilor, apoi
ne descătușăm, ne ţinem galerie băieţii fetelor și invers”.
Maria Magdalena Tecușan și Matei Ţintea, sportivi.

" „Îmi place foarte mult să sar. Am venit
la trambuline de doi ani, iar în viitor voi
ajunge mai bun decât Iulian Pîtea”,
Daniel Veștea, sportiv.

LUPTE

FOTBAL
" „Există mulţi copii talentaţi
în oraș, iar experienţa mea de
antrenor îi poate ajuta să
performeze. Antrenez din
1973 și am avut băieţi și fete,
campioni sau membri ai loturilor naţionale”.
Nicolae Ene,
antrenor lupte.

" „La început am venit la fotbal
pentru că am zis că vrem să
alergăm mai mult decât o putem
face la alte sporturi însă am
văzut apoi că există și multe alte

" „Practicăm luptele de 8 luni
și vrem să ajungem să facem
performanţă. Mai mult, învăţăm diferite procedee de
apărare și ne ajută să ne dezvoltăm mușchii și organismul. Modelele noastre sunt
campionul râșnovean Răzvan Bobici și bineînţeles, domnul antrenor”.
Alexandru Bârsan și Robert Beșca, sportivi.

RUGBY
" „Am început să venim
la rugby de acum
două
luni. Nu mai
jucasem înainte și ni s-a
părut interesant. Ne-a atras, nu ne pare rău și acum
vrem să ajungem să facem
performanţă.
Este un sport de forţă, inteligenţă și rapiditate și ne ajută să credem în
forţele noastre. În același timp, nu e chiar așa de dur cum pare”,
Claudiu Mânătoru și Ștefan Drăgai,
sportivii pe care antrenorul îi vede drept un viitor bun pilier, respectiv cel mai mic dar și cel mai talentat.

BIATLON
" „Avem 20 de copii la biatlon, e greu când
nu e zăpadă, însă pe de altă parte s-au făcut
eforturi și s-au cumpărat echipamente,
schiuri, bocanci și beţe. Orașul are o bună
tradiţie în schi, avem două poligoane, unul
făcut chiar cu muncă voluntară, deci baza
este foarte bună. Am avut vicecampiană naţională și campion balcanic, iar
la ce talente
există în zonă,
nu avem cum să
nu scoatem și
alţi performeri”,
Mircea
Cimpoia,
antrenor
biatlon.

MAJORETE
" „Îmi place mult disciplina pe care o practic, ea îmbinând elemente de gimnastică,
acrobaţie și dans. Nu este un sport periculos, iar ca rezultate, am fost campioni și vicecampioni naţionali”.
Sandra Ioana Goian, sportivă.

" „Mă bucur că Primăria orașului
a ales să ne ajute încă de când
noi eram nimeni, ca să spun așa.
Între timp am reușit performanţe
la campionate naţionale, balcanice și internaţionale și sper să
continuăm în același ritm”.
Cătălin Nan,
antrenor majorete.

avantaje, cum ar fi faptul că
înveţi să lucrezi în echipă.
Bineînţeles, visăm să ajungem
fotbaliști mari așa cum sunt
idolii noștri Cristiano Ronaldo și
Zlatan Ibrahimovic”,
Ștefan Cozac Sotiris și
Marius Andrei Paraipan,
sportivi (grupa 2003-2004).
"„Facem fotbal deja de 3-4 ani
cu toţii. Suntem o adevărată
echipă și sperăm să creștem
împreună. Jocul colectiv ne
învaţă să ne ajutăm unii pe alţii.
Echipa noastră favorită este Real
Madrid, iar ca jucători preferaţi
suntem împărţiţi între Cristiano
Ronaldo și Cristi Tănase”,
Rareș Plăiașu, Rareș
Amarandei, Vlad Cotinghiu
și Claudiu Pătrașcu,
sportivi(grupa 2005-2006).
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Primele Jocuri Olimpice
„creative”, de la Râșnov
Angajaţii Dexion și-au construit sănii alegorice, care mai de care mai
originale, dar și mai trăsnite, și s-au întrecut într-o serie de probe inedite
„Creative Winter Games” i-a provocat pe
angajaţii Dexion la o competiţie sportivă inedită, dar și să dea dovadă de creativitate. Astfel,
angajaţii societăţii s-au împărţit în zece
echipe, iar fiecare echipă a trebuit să își confecţioneze câte o sanie alegorică. Echipele au
fost convocate în poligonul de pe Valea Cărbunării, unde s-au desfășurat probele de concurs, iar fiecare dintre cei cinci membri ai
echipajului au trebuit să vină costumaţi în ton
cu sania pe care au construit-o. „Ideea organizării acestei competiţii a venit, fiindcă am
dorit să promovăm mișcarea, sporturile de
iarnă, dar și să dezvoltăm comunicarea și
colaborarea între componenţii echipelor și a
angajaţilor Dexion în general”, a explicat
organizatorul Lucian Cazacu, HR & Administrative Manager în cadrul Dexion. La organizarea acestei ediţii a jocurilor olimpice creative au participat 12 dintre angajaţii companiei, iar competiţia a fost derulată în
parteneriat cu Primăria Râșnov și Federaţia
Română de Schi Biatlon, care au pus la dispoziţie infrastructura și logistica derulării probelor sportive.

Idei năstrușnice
și sănii trăsnite
Angajaţii Dexion au avut idei destul de
năstrușnice, astfel că și-au construit sănii,
care mai de care mai originale, dar și mai
trăsnite. La linia de start s-a aliniat o „corabie”
a piraţilor, una cu luptători din epoca
medievală, o echipă „de montaj”, echipa de la
„Top Gear”, care și-a construit o sanie cu
mulţi cai putere, o echipă care și-a transformat sania în dormitor, un echipaj de urgenţă
și unul de „miliţie”, dar și o sanie mai
înflăcărată și una care a
dorit să-și ia
zborul.

DEXION
angajează:

Cu 20% mai mulţi nou născuţi
anul trecut faţă de 2013

Obligatoriu săniile trebuiau să și alunece,
fiindcă a existat și o asemenea probă de
măsurare a distanţei parcursă de sanie în
alunecare, care conta destul de mult în clasamentul final.

O serie de probe inedite
Totodată, angajaţii au mai avut de trecut o
serie de alte probe inedite cum ar fi „proba cu
paleţi” (traversarea unei zone cu ajutorul a doi
paleţi de lemn de către toată echipa și transportarea unei cantităţi cât mai mare de apă în
paharele puse paleţi), dar și proba „farfuriilor
secrete” (găsirea farfuriilor pe care era trecut
numărul echipei din care respectivul angajat
făcea parte) și o probă de tir cu pușca. După ce
au trecut de toate aceste probe s-a întocmit un
clasament, iar membrii celor patru echipe cu
cel mai bun punctaj s-au întrecut în doborârea unor sticle de apă cu ajutorul bulgărilor de
la distanţe diferite și au jucat finala mică și
finala mare. După o probă cu obstacole, în
finala mică, au fost stabilite ocupantele
locurilor III și IV, respectiv Echipa Miliţia și
„Pull Out & Drive In”, iar în marea finală s-au
întrecut cei de la „Top Gear” și echipa „De
Montaj”. Proba finală de tir cu pușca a fost
câștigată pe ultimii 20 de metri de către cei de
la „Top Gear”.

Controlor calitate (1 post)
Planificator producţie (1 post)
Inginer proiectant (3 posturi)

Se oferă:
" pachet salarial motivant
" transport asigurat pe trei
schimburi din Zărnești,
Bran, Moeciu de Jos
" abonament medical
" condiţii de lucru moderne
CV-urile se pot trimite prin:
Fax: +40 372 683 414,

100 de nunţi,
157 de botezuri
și 92 de
înmormântări în 2014,
la Râșnov

email: recruitment@dex
ion.ro sau la sediul Dexion
din Râșnov, Strada Câmpului nr. 1-A.
CV-urile se pot depune
până în data de 6 martie.
Informaţii suplimentare la
numărul de telefon: +40
372 683 417 - de luni până
vineri între 08:00 și 16:00

2014 a fost unul bun la Râșnov din punct
de vedere demografic. Natalitatea a crescut
cu 20%, numărul deceselor fiind în scădere.
Astfel, conform comunicărilor primite de
către SPCLEP Râșnov – Serviciul Evidenţa
Persoanelor, rezultă faptul că în anul 2013
s-au născut un număr de 120 copii ai căror
părinţi au domiciliul pe raza orașului nostru, iar în anul 2014 numărul acestora a fost
de 157. 22 de nașteri au fost înregistrate
direct la serviciul de Starea Civilă din Primăria Râșnov (număr identic cu cel din
2013), iar 135 la alte primării, având în
vedere că nașterile au avut loc la unităţi sanitare din alte localităţi. „Potrivit art. 28 din
HG 64 din 2011 pentru aprobarea
Metodologiei cu privire la aplicarea unitară
a dispozi?iilor în materie de stare civilă,
înregistrarea nașterii se face de serviciul de
stare civilă din cadrul SPCLEP sau a
primăriei în a cărei rază s-a produs evenimentul. Noii născuti ai căror părinţi au
domiciliul pe raza orașului Râșnov, de regulă, vin pe lume la maternitatea din Bra?ov,
iar înregistrarea nașterii acestora se face
la Primăria municipiului Brașov”, au
explicat reprezentanţii Serviciului de Stare
Civilă din cadrul Primăriei Râșnov.
Dacă numărul de nașteri e în creștere, a
scăzut însă numărul celor care „s-au așezat
la casa lor”, anul trecut la oficiul de stare
civilă al Primăriei fiind înregistrate 100 de
acte de căsătorie, faţă de 118 în 2013. Tot în
scădere a fost și numărul deceselor, în 2014
trecând la cele veșnice 92 de râșnoveni, cu
22 mai puţin decât în anul precedent. Același trend descendent, însă mult mai puţin
pronunţat, s-a făcut simţit și în cazul
divorţurilor, 56 în 2014, faţă de 57 în 2013.
Dintre despărţirile care au avut loc anul trecut, 25 s-au realizat prin divorţ amiabil, iar
restul de 31 prin sentinţe civile la Instanţe
Judecătorești.
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Kinderball-ul, tradiţia renăscută a micilor sași
Peste 600 de participanţi la ediţia din acest an
Complexului Pănicel pe muzică de fanfară a
celor de la „Ţara Bârsei”. Apoi a urmat o petrecere în toată regula, cu dansuri și cântece cu
specific săsesc, la care au participat și cei

Copiii de grădiniţă, dar și colegii mai
mari de la Școala „Peter Thal” au
mărșăluit pe muzică de fanfară și au
dansat pe cântece specifice săsești.
O veche tradiţie a comunităţii săsești din
Râșnov, Kinderball-ul sau Balul Copiilor a
„reînviat” anul trecut după aproape 15 ani de
pauză. Obiceiul sașilor de a organiza acest bal
datează de ani buni și ultimul care s-a ocupat
de organizarea sa a fost regretatul profesor
Peter Thal. Odată cu dispariţia dascălului și
Kinderball-ul a fost dat uitării, însă începând
din 2014, unul dintre profesorii Școlii Gimnaziale „Petre Thal”, Sanda Giurgi, a luat
iniţiativa de a organiza balul, așa cum este
tradiţia, înainte de intrarea evanghelicilor în
Postul Paștelui. Și în acest an, sâmbătă, 14 februarie, 270 de copii de la clasele de limba germană ale grădiniţelor din oraș și de la Școala
Gimnazială Nr. 2 au defilat în Sala Mare a

aproximativ 365 de părinţi însoţitori. Nu au
lipsit Rucky Tucky, Ententanz, Bruderchen
komm tanz mit mir, Mit den Fusschen trapp
trapp trapp, Zeigt her eure Fusse, celebre în
muzica populară germană, dar și tradiţionalul
„Lautenzia”, care a fost îndelung aplaudat de
către cei 15 vârstnici din comunitatea săsească
rămași în Râșnov, prezenţi și ei la balul celor
mici. „Este un obicei vechi, iar de la trecerea
în nefiinţă a regretatului Peter Thal, el a fost
dat oarecum uitării. L-am reluat anul trecut și
trebuie să mulţumesc colegei mele Marina
Bîrlă, dar și unei foste eleve a școlii, actualmente părinte, persoane care s-au implicat
enorm și care au făcut ca evenimentul să fie
posibil. A fost o petrecere cu adevărat reușită,
mai bună decât anul trecut, dar încă nu la
nivelul la care dorim să ajungă. Mai avem
multe detalii de pus la punct. Mulţumim
reprezentanţilor Primăriei, care ne-au sprijinit din punct de vedere logistic, aspect realizat în mare parte cu efortul dânșilor”, ne-a
spus profesorul Sanda Giurgi, organizator al
balului.

Toţi cei 15 vârstnici din comunitatea
săsească rămași în Râșnov au participat
la ediţia din acest an a Balului Copiilor.

Râșnovenii și vinul din propria cămară
Concursul „Cu vinul de acasă” a ajuns la cea de a treia ediţie organizată la noi în oraș
Râșnovenii se află deja la al treilea an de
când se întrec cu vinurile producţie proprie, pe
31 ianuarie având loc concursul ,,Cu vinul de
acasă”. Manifestarea are origini mai vechi, mai
exact în 1978, când Vasile Robu, un brașovean
pasionat producător de vinuri, a dat naștere
competiţiei celor mai bune licori „din propria
pivniţă”. Deși mai bine de 20 de ani s-a desfășurat în Brașov, concursul s-a mutat apoi la
Râșnov, aici stabilindu-se și iniţiatorul său. După decesul acestuia, apropiaţii au ţinut să reîn-

„A fost o petrecere frumoasă, între 50 de bărbaţi adevăraţi”

vie tradiţia în memoria sa, ajungând acum la a
treia ediţie a întrecerii, a cărei principală condiţie este ca vinurile să fie făcut acasă, în gospodărie. „Nu riscă nimeni să vină cu vin cumpărat de la cramă, pentru că dacă va câștiga și
va trebui să dea tuturor de băut din ce are acasă, va avea o problemă”, glumesc participanţii. Cu două sticle, una de vin alb și una de
vin roșu, 50 de participaţi s-au prezentat la locul petrecerii, iar misiunea juriului a fost una
extrem de dificilă, întrucât toţi concurenţii sau străduit să aducă vinuri cât mai alese, pentru care au depus muncă îndelungată și mult
suflet. Pentru obiectivitate, „licoarea lui Bachus” au fost îmbuteliate, bineînţeles, în sticle

identice. „A fost o petrecere frumoasă, între 50
de bărbaţi adevăraţi, pricepuţi în arta vinurilor, dar cumpătaţi în consumarea lor. Să dea
Dumnezeu să fim sănătoși, să avem liniște și
pace-n lume, să se facă struguri din belșug, pe
care să îi transformăm în vin, iar soţiile noastre, în compot”, a spus la finalul serii, Liviu
Stroie, iniţiatorul concursului. La evenimentul organizat în acest an în ultima zi din luna
ianuarie au fost premiaţi primii trei producători, câștigător absolut fiind râșnoveanul care
și-a botezat producţia cu numele „Hamburg”.
A existat însă și un participant care s-a ales cu
premiul „lingura de lemn”, vinul său fiind cel
mai puţin apreciat de juriu.

Clasamentul concursului

" Premiul I - Obancea Dragoș
" Premiul II - Olar Rareș
" Premiul III - Petcu Liviu
" „Lingura de lemn” – Nan Mihai
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Șefa Reprezentanţei Comisiei Europene în
România a vizitat Râșnovul
Șefa Reprezentanţei Comisiei Europene în
România, Angela Filote, s-a aflat pe 5 februarie
într-o vizită în judeţul Brașov, pe agenda de
lucru figurând o serie de întâlniri la Prefectură
și Consiliul Judeţean Brașov, dar și o deplasare
pe care oficialul a dorit să o facă la Râșnov.
Primarul Adrian Veștea a fost cel care a
realizat oficiile de gazdă, după ședinţa de la
sediul Primăriei, acesta conducându-și
oaspetele la Complexul Olimpic de Sărituri cu
Schiurile de la Valea Cărbunării, dar și în interiorul Cetăţii Râșnov. Angela Filote s-a arătat
încântată de proiectele care se află în curs de
implementare în Râșnov, o parte dintre ele cu
finanţare de la Uniunea Europeană, subliniind
importanţa readucerii la lumină a unor elemente care fac parte din istoria zonei. „Înţeleg
că există multe planuri de valorificare a
lucrurilor pline de însemnătate care se află în
interiorul Cetăţii Râșnov. Readuse în zilele
noastre, nu putem decât să sperăm că vor
avea efecte benefice asupra dezvoltării orașului. România este o ţară frumoasă, ce are
foarte multe de oferit, însă trebuie scoase la
lumină lucrurile lăsate în uitare. Trebuie continuate reformele structurale, care să reprezinte sursa revenirii. De asemenea, trebuie utilizate și valorificate la maxim oportunităţile,

inclusiv cele venite prin intermediul Uniunii
Europene”, ne-a declarat Angela Filote.
Seria de vizite pe care șefa reprezentanţei
CE în România le întreprinde în această
perioadă în mai multe judeţe ale ţării are ca
scop identificarea problemelor legate de accesarea fondurilor europene pe care le întâmpină
autorităţile locale. Cetatea Râșnov e beneficiara primului program de promovare cu fonduri
UE din România, pentru reabilitarea acestui

monument istoric de clasă A existând intenţia
Primăriei Râșnov de a accesa finanţări europene pe axele ce vor fi deschise în perioada
bugetară 2014 – 2020. Totodată, la Râșnov sunt
în derulare alte două proiecte de amploare ale
Regiunii Centru finanţate din bugetul UE,
respectiv Reabilitarea și modernizarea centrului istoric al orașului Râșnov și Creșterea
gradului de accesabilitate a Cetăţii Râșnov prin
construirea unui ascensor pe plan înclinat.

Liderii de mâine și modelul Râșnovului
Proiectul „Liderii de mâine Brașov”, că liderii de mâine ne vor asigura pensiile”,
iniţiat de Asociaţia Femeilor de Afaceri și a a spus Adrian Veștea, primarul orașului
Femeilor Conducătoare de Întreprinderi Râșnov.
Brașov (AFAFCI), și-a desfășurat pe 15 ianProiectul „Liderii de mâine Brașov” are
uarie o nouă fază, la Râșnov, unde au avut ca obiectiv educarea tinerilor
loc activităţile în cadrul celui de-al treilea în spiritul apartenen„Am
modul, cel de „Turism”. Programul tinerilor ţei la comunitatea
propus
să
ne deplaînscriși în proiect a însemnat vizite la locală atât prin
săm
la
Râșnov
pentru
Primărie, unde au aflat despre dezvoltarea informarea lor
modulul
de
turism,
turismului în judeţul Brașov, cu particular- cu privire la
deoarece localitatea a fost
ităţi despre orașul Râșnov, la Cetate și liftul „mecanismul
una
aproape ștearsă de pe harta
cu cremalieră, parcul de dinozauri și Com- de funcţioplexul Olimpic de sărituri cu schiurile. Ast- nare” al aces- României, iar în ultimii ani a
fel, elevii au fost oaspeţii primarului Adrian teia, dar și cunoscut o dezvoltare fantastică”.
Carmen Mezei,
Veștea, cu care au avut ocazia să discute și prin conștienreprezentant
AFAFCI,
din experienţa căruia, spun ei, au reușit să tizarea imporproprietar
de
pensiune
înveţe cum turismul poate contribui decisiv tantei implicării
și agenţie de turism
la dezvoltarea unui oraș. Liceenii nu au ezi- lor în viaţa civică.
tat să îl „descoasă” pe edil cu diverse între- Beneficiarii
direcţi
bări despre ascensisunt 30 de elevi al clasei a
unea sa în politică,
XI-a, din trei colegii brașovene partenere:
administraţie și
Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meșotă”,
d e s p r e
Colegiul Naţional Economic „Andrei
evoluţia din
Bârseanu” și Colegiul Naţional de
ultimii ani a
Informatică „Grigore Moisil”.
orașului pe
Sesiunile de pregătire
care îl condin cadrul proiec„Ne dorim să
duce. „Letul se desfășoară
fim lideri și să
am
spus
pe perioada a
facem acest lucru cât
tinerilor că
șase luni, în
mai repede. Cel mai
fiecare dintre ei
fiecare lună
bine am înţeles cu prilejul fiind prograeste un lider prin
vizitei de la Râșnov este că pen- mat
ceea ce face. Este
unul
tru
a
reuși, trebuie să ai viziune”.
foarte important ca traiectoria pe
din modulele
care o vor urma în viaţă să fie cea
tematice plaSebastian Aldea,
pe care le-o dictează interiorul, nu
nificate: leadunul din tinerii care
ceea ce le sugerează altcineva. Pot
ership, adminisau vizitat Râșnovul
deveni un bun medic, profesor sau, de ce
traţie locală, turnu, un primar bun, trebuie doar să meargă
ism, siguranţa cetăcu plăcere la muncă. Am fost încântat de
ţeanului, educaţie, econoîntrebările elevilor, chiar dacă ei nu sunt mie. Proiectul este programat pentru duradin Râșnov au venit foarte bine pregătiţi, ta unui an școlar, iar ediţia a doua este imîntrebările lor au fost pertinente. Se vede că plementată începând cu anul școlar 2014le-am captat atenţia. Am toată încrederea 2015.
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Liceeni din trei colegii brașovene au vizitat orașul devenit staţiune de interes naţional

