SPECTACOL TOTAL LA CUPA MONDIALĂ. RÂȘNOVUL S-A PREZENTAT DIN NOU IMPECABIL

PAGINILE 4 - 5

„UN OM INFORMAT ESTE UN OM PUTERNIC”

ANUL XI ! NR. 143 ! Ianuarie 2017 !

EDITORIAL
2017 – anul
unor noi
investiţii
După succesul organizatoric și sportiv al
celor două etape de Cupă Mondială la sărituri
cu schiurile, care au reconfirmat prezenţa
Râșnovului într-un foarte select club, alături
de staţiuni precum Oberstdorf și GarmischPartenkirchen (Germania), Lillehammer
(Norvegia), Sapporo (Japonia), Bischofshofen
și Insbruck (Austria) ș.a., noi, cei din
Primărie și Consiliul Local ne întoarcem la
activităţile presupuse de administrarea
orașului, continuând să punem în practică
strategia de dezvoltare a comunităţii noastre.
2017 este anul în care noi investiţii vor
prinde contur și vor contribui la creșterea
standardului de viaţă, precum și la sporirea
atractivităţii Râșnovului, ca staţiune turistică
de interes naţional, dar și ca loc în care este
plăcut să locuiești.
Astfel, așa cum puteţi citi în articolul alăturat, vom începe un amplu proiect de reabilitare și extindere a Policlinicii, cu finanţare
de la bugetul local, în dorinţa de a oferi
pacienţilor și cadrelor sanitare condiţii moderne și, prin aceasta, de a spori calitatea și
diversitatea actului medical. La finalul
lucrărilor, Policlinica va avea încă 17 cabinete, în care ne propunem să atragem medici
cu specializări precum cardiologia, ortopedia, ginecologia, pe lângă cele existente. Personal, mă bucur că, la consultarea publică pe
care am organizat-o, medicii din Râșnov s-au
arătat foarte deschiși în a colabora cu noi
pentru materializarea acestui proiect.
Tot în acest an vom începe noi investiţii
în infrastructură, cum ar fi colectorul de ape
pluviale din Cartierul II, sistematizarea
rutieră și canalizarea pluvială în cartierele
Florilor și ISR, îngroparea cablurilor și
realizarea unui sistem modern de iluminat
public pe strada I.L. Caragiale, lucrări de
infrastructură în cartierul Chimica.
De asemenea, lucrăm la finalizarea agendei de evenimente culturale, artistice și
sportive pe anul în curs, evenimente prin
care ne propunem să atragem un număr
important de turiști care să-și cheltuie banii
în Râșnov, dar și să vă oferim Dvs. posibilitatea unor momente de relaxare și distracţie.
Avem și proiecte depuse pentru finanţare
europeană și guvermanentală, ca și proiecte
care așteaptă deschiderea liniilor
de
finanţare, dar despre acestea vom vorbi atunci când se va concretiza ceva.
În concluzie, „treaba chibzuită”, care a
devenit un brand al orașului nostru, continuă!

Liviu BUTNARIU
Viceprimar
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Primăria a prezentat planurile
noii Policlinici a Râșnovului

Primii informaţi au fost medicii din oraș, pentru care
s-a organizat o consultare publică în luna ianuarie
Policlinica din oraș va intra anul acesta
într-un amplu program de reabilitare, miza
administraţiei locale fiind ca Râșnovul să aibă
un centru medical modern, care să le ofere
medicilor de aici cele mai bune condiţii pentru
desfășurarea activităţii, dar și să devină mai
atractiv pentru medicii specializaţi în alte
domenii decât cele existente în oraș.
Lucrările sunt planificate astfel încât activitatea cabinetelor medicale să fie afectată pe
cât puţin posibil, iar din acest motiv proiectul
va fi implementat în două etape. Într-o primă

fază, șantierul se va deschide în curtea din
spate a policlinicii și se va lucra la extinderea
clădirii cu un etaj, prin mansardare, spaţiu în
care vor fi amenajate 17 noi cabinete medicale.
Tot în această etapă, în curtea interioară va fi
construit un lift care să permită accesul persoanelor greu deplasabile în sălile de consultaţii și va fi termoizolată întreaga clădire, pe
exterior. Odată această primă etapă finalizată,
cabinetele existente vor fi mutate în noile
spaţii create, iar accesul pacienţilor se va face
pe intrarea din curtea interioară. În acel

moment va fi demarată etapa a doua de lucrări,
cu acces de șantier pe intrarea din faţă a Policlinicii. Parterul și cele două nivele existente
vor intra în reabilitare totală, pornind de la
înlocuirea completă a instalaţiilor (electrice,
de încălzire și cele sanitare), reamenajarea
cabinetelor medicale și a holurilor, refacerea
grupurilor sanitare, totul urmând a fi schimbat, de la gresie, faianţă la linoleumulul sanitar. Ultimul pas va fi amenajarea curţii interioare, cu un mic parc, după modelul curţii
interioare de la liftul către Cetate.

Cum va fi organizată
noua Policlinică

familie, dar se va păstra și cabinetul de imagistică, având în vedere că aparatura medicală
instalată aici a necesitat lucrări speciale de amenajare a spaţiului, inclusiv montarea unor pereţi
de protecţie din plumb.
La etajul II vor fi medicii dentiști, laboratoarele tehnico-dentare, precum și laboratorul
de analize.
La mansardă, în noile spaţii create, sunt
planificate a funcţiona cabinetele medicilor specialiști. Prin realizarea acestei investiţii, poli-

clinica va beneficia de 17 cabinete noi, astfel că
„pe lângă faptul că vom pune la dispoziţia
medicilor și râșnovenilor spaţii medicale moderne, vom putea să atragem noi specializări,
cum a fi cardiologia, ortopedia sau ginecologia”,
ne-a declarat viceprimarul Liviu Butnariu.
Totodată, holurile de pe fiecare nivel vor fi
amenajate ca săli de așteptare. Toate cabinetele
medicale vor fi compuse din două încăperi, una
principală și o sală specială pentru consult.
- continuare în pagina 2 -

După finalizarea lucrărilor, intrarea principală va fi prin curtea interioară, chiar dacă se va
păstra și actuala intrare.
La parter va funcţiona o recepţie, cu acces la
lift, centrul de permanenţă, cabinetele de pediatrie și spaţiile pentru fizioterapie.
La etajul I vor fi cabinetele medicilor de
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Primele investiţii ce vor fi demarate în 2017
Primăria Râșnov este pregătită să dea ordinul de
începere a lucrărilor pentru trei proiecte de investiţii,
lucrări ce pot începe imediat ce vremea o va permite,
având în vedere că întreaga procedură de atribuire,
pornind de la studiul de fezabilitate, proiect tehnic,
licitaţie publică, a fost parcursă în ultimele luni din
2016 și începutul lui 2017. „În acest moment avem
contractele semnate pentru amenajarea unui colector de ape pluviale pe străzile Ioan Slavici, Alexandru Sahia și Uzinei, dar și pentru realizarea
lucrărilor de sistematizare a infrastructurii rutiere și
de realizare a canalizării pluviale în cartierele ISR și
Florilor, iar lucrările vor începe imediat ce condiţiile meteorologice vor fi favorabile. Valoarea totală a
lucrărilor la cele trei obiective de investiţii se ridică
la 3.432.398 lei, finanţarea fiind asigurată integral
de la bugetul local”, ne-a declarat viceprimarul Liviu
Butnariu.

Modernizarea cartierelor de blocuri ISR și Florilor și realizarea
colectorului de ape pluviale pe tronsonul Slavici - Sahia - Uzinei

Aleea
pietonală
paralelă
cu pârâul
Ghimbășel
va fi
transformată
în arteră auto
cu sens unic.

1.062.366 de lei - noul
colector de ape pluviale
Colectorul care va prelua apele pluviale din
Cartierul II, subtraversând străzile Ioan Slavici,
Alexandru Sahia și Uzinei, este o investiţie bugetată
cu 1.062.366 de lei, inclusiv TVA. Lungimea totală a
colectorului este de 1.197 de metri, iar pentru a prelua eficient apele, diametrul conductei va crește progresiv, odată cu debitul apelor pluviale ce urmează a
fi preluate. Mai exact, la punctul pornire, conducta va
avea un diametru de 250 de milimetri, iar la punctul
de deversare în pârâul Ghimbășel diametrul va fi de
800 de milimetri. Suprafaţa carosabilă de pe arterele
rutiere incluse pe traseul acestui colector nu va fi
afectă. Astfel, pe strada Ioan Slavici, asfaltată recent,
există pe margine o zonă verde foarte mare, iar conducta va trece pe acolo. De asemenea, pe marginea
străzii Sahia (drumul naţional care duce spre Zărnești) există o bandă de teren care este acostament și
pe unde urmează să treacă acest colector. În zona
intersecţiei străzii Sahia cu DN 73 (Brașov – Râșnov Bran - Pitești ), conducta va subtraversa drumul naţional, după care va trece pe marginea străzii Uzinei,
prin curtea fostei Fabrici de Scule Râșnov.

1.479.477 de lei
pentru cartierul ISR
Valoarea contractului privind sistematizarea
infrastructurii rutiere din cartierul ISR este de
1.479.477 de lei, iar potrivit viceprimarului Liviu Butnariu, termenul de finalizare a lucrărilor este decembrie 2017. Potrivit proiectului, se vor păstra traseele
existente ale străzilor, cu mici modificări.

Lungimea totală a drumurilor, aleilor și parcărilor din acest cartier, care fac obiectul modernizării, este de 1.582,58 metri, fiind cuprinse străzile
ISR, Vlad Ţepeș, Abatorului, șase alei și patru platforme de parcare. Aici, după finalizarea lucrărilor
vor fi disponibile 229 de locuri de parcare.
Totodată, pentru a se fluidiza circulaţia
mașinilor, strada Vlad Ţepeș va fi prelungită, aleea
pietonală de pe malul Ghimbășelului urmând a fi
transformată în arteră rutieră cu sens unic. În
momentul de faţă, strada Vlad Ţepeș se oprește
brusc, într-o parcare, circulaţia auto în zonă fiind
anevoioasă.

890.555 de lei pentru
cartierul Florilor
În cartierul Florilor, lungimea totală suprafeţei
carosabile ce urmează a se turna covor asfaltic este
de 791,73 metri liniari, din care 430,72 ml este
lungimea a două tronsoane ale Aleii Florilor, iar
361,01 ml este lungimea totală a parcărilor din zona
blocurilor. „Contractul este semnat, pe o valoare de
890.555 de lei rezultată în urma licitaţiei”, a precizat
viceprimarul Liviu Butnariu.

Ce lucrări se vor realiza
în cele două cartiere

Str. Vlad Ţepeș, care se oprește acum
brusc, într-o parcare, va fi prelungită.

Alte două proiecte în faza de contractare
Tot pentru anul 2017, în planul de investiţii sunt incluse și lucrări în cartierul
Chimica (similare cu cele realizate în ISR și Florilor), dar și introducerea în subteran a cablurilor și realizarea unui sistem modern de iluminat public pe strada
I.L.Caragiale. „Conform devizului realizat de proiectant, valoarea lucrărilor din
cartierul Chimica este estimată la 1.972.794 de lei, cu TVA, iar pentru acest proiect
sunt aprobaţi indicatorii tehnico-economici, urmând ca în perioada următoare să
fie lansată licitaţia de lucrări”, a precizat viceprimarul Liviu Butnariu. În ceea ce
privește lucrările de pe strada I.L. Caragiale, acestea au o valoare estimată la
475.000 de lei.
Luând în calcul și valoarea investiţiilor din cartierele ISR și Florilor, respectiv cea
de realizare a colectorului de pe Sahia, anul acesta, pentru lucrări de infrastructură în Râșnov sunt în curs de demarare proiecte de aprox. 6 milioane de lei.

Potrivit documentaţiilor tehnice, în cartierele
de blocuri din oraș, lucrările necesare sistematizării vizează ranforsarea structurii rutiere a carosabilului, platformelor de parcare și trotuarelor
existente. Pe unele porţiuni vor fi executate lucrări
de lărgire, iar pe segmentele nou create se vor executa toate lucrările specifice amenajării unui
drum, mai precis se va realiza o fundaţie din balast
și piatră spartă, apoi se vor așterne straturile de
asfalt. De asemenea, vor fi create noi locuri de parcare și trotuare. Totodată, va fi realizat un sistem
subteran de scurgere a apelor pluviale, astfel încât
să fie respectate noile reglementări din domeniu.
Sunt prevăzute și lucrări de semnalizare a circulaţiei (marcaje longitudinale, indicatoare rutiere),
precum și rampe pentru accesul persoanelor cu
dizabilităţi, iar în final vor fi amenajate și zonele
verzi.
Odată cu lucrările de reabilitare a infrastructurii rutiere, se vor efectua și lucrări de modernizare a reţelelor electrice și a iluminatului public.
Practic, după ce se vor efectua săpăturile pentru
sistemul de captare a apelor pluviale, cablurile vor
fi trecute în subteran.

Primăria a prezentat planurile noii Policlinici a Râșnovului
- continuare din pagina 1 -

Când încep lucrările
Indicatorii tehnico – economici pentru prima
etapă au fost aprobaţi de Consiliul Local Râșnov,
urmând ca în cursul lunii februarie anunţul licitaţiei de lucrări să fie publicat pe site-ul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP). „Dacă
nu apar situaţii neprevăzute în derularea procedurii de achiziţie, în luna aprilie vom putea
emite ordinul de începere a lucrărilor, care, conform contractului, vor trebui finalizate în maxim
12 luni”, a precizat viceprimatul Liviu Butnariu.
Pentru cea de a doua etapă se lucrează acum
la detaliile tehnice. Și în acest caz durata estimată
a lucrărilor este de 12 luni. „Pentru a nu exista o
«perioadă moartă» în implementarea acestui
proiect, procedura de achiziţie a lucrărilor pentru reamenajarea spaţiilor interioare va fi
demarată în paralel cu derularea lucrărilor la
prima etapă”, a mai spus Liviu Butnariu.

100% cu finanţare
de la bugetul local
Conform indicatorilor-tehnico economici
aprobaţi de Consiliul Local, valoarea lucrărilor
pentru prima etapă de extindere și modernizare a
Policlinicii Râșnov este de 3.132.048 de lei cu

TVA. Întreaga investiţie, inclusiv etapa a doua de
lucrări, va fi finanţată de la bugetul local.

Consultare publică cu
„actorii direct implicaţi”
Pentru ca proiectul de modernizare a Policlinicii să răspundă standardelor în domeniu,
medicii râșnoveni au fost invitaţi de viceprimarul
orașului la o consultare privind această investiţie.
„Întâlnirea cu medicii s-a desfășurat în 16
ianuarie și au participat aproape toţi medicii
care își desfășoară activitatea în Policlinică. Cei
prezenţi la consultare au considerat că avem
nevoie de această investiţie și au susţinut acest
proiect”, a declarat Liviu Butnariu.
La rândul lor, medicii au apreciat în primul
rând faptul că a fost organizată această dezbatere
publică și au afirmat că investiţia este necesară,
având în vedere că „sunt situaţii în care, spre
exemplu, instalaţiile electrice nu mai fac faţă”.
„Pentru noi, care suntem direcţi implicaţi, este
extrem de important că am fost consultaţi. Ni
s-a comunicat faptul că în perioada derulării
lucrărilor ni se vor asigura spaţiile desfășurării
activităţii, apoi, după finalizarea proiectului,
vom avea spaţii moderne”, ne-a declarat dr. Carmen Frâncu, unul dintre medicii de familie din
Policlinică. Totodată, ea ne-a spus că medicii au

fost consultaţi și în ceea ce privește viitorul
unităţii medicale. „După finalizarea lucrărilor,
vor exista spaţii noi, iar intenţia autorităţilor
locale este de a atrage noi specializări. Propunerea mea în acest sens a fost să fie atrase centrele medicale private, pentru că, individual,
medicii sunt mai greu de motivat să își deschidă
un cabinet de specialitate. La nivel local, se poate
stabili o listă de priorităţi, apoi se pot începe discuţii între Primărie și operatorii privaţi. De altfel,
cei din Brașov chiar sunt interesaţi să se extindă
și în celelalte localităţi din judeţ. Sunt convinsă
că, având la dispoziţie spaţii moderne, operatorii
vor fi interesaţi de Râșnov”, a explicat medicul.
De altfel, ea susţine că Râșnovul are nevoie de
noi specializări, având în vedere că este o localitate turistică, dar și una în care vin pacienţi din
Bran sau Moieciu: „Chiar dacă la spitalul din
Zărnești se primesc cazuri urgente, turiștii din
Bran sau Moieciu preferă să vină la Centrul de
permanenţă de la Râșnov”.
Organizarea de către Primăria Râșnov a
întâlnirii cu cadrele medicale a fost apreciată și
de dr. Lucieta Almăjan, medic dentist, care a afirmat că dezbaterea a fost bine organizată, iar participanţilor le-au fost prezentate toate detaliile
legate de acest proiect. „În timpul acelei întâlniri
am fost ca o echipă. Ni s-a cerut părerea și cred

că toţi medicii au fost încântaţi, pentru că era
timpul ca Policlinica din localitate să fie reabilitată. După finalizarea lucrărilor vor fi create noi
cabinete și va permite atragerea de noi medici
specialiști, ceea ce va permite diversificarea activităţii medicale. În timpul discuţiilor ni s-a
spus nouă, medicilor stomatologi, că este posibil
să întrerupem activitatea pentru o perioadă, dar,
având în vedere că, alături de pacienţi, vom fi
beneficiari ai investiţiei, acceptăm această situaţie temporară”, a declarat dr. Almăjan. Situaţia e una specială în cazul cabinetelor
stomatologice, având în vedere că aparatura
medicală necesară nu poate fi ușor mutată,
având nevoie de configuraţii speciale ale instalaţiilor electrice și sanitare.
În momentul de faţă, în clădirea policlinicii
funcţionează 10 cabinete de medicină de familie, un cabinet de pediatrie, un laborator de
analize, o farmacie, un cabinet de medicină
internă, șase cabinete de stomatologie, un cabinet de radiologie dentară, unul de tehnică dentară, unul de implantologie și unul pentru terapii medicale. Tot în incinta policlinicii
funcţionează un punct al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Brașov, Centrul de permanenţă,
Serviciul Public Salvamont, dar și asociaţia
caritabilă „Îngerii de lângă noi”.

COMUNITATE
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INFORMAŢII DE INTERES PRIVIND
IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE

Peste 125 de locuri de muncă
disponibile acum în Râșnov
În orașul Râșnov sunt disponibile minim 125 de
locuri de muncă la această oră, oferite de un număr
de 29 de agenţi economici. Cel puţin atât am identificat noi, cu ajutorul angajaţilor din Primăria Râșnov,
care ţin permanent legătura cu mediul de afaceri
local, în încercarea de a ne forma o idee asupra pieţei
muncii din orașul Râșnov. Astfel, oferta prezentă este
una diversificată, pentru calificări în domenii precum
industrie, turism, comerţ, servicii, construcţii sau

Majorări și penalizări de
întârziere reduse cu 50%
Contribuabilii râșnoveni care nu și-au
plătit obligaţiile restante la bugetul local,
înregistrate la data de 31 decembrie 2015,
beneficiază de unele facilităţi dacă își achită
integral datoriile până la data de 31 martie
2017. Iniţiativa acordării acestei facilităţi
aparţine viceprimarului Râșnovului, Liviu
Butnariu, fiind luată în concordanţă cu
prevederile Codului de procedură fiscală, în
scopul stimulării achitării datoriilor către
bugetul local.
Astfel, potrivit Hotărârii de Consiliu Local
nr. 67 din 27 octombrie 2016, „se aprobă o
reducere cu 50% a majorărilor de întârziere și
a penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare
restante la data de 31.12.2015, constând în
impozite și taxe locale, redevenţe, chirii și alte
sume datorate bugetului local de către persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale și asociaţii familiale de pe raza administrativ teritorială a orașului Râșnov, achitate integral de la
data aprobării și până la 31.03.2017”.

Datoriile mai mici de
10 lei au fost anulate
Debitele mai mici de 10 lei înregistrate la
bugetul local la data de 31.12.2016 au fost anulate în baza unei decizii luate de Consiliul
Local Râșnov, având în vedere prevederile
Codului de procedură fiscală. Potrivit normativului, în situaţiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin
poștă, sunt mai mari decât creanţele fiscale
supuse executării silite, administraţiile publice
locale pot aproba anularea debitelor respective.

Persoanele fizice care
nu au depus anul trecut
declaraţiile pentru clădiri
nerezidenţiale trebuie să
depună aceste documente
până la 31 martie
De anul trecut, odată cu intrarea în
vigoare a noului Cod Fiscal, s-a făcut pentru
prima oară distincţia între clădirile rezidenţiale (locuinţe) și cele nerezidenţiale
(folosite în scop economic), stabilind totodată
și cote de impozitare diferite. În aceste
condiţii, în conformitate cu precizările Ministerului de Finanţe, pentru persoanele fizice
care la data de 31 decembrie 2015 aveau în
proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri
cu destinaţie mixtă (sunt și locuinţă și sediu
de firmă) a fost instituită obligaţia de a depune
o declaraţie, până la data de 31 martie 2016
(termen decalat ulterior până la data de 30
iunie), la direcţiile fiscale locale de care

aparţin, în cazul Râșnovului la Biroul de
Impozite și Taxe din cadrul Primăriei.
Anul acesta, a declarat șeful Biroului de
Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Râșnov,
Roxana Popa (foto), proprietarii care au depus
anul trecut declaraţiile nu mai trebuie să facă
acest lucru în 2017. Astfel, potrivit legislaţiei
în vigoare, proprietarii persoane fizice care au
depus în anul 2016 declaraţiile pentru spaţiile
nerezidenţiale sau mixte, vor depune noi
declaraţii peste cinci ani, iar în cazul persoanelor juridice, acest termen e stabilit la trei
ani, condiţia fiind să nu intervină nici o modificare faţă de datele menţionate în documentul deja depus. „În acest an, trebuie să depună
aceste declaraţii cei care nu au făcut-o în
2016, precum și persoanele care au respectat
anul trecut această obligaţie, dar au apărut
modificări faţă de cele declarate iniţial”, a mai
spus Roxana Popa.
Formularele - tip se pot găsi la Biroul de
Impozite și Taxe sau pot fi descărcate de pe
site-ul Primăriei Râșnov, iar termenul limită
până la care trebuie depuse aceste declaraţii
este 31 martie 2017.
Primăria are propria situaţie privind destinaţia imobilelor, comercială sau de locuit, în
urma identificărilor făcute pe teren sau în
urma interogărilor bazelor de date de la
Registrul Comerţului, dar notificaţi vor fi doar
cei străini de oraș, din cauza costurilor presupuse de corespondenţă. „Persoanele cu domiciliul în altă localitate, dar care au clădiri în
Râșnov și nu au depus declaraţiile amintite,
au primit sau vor primi în perioada imediat
următoare, odată cu înștiinţarea privind
obligaţiile de plată pentru anul în curs, și o
notificare prin care li se comunică faptul că,
în situaţia în care clădirile pe care le deţin
sunt nerezidenţiale sau spaţiile sunt mixte, au
obligaţia de a depune aceste documente prevăzute de legislaţia în vigoare”, a precizat
Roxana Popa. În ceea ce privește contribuabilii
cu domiciliul în Râșnov, aceștia vor primi
orice informaţie dorită, privind sumele de
plată sau alte obligaţii declarative, direct de la
ghișeu.

NR.
CRT.
1

DENUMIRE
AGENT ECONOMIC
AGRO-ZOO TRUETSCH SRL

2

ARA SRL

operatori CNC
prelucrători prin așchiere

Râșnov, str. Gării nr. 4

3

B.I.V.I. TRADING LTD SRL

Râșnov, Piata Unirii nr. 9
Pub Castel

4

BOMBARDIER SRL

5

BRACOMA SRL

6

BRUTARIA ALIPAN SRL

7

BUMA SRL

bucătar
ajutor bucătar
barman
ospatăr
montatori uși-ferestre PVC
muncitori calificaţi
muncitori necalificaţi
2 fierari betoniști
2 dulgheri
2 zidari
3 muncitori necalificaţi
brutari
ajutor brutar
muncitori necalificaţi
2 ospătari
1 ajutor bucătar

8
9

CRAEX COMIMPEX SRL
CUMIDAVAS SCC

10

CSI DEZVOLTATOR SRL-D

Râșnov, cart. Florilor
Râșnov, rest. Caraiman
Râșnov, rest. Centru Nord
Râșnov

11

DECUM SRL

1 vânzătoare cu calificare
3 barman-ospătar
1 vânzătoare prod. alim.
zidari
fierari
dulgheri
muncitori necalificaţi
1 cameristă
1 îngrijitor clădiri

12

DEXION STORAGE
SOLUTIONS SRL

13

EDEL HOUSE SRL

14

FLORIS BER MOROIANU SRL

15

FABRICA DE SCULE SA

16

GOSCOM CETATEA RASNOV SA

17
18

LEDO LEMN SRL
LEROIV TRANS SRL

19

M&M PRODUCT SRL

20

MAX INT RO SRL

21

PENSIUNEA
CASA RASNOVEANA
RESTAURANT LA PROMENADA

10% bonificaţie
Reamintim, totodată, că persoanele fizice
care își achită integral obligaţiile către bugetul
local până la data de 31 martie 2017 vor beneficia de o bonificaţie de 10%, ce se acordă pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe
clădiri, teren și auto.
Achitarea impozitelor locale se face
obligatoriu într-o singură tranșă pentru obligaţii totale mai mici de 50 de lei. Pentru valori
mai mari, plata fără penalizări se face în două
tranșe egale, termenele fiind 31 martie,
respectiv 30 septembrie 2017.
Programul pentru plăţi este următorul:
marţi și joi, între orele 8.00 – 12.00 și 14.0016.00, luni și miercuri, între orele 8.00 și
12.00 și vineri, între orele 8.00 – 10.00.

transporturi, iar din discuţiile purtate cu o parte din
reprezentanţii agenţilor economici, deși ar prefera să
angajeze oameni din Râșnov, aceștia au fost nevoiţi
să-și extindă aria de recrutare în Brașov și în
comunele vecine, pentru că, de multe ori, oferta lor a
rămas fără răspuns pe plan local. Mai mult decât atât,
Râșnovul începe să se confrunte cu un deficit de forţă
de muncă chiar și pentru posturi pentru care se
asigură calificare la locul de muncă.

22
23

25

POIANA RASNOAVEI
DORIPESCO SRL
REWE ROMANIA PENNY
MARKET SRL
RORA CONSING SRL

26

ROSENAU JUNIOR SRL

27

SINAI SRL

28

STEFANESCU IMPEX SRL

29

TIMRADSIM HOTEL SRL

24

MESERIA
tractoriști

12 operatori MUSA
2 muncitori ptr. sudură
6 muncit. necalific. vopsire
2 sudro Mig-Mag(week-end)
1 lăcătuș mecanic
1 electrician
2 stivuitorist(week-end)
4 inginer proiectant
1 designer de produs
1 inginer specialist MOVO
1 recepţioner/recepţioneră
1 ajutor bucătar
4 ospătari
4 bucătari
1 barman
1 strungar
2 frezori
1 ascuţitor
1 rectificator
2 agenţi comerciali
1 bucătar
1 ajutor bucătar
șoferi profesioniști

ADRESA LOCULUI
DE MUNCĂ
Râșnov, str. Gării

Râșnov, str. Gării nr. 99

d-nul Bargu Costin
0786/515100

Râșnov

d-nul Nicoara Codrut
0732/208657

Râșnov, str. Câmpului nr. 1

d-nul Buliga Alexandru
0745/161912

Râșnov, str. Glăjerie
Maggie's Ranch

d-na Veronica Sparchez
0733/077319
office@maggiesranch.ro
0268/231623
d-na Nan Tatiana
0268/230432
d-nul Chiscari Claudiu
0744/903348

Râșnov
pensiunea Cetatea Craiului
zona Farmacistul
Râșnov, str. Câmpului nr. 1A

Râșnov, str. Florilor nr. 69
Râșnov, restaurant INTIM
Râșnov, str. Câmpului nr. 1

Râșnov, str. Izvor nr. 6

1 tâmplar universal
2 cameriste
2 spălători vase
1 întreţinere curte
2 operatori mase plastice
3 muncitori necalificaţi
1 controlor calitate

Râșnov, Șos. Branului nr. 59
pensiunea Tudor

bucătari
ajutori bucătari
picoli
ospătari
spălători vase
cameriste
1 recepţioner/recepţioneră
1 îngrijitor clădiri
1 cameristă

Râșnov, Calea Brașovului
complex MAX

1 ospătar
1 ajutor bucătar
1 ajutor bucătar cu
experienţă
1 lucrător comercial
2 casieri
1 manipulant marfă cu
minime cunoștinte de
electronică
1 mecanic auto
1 electrician auto
2 tâmplari-dulgheri
1 muncitor necalificat
1 îngrijitor pensiune

Râșnov, str. Teiului nr. 88

recepţioneri
ajutori bucătari
cameriste

DATE DE
CONTACT
d-nul Eugen Truetsch
0744/321048
d-nul Nan Viorel
0268/230077
contact@ara.com.ro
0740/227835

Râșnov, str. Câmpului nr. 1

Râșnov, str. Teiului nr. 50

Râșnov, DN 73A, km 14
Râșnov, mag. Penny
Râșnov, str. Gării nr.6
Râșnov, Calea Brasovului
DN73
Râșnov, str. Gării nr.8
Râșnov, str. Cetăţii
pensiunea Valea Cetăţii
Hotel RADSOR
Râșnov, str. Ion Creangă nr.2

0723/267266
d-na Veronica Craiu
0774/639472
recruitment@dexion.ro
claudia.dobre@dexion.ro
fax 0372/683499

0740/195074
d-nul Patrascu Marius
0722/455911
0743/148965
d-nul Moroianu Dumitru
contact@fsr.ro
0368/800011
0721/924421

0268/230196
fax 0268/231012
secretariat
0724/754102
0745/655551
d-nul Dogariu Tudor
0372/729923
mmprod@mmproduct.ro
fax.0268/231722
d-na Raluca Plotogea
d-nul Razvan Mihalache
0744/203870

0742/224090
0268/231708
0742/224090
d-nul Ungureanu
0720/900778
recepţie hotel
0743/831010
d-nul Boboia Cortizu
0268/231552
office@kemtek.ro
fax.0268/230858
0723/000727
d-na Malureanu Mihai Silvia
0740/005728
d-nul Nicoara Aurel
0726/155449
d-na Stefanescu Elena
0774/467231
d-na Lucia Schuler
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Din nou
la mare
înălţime
În centrul Râșnovului a putut fi vizitată o expoziţie a cărei
temă au reprezentat-o trambulinele de pe Valea Cărbunării.

Râșnovul s-a ridicat la nivelul
așteptărilor și a organizat impecabil
cele două etape din Cupa Mondială
feminină la sărituri cu schiurile.
Reprezentanţii FIS au lăudat ceea
ce au văzut în 27 - 29 ianuarie și
dau asigurări că întrecerea va reveni
pe Valea Cărbunării și în 2018

Ca la fiecare ediţie, steagurile ţărilor participante
au fost arborate pe străzile Râșnovului.

Suporteri români, selfie-uri în peisajul hibernal din Piaţa Unirii.

Un public de nota 10 pe toată durata desfășurării competiţiei.

Nu doar baza trambulinei, ci și dealurile
din împrejurimi au fost pline de fani.

Organizat în premieră în urmă cu
trei ani, evenimentul celor două etape de
Cupă Mondială la sărituri cu schiurile
pentru fete găzduite de Complexul
Olimpic de pe Valea Cărbunării a ajuns
deja la „maturitate” și și-a confirmat
anvergura și în weekendul 27-29 ianuarie, când mii de oameni din toată lumea
au ajuns la Râșnov. Pentru prima dată,
„astrele” s-au aliniat perfect parcă, iar
organizatorii au avut parte de condiţii
excelente pentru a pregăti competiţia,
zăpadă căzută din plin cu săptămâni în
urmă, temperaturi scăzute care să o
menţină pe trambuline și nu în ultimul
rând o vreme superbă în zilele desfășurării, de care au profitat numeroși
iubitori ai sporturilor de iarnă și nu
numai. Pe margine s-au aflat, ca de
fiecare dată, oameni veniţi din întreaga
ţară, dar și din străinătate, cel mai
numeros grup de fani străini fiind cel al
japonezilor. Îmbucurător este și numărul
tot mai mare al spectatorilor de la o ediţie
la alta, aceștia asigurând prin comportamentul lor un real spectacol, la care de
această dată a contribuit și echilibrul
existent în întrecerea sportivă, care a avut
două câștigătoare diferite. „Baza
Olimpică pentru sporturi de iarnă de pe
Valea Cărbunării a găzduit din nou o
competiţie sportivă internaţională de cel
mai înalt nivel, iar acest lucru certifică
faptul că ne menţinem locul într-un club
foarte select. Împreună cu Federaţia
Română de Schi Biatlon, ne-am pregătit
100% din punct de vedere organizatoric
pentru a oferi concurentelor cele mai
bune condiţii, iar spectatorilor o competiţie de un spectacol deosebit”, a

declarat viceprimarul Râșnovului, Liviu
Butnariu. Fapul că organizarea a fost una
impecabilă a fos confirmat de reprezentanţii Federaţiei Internaţionale de Schi,
care au lăudat ceea ce au văzut timp de
trei zile și au dat asigurări că cele două
etape vor reveni la Râșnov și în 2018. „În
urma ședinţei de final, la care a participat și directoarea de competiţii pentru
Cupa Mondială feminină, Chika Yoshida,
am primit laude. Au fost două concursuri de excepţie. Sunt convins că vom
primi și în sezonul viitor cele două etape.
Fiind an olimpic, trebuie să vedem când
vor fi programate acestea, sperăm să fie
tot într-o perioadă în care nu vom avea
probleme cu zăpada”, a declarat secretarul general al Federaţiei Române de Schi
Biatlon, Puiu Gaspar.

Valea Cărbunării,
văzută în toată lumea
Așa cum se întâmplă din 2014 la
fiecare ediţie a competiţiei, Râșnovul
devine cunoscut în lume nu doar
datorită fanilor care vin să urmărească
pe viu spectacolul, ci și celor care
urmăresc presa de specialitate. Cele
două etape au fost transmise de TVR, iar
imagini au fost preluate de televiziuni
din întreaga lume, la Râșnov aflându-se
totodată jurnaliști din multe ţări participante, toate acestea transformându-se
într-un bun capital de imagine pentru
„Orașul Trandafirilor”. „Este un lucru pe
care l-am început extrem de prudent,
astăzi suntem într-o cu totul altă etapă.
Avem o infrastructură foarte bună și un
personal calificat care o deservește. E

foarte bine că Râșnovul continuă
tradiţia de a reprezenta România și
chiar Europa de Est cu aceste etape.
Conceptul iniţial a fost de a promova un
astfel de eveniment. Ceea ce se întâmplă azi e un lucru deosebit. În același
timp copiii își pot descoperi modele. Mă
bucură că după mult timp am avut un
sportiv calificat la Olimpiada de la Soci,
Iulian Pîtea, iar Dana Haralambie este
o sportivă de top în săriturile cu schiurile”, a declarat Adrian Veștea, președintele Consiliului Judeţean Brașov, cel
care a adunat în jurul său, pe când era
primar la Râșnov, echipa care a făcut
posibilă construcţia singurei baze
olimpice de sărituri cu schiurile a
României și, ulterior, aducerea Cupei
Mondiale, an de an, în ţara noastră.

Maren Lundby a făcut
surpriza în prima zi

Prima dintre cele două etape a fost
adjudecată de sportiva din Norvegia,
Maren Lundby, care a reușit sâmbătă
sărituri de 97, respectiv 99 de metri,
cumulând astfel 259 de puncte. Pe treapta a doua a podiumului s-a situat Sara
Takanashi, cu 249.8 puncte după sărituri
de 93, respectiv 98 de metri, în urma sa
având o conaţională, pe Yuki Ito. „Am
avut un weekend foarte bun, poate cel
mai bun din cariera mea, cu o victorie și
un loc doi. A fost un eveniment frumos,
felicit organizatorii pentru felul în care
s-au pregătit, iar fanii din România sunt
încântători și îi așteptăm din nou în
2018”, a afirmat Maren Lundby după cele
două zile de concurs.
Mascota întrecerii a
„întâmpinat” miile de fani
veniţi pe Valea Cărbunării.

Până la ultimul detaliu pus la punct: Transportul
spectatorilor între oraș și Valea Cărbunării a fost asigurat
de curse speciale care au circulat din sfert în sfert de oră.

Delegaţiile au defilat în Piaţa Unirii
din Râșnov, unde a avut loc și
o ceremonie de premiere a primei etape.
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Podiumul după cele două etape, alături de sportive aflându-se și oaspeţi precum ministrul Tineretului
și Sportului – Marius Dunca sau președintele Comitetului Olimpic Sportiv Român – Mihai Covaliu.

Fanii și jurnaliștii
japonezi, în toată
lumea pe urmele
Sarei Takanashi
și a colegelor sale.

Norvegianca Maren Lundby, alături
de gazdele din „Orașul Trandafirilor”.

Pentru Sara Takanashi,
Râșnovul a devenit de
neuitat: aici a ajuns
la 50 de victorii în
circuitul Cupei Mondiale
Veniţi să susţină unul din cele mai
numeroase loturi, cu nu mai puţin de
patru sportive la startul competiţiei,
suporterii din „Ţara Soarelui Răsare” au
avut și mari motive de bucurie, etapa din
29 ianuarie fiind câștigată de Sara
Takanashi, lidera clasamentului general
din acest sezon, care la Râșnov și-a
adjudecat cea de-a 50-a victorie în circuitul Cupei Mondiale, cu 247.3 puncte
(sărituri de 96 și 97 de metri). „Mă bucur
foarte mult că am reușit să câștig o
etapă de Cupă Mondială aici la Râșnov
și să ating o astfel de bornă ca număr de
victorii. Îmi pare rău că nu am ajuns la
«cota 50» din prima zi de concurs și
mi-am ţinut fanii într-un fel de
așteptare în acest sens. Dar poate așa a
fost să fie, căci mă gândesc că am stabilit în urmă cu trei ani un record al
trambulinei de aici din Râșnov la acea
vreme, 100,5 metri, și acum trăiesc din
nou un moment frumos”, a spus sportiva din Japonia, care a fost urmată în clasament de norvegianca Maren Lundby și
de Daniela Iraschko-Stolz din Austria.

Dana Haralambie, pași
către visul Olimpiadei
din Coreea de Sud
Cea mai bine cotată sportivă din
România, săceleanca Dana Haralambie a
reușit să se califice în ambele zile în
manșa secundă, obţinând în final aceeași
poziţie, 24, cu 195.7 puncte (sărituri de
93 și 94 de metri), respectiv 179.7
puncte (sărituri de 83 și 81.5 metri).

„Am început să învăţ din evoluţiile din
anii trecuţi. M-am calificat în manșa
secundă în ambele zile, ceea ce este
foarte bine. De altfel, am reușit acest
lucru în multe din etapele din acest
sezon, iar când nu am făcut-o, am fost
foarte aproape. E clar că este loc de
mult mai bine. Cea mai bună performanţă, un loc 18, am reușit-o tot în
acest sezon. Obiectivul mare este să
ajung la Olimpiada din 2018 din Coreea
de Sud, dar pentru aceasta trebuie să
îndeplinesc obiectivele mici”, a precizat
Dana Haralambie. După cele două etape
de la Râșnov, aceasta ocupă poziţia a
32-a în clasamentul general al sezonului
2016-2017, cu 56 de puncte.

Diana Trâmbiţaș,
la debutul în
Cupa Mondială
Diana Trâmbiţaș, cea de-a doua
reprezentantă a României la startul
celor două etape de la Râșnov, s-a clasat
de asemenea pe aceeași poziţie în
ambele zile de concurs, 39, sărind 72,
respectiv 70.5 metri. „Pentru prima mea
participare în Cupa Mondială, cred că a
fost destul de bine. Sper să îmbunătăţesc evoluţiile mele constant. Am avut
mari emoţii și sper ca anul viitor să fie
mult mai bine, poate chiar să mă calific
în manșa secundă”, a spus tânăra
sportive din Săcele.
„Alături de autorităţile din Râșnov
am plecat în urmă cu ani de zile în acest
proiect dedicat săriturilor cu schiurile.
Am mare încredere în cele două fete
care ne-au reprezentat în Cupa Mondială și sper că își vor îndeplini obiectivele
viitoare, împreună cu antrenorii lor. Le
felicit pentru ce au făcut în aceste două
zile, pentru că este mult mai

greu să evoluezi în faţa familiilor,
apropiaţilor, care au așteptări mari de la
tine. Rezultatele au început să apară.
Încercăm să ducem un sportiv în primii
10 din lume”, a declarant Puiu Gaspar,
secretarul general al Federaţiei Române
de Schi Biatlon.

Delegaţiile celor
14 ţări prezente au
defilat în Piaţa Unirii
După întrecerea de sâmbătă, delegaţiile ţărilor prezente au participat la o
ceremonie care a avut loc în Piaţa Unirii
din centrul orașului, unde sportivii au
defilat în aplauzele râșnovenilor. La
eveniment au participat președintele
Consiliului Judeţean – Adrian Veștea,
ministrul Tineretului și Sportului –
Marius Dunca, , viceprimarul Râșnovului – Liviu Butnariu, primarul Brașovului – George Scripcaru și secretarul general al Federaţiei Române de Schi Biatlon – Puiu Gaspar. „Felicit organizatorii
și este o mândire pentru noi ca ţară să
găzduim o competiţie de asemenea
anvergură. Încurajez și celelalte federaţii să organizeze întreceri europene,
mondiale și, de ce nu, poate să reușim
din nou să aducem o Olimpiadă de
tineret. Ar trebui să ne canalizăm energia și spre sporturile de iarnă, mai ales
că avem o zonă de munte, unde ar trebui să ne ocupăm de bazele de pregătire
și de concurs.Trebuie să conștientizăm
că ne aflăm într-un moment al unui
nou început. Ca ministru, sunt un
partener al Tineretului și Sportului și
cred că trebuie să colaborăm toţi factorii pentru a reda României gloria de
altădată”, a declarat Marius Dunca,
ministrul Tineretului
și Sportului.

Evoluţiile celor două românce au fost acompaniate
de aplauze și încurajări frenetice.

Indiferent de ţară, toate sportivele au sărit cu „Râșnov” pe tricou.

Spectatori de toate vârstele pe Valea Cărbunării.

Echipa de organizare dă întâlnire pentru
2018 iubitorilor sporturilor de iarnă.

SERBĂRILE ZĂPEZII
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Sărbătoare în zăpadă,
cu participare record
la „Patrula Veteranilor”
Proba vedetă a „Zilei Mondiale a Zăpezii” a numărat
56 de participanţi, între care s-au aflat în premieră și 4 femei
În weekendul 14-15 ianuarie, la Complexul
Olimpic de pe Valea Cărbunării a fost sărbătorită din nou „Ziua Mondială a Zăpezii” care,
din fericire, la această ediţie a avut din plin și
obiectul său principal, zăpada. După două zile
pline în care copiii s-au întrecut la biatlon, sărituri cu schiurile, schi fond sau diverse jocuri ale
copilăriei, evenimentul s-a încheiat duminică
cu proba vedetă, „Patrula Veteranilor”. Aceasta
a adunat un număr record de participanţi, 56,
pentru prima oară în istoria întrecerii la start
aflându-se și o patrulă feminină. Astfel, 8 formaţii de câte 5 sau 6 persoane au parcurs de
două ori circuitul de aproximativ 1,5 kilometri,
condiţia de bază fiind aceea ca la fiecare trecere
pe la linia de start echipele să fie în formaţie
completă și compactă. Așadar, într-un pur spirit
al solidarităţii, chiar dacă unii dintre ei s-ar fi
putut desprinde ușor de pluton, participanţii au
fost nevoiţi să își aștepte și coechipierii care
parcurgeau circuitul ceva mai greu. „Ne bucurăm că mulţi participanţi s-au prezentat la
startul Zilei Mondiale a Zăpezii. Evenimente de
acest gen arată că investiţiile făcute la Râșnov
nu au fost făcute degeaba. Au fost făcute pen-

tru copii, pentru adulţi și pentru sport în general. Mulţumim profesorilor care au mobilizat
elevii și au venit la această sărbătoare, chiar
dacă au fost zile de weekend, când ei erau
liberi”, a declarat Liviu Butnariu, viceprimarul
orașului Râșnov.
La final s-a impus patrula „Dia”, formată
din Sorin Bogyor, Florin Dia, Nicolae Dragu,
Valentin Bott și Stelică Ţeposu, însă toate
echipele au fost premiate de organizatori,
Primăria Râșnov, Federaţia Română de Schi și
Biatlon și Clubul Sportiv Olimpic Cetate.
„În primul rând este un eveniment fericit că
de Ziua Zăpezii avem și zăpadă, dacă ne
gândim la situaţiile din anii trecuţi, când ninsoarea ne-a cam ocolit. Mă bucură să văd atât
de mulţi oameni alături de noi, nu contează
dacă ești profesionist sau vii doar să te recreezi
în aer liber, este un câștig pentru toţi când e
atât de multă lume la un astfel de eveniment.
Râșnovul are o tradiţie veche în sporturi de
iarnă și o duce bine mai departe, iar acești copii
îi pot vedea pe cei în vârstă, care le împărtășesc
din experienţa lor”, a afirmat Adrian Veștea,
președintele Consiliului Judeţean Brașov

Pentru prima dată competiţia a avut parte de o patrulă feminină.

Patrula câștigătoare.

Primele trei echipe clasate.

Veterani între veterani: „Pur și simplu nu ne putem opri”

Cu sania, cu oamenii de zăpadă sau
măsurându-și forţele pe clase.

Cel mai în vârstă participant la Patrula
Veteranilor a fost Ștefan Șandor (foto sânga), un
bărbat din Harghita care are nu mai puţin de 84
de ani. „Sunt brașovean, dar trăiesc de o viaţă în
Harghita. Prima alergare pe muntele Postăvaru
am făcut-o în 1951. Sunt instalator de meserie,
dar am fost mereu pasionat de sporturi de
iarnă”, a spus „veteranul între veterani” la
finalul concursului. Acesta a fost urmat destul
de aproape la capitolul vârstă de un alt
harghitean, Borbath Istvan (foto dreapta), un
fost sportiv și antrenor în vârstă de 77 de ani.
„Pur și simplu nu mă pot lăsa de schi și vin la
concursuri pentru sănătate”, ne-a spus acesta.

1.000 de copii în zăpadă, la jocurile copilăriei și „Cupa Cetate Râșnov”

După ce și-au pregătit singuri
trambulinele, micuţii au
participat la concursul de sărituri.

La „Ziua Mondială a Zăpezii” au participat aproximativ 1.000 de copii, elevi de la școlile gimnaziale și
Liceul Tehnologic din Râșnov care s-au întrecut în diverse jocuri ale copilăriei, dar și sportivi de la CS
Olimpic Cetate, CSȘ Dinamo, ambele din localitate,
sau de la alte cluburi sportive din judeţ, care s-au înscris la startul competiţiilor de biatlon, sărituri cu
schiurile, schi fond din cadrul „Cupei Cetate Râșnov”.

„Aici, pe Valea Cărbunării la Râșnov, copiii, părinţii,
antrenorii au înţeles cu toţii că sportul creează personalităţi. Sperăm ca din toţi participanţii de astăzi să putem alege viitorii performeri. Sportul înseamnă reguli,
educaţie și, nu în ultimul rând, performanţă. Autorităţile locale din Râșnov pun la dispoziţie o infrastructură sportivă de excepţie”, ne-a declarat Puiu Gaspar,
secretar general al Federaţiei Române de Schi Biatlon.

Clasamentul competiţiei
" Biatlon copii băieţi 4,5 km – Biriș Ștefan (CSȘ Predeal), Staicu Nicolae Alexandru (CS Olimpic Cetate Râșnov), Bozan Victor Cezar (CSȘ Dinamo Râșnov).
" Biatlon copii fete 3 km – Râmbu Adelina (CSȘ Dinamo Râșnov), Dogaru Andreea (CSȘ Baia Sprie), Băncilă Alexia (CSȘ Dinamo Râșnov).
" Biatlon cadete 4,5 km – Sovarschi Diana (CSȘ Baia Sprie), Năstase Nicoleta (CS Olimpic Cetate Râșnov), Ţiple Gabriela (CSȘ Baia Sprie).
" Biatlon cadeţi 6 km – Martiș Robert (CSȘ Dinamo Râșnov), Cercel Robert (CSȘ Dinamo Râșnov), Folea Marian (CSȘ Dinamo Râșnov).
" Biatlon copii băieţi 3 km – Biriș Ștefan (CSȘ Predeal), Staicu Nicolae Alexandru (CS Olimpic Cetate Râșnov), Bozan Victor Cezar (CSȘ Dinamo Râșnov).
" Biatlon copii fete 3 km – Râmbu Adelina (CSȘ Dinamo Râșnov), Băncilă Alexia (CSȘ Dinamo Râșnov), Pușcariu Diana (CSȘ Dinamo Râșnov).
" Biatlon cadete 3 km – Puchianu Iulia (CSȘ Brașovia), Năstase Nicoleta Alexandru (CS Olimpic Cetate Râșnov), Pătrașcu Elena Alexandru (CS Olimpic Cetate Râșnov).
" Biatlon cadeţi 4,5 km – Tudose Andrei (CSȘ Dinamo Râșnov), Martiș Robert (CSȘ Dinamo Râșnov), Munteanu Ionel (CSȘ Predeal).

Cupa Dinamo Râșnov, o
competiţie tradiţională
în fiecare început de an

În zilele de 21 și 22 ianuarie s-a
desfășurat o altă competiţie care are
loc an de an în luna ianuarie la complexul de la Valea Cărbunării, Cupa
„CSS Dinamo Râșnov” la biatlon. La
fel ca la ediţiile anterioare, la start
sau aliniat cei mai buni biatloniști
din centrul ţării și nu numai, speranţe ale disciplinei pe care
antrenorii speră să le poată vedea în
câţiva ani în loturile naţionale de
seniori și să participe la campionate
europene, mondiale și olimpice.
Câștigătorii:
" Cadeţi, proba individuală 6 km Martis Robert, Tudose Cosmin "
Copii, proba individuală 4,5 km Bozan Victor " Junioare III, sprint 6
km - Manea Stefania " Juniori II,
sprint 7.5 km - Munteanu Daniel "
Juniori III, sprint 7.5 km - Coltea
George " Cadeti, proba sprint 4.5
km - Martis Robert Lucian, Folea
Marian Gabriel " Juniori II, Pursuit
10 km - Duicu Adelin Miodrag, Munteanu Daniel " Juniori III, Pursuit
10 Km - Coltea George Marian.

SPORT
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114 nunţi și 194 botezuri, în 2016 la Râșnov
S-au înregistrat 49 de divorţuri și 90 de înmormântări
2016 a fost un an bun la Râșnov din punct
de vedere demografic, natalitatea crescând cu
aproximativ 15%, iar numărul deceselor fiind în
scădere faţă de anul 2015. Astfel, conform
comunicărilor primite de către Serviciul de
Stare Civilă din cadrul Primăriei Râșnov, rezultă
faptul că în anul 2016 s-au născut un număr
de 194 copii ai căror părinţi au domiciliul pe
raza orașului nostru, faţă de 168 copii născuţi în
2015. 30 de nașteri au fost înregistrate direct la
serviciul de Starea Civilă din Primăria Râșnov (7
acte în plus faţă de 2015), iar 164 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
dispoziţiilor 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 născuţi ai

SPOR NATURAL POZITIV. Numărul nașterilor a crescut anul trecut
cu 15%, iar decesele au scăzut cu 10% faţă de 2015.

căror părinţi au domiciliul pe raza orașului
Râșnov, de regulă, vin pe lume la maternitatea
din Brașov, iar înregistrarea nașterii acestora
se face la Primăria municipiului Brașov”, a
explicat Casandra Turcu (foto), șef Serviciu
Stare Civilă Râșnov.
Dacă numărul de nașteri e în creștere, a
scăzut însă numărul celor care „s-au așezat la casa
lor”, în 2016, la oficiul de stare civilă al Primăriei
fiind înregistrate 114 de acte de căsătorie (din care
9 acte transcrise), faţă de 135 în 2015.
Tot în scădere a fost și numărul deceselor, în
2016 trecând la cele veșnice 90 de râșnoveni, cu
10 mai puţin decât în anul precedent.
Același trend descendent s-a făcut simţit și
în cazul divorţurilor, 49 în 2016, faţă de 57 în
2015. Dintre despărţirile care au avut loc anul
trecut, 5 au fost desfăcute la primării, 17 la
birouri notariale și 27 prin hotărâri judecătorești definitive.

Calendarul „noului Râșnov”, paginile poveștii unui oraș devenit
una dintre cele mai atractive destinaţii turistice din centrul ţării
La fel ca în fiecare an, râșnovenii au primit în
dar din partea Primăriei câte un calendar special
pentru 2017, în filele acestuia fiind surprinse
imagini cu noua faţă a orașului, în urma finalizării proiectelor de anvergură din ultimii ani. Se
spune că o fotografie face cât o mie de cuvinte,
fapt dovedit și de imaginile prin care sunt
prezentate principalele obiective din „Orașul
Trandafirilor”, bineînţeles în diferite momente
ale anului. Astfel, de la coperta cu noua stradă a
Republicii „îmbrăcată” de sărbătoare, Cetatea în
zăpadă în luna ianuarie sau plină de „viaţă” în
iunie, Complexul Olimpic de trambuline pentru
sărituri cu schiurile cu mii de spectatori în februarie, până la liftul pe plan înclinat care a fost

realizat pentru facilitarea accesului turiștilor la
cetate sau pietonalul inaugurat în 2016 în Piaţa
Unirii, toate sunt cuprinse în paginile calendarului „noului Râșnov”. Fiecare pagină a acestuia
reprezintă una din poveștile care au transformat
orașul într-una dintre cele mai atractive destinaţii turistice din centrul ţării, un proiect integrat devenit exemplu de bune practici la nivel
naţional. Calendarul anului 2017 a fost pregătit
de autorităţile locale în număr de 3.125 de exemplare, împărţite râșnovenilor de către reprezentanţi ai Primăriei care s-au deplasat prin toate
zonele orașului. Cei care nu au fost găsiţi acasă
în momentul acţiunii, pot primi calendarul la
sediul Primăriei.

De la datini străvechi la tango Zoritorii, mesagerii unei tradiţii
și vals la Balul Călușarilor
străvechi la Râșnov, au petrecut
în a doua sâmbătă din an

Eveniment așteptat an de an de seniorii din
Râșnov și nu numai de ei, Balul Călușarilor a avut
loc în această iarnă ceva mai târziu decât la data
obișnuită. Astfel, pe 28 ianuarie, peste 120 de persoane au participat la petrecerea care s-a desfășurat la un restaurant din localitate, în prima parte
având loc momentele artistice specifice balului.
Copiii de la Ansamblul „Mugurelul”, de multe ori
premiaţi la concursuri judeţene și naţionale, au
fost invitaţi pentru a-i încânta pe participanţi cu
dansurile lor, fiind urmaţi de o altă trupă prezentă an de an la eveniment, cea a fetelor de la
„Romana” cu dansul lor tradiţional, un obicei al
locului ce datează de peste 100 de ani. La fel de
vechi este și Dansul Călușarilor, care a fost redat
în punctul culminant al spectacolului, de către 14
dansatori, membri ai grupurilor „Călușarii veterani” și „Junii Râșnovului”, reunite pentru acest
moment deosebit.
„Petrecerea a continuat până după miezul
nopţii, cu Sârba, Brâul, Fecioreasca sau Căluţul
oltenesc, dar și alte dansuri populare. Totodată,
nu au lipsit nici dansurile internaţionale, mai

ales cele pentru cei trecuţi de prima tinereţe, iar
toţi participanţii au încercat câte un tango sau
câte un vals. Ne-am simţit bine, așa cum se
întâmplă an de an. Dorinţa noastră este ca iarna
viitoare să readucem balul pe 26 decembrie, data
la care l-am moștenit și vrem să îl transmitem
mai departe. La această ediţie am întâmpinat
ceva probleme cu locaţia, motiv pentru care am
amânat balul timp de o lună, dar suntem siguri
că situaţia va sta altfel data viitoare”, ne-a
declarat Dumitru Bucșa, organizator al Balului
Călușarilor. La eveniment au fost invitaţi viceprimarul Liviu Butnariu, consilierii locali, reprezentanţi ai societăţilor comerciale din oraș, precum și
numeroși râșnoveni prieteni ai balului. „Anii trec
peste noi, ne aflăm într-o continuă schimbare,
noi ca oameni, Râșnovul, lumea în general. Cu
toate acestea însă, tradiţiile din Rosenau sunt vii
și se transmit cu succes de la o generaţie la alta.
Nu putem decât să ne bucurăm că «sufletul»
orașului este mereu tânăr prin tradiţiile respectate și sărbătorite an de an”, a spus viceprimarul
Liviu Butnariu.

După ce s-au pregătit temeinic înainte de sărbătorile de iarnă, iar în zilele de Crăciun au colindat pe la toate casele din oraș, zoritorii
râșnoveni au avut parte, la început de an, de
punctul culminant al unei tradiţii care dăinuie de
decenii la poalele Cetăţii, Balul Zoritorilor. Astfel,
după cum spune și o vorbă din popor, „după
muncă și răsplată”, tinerii și invitaţii lor au avut
parte pe 14 ianuarie de o petrecere care a început
la ora 18.30 și a durat până spre dimineaţă,
atmosfera fiind întreţinută de formaţia „Elegant”
din Brașov. Între cele 150 de persoane prezente la
eveniment s-au aflat și viceprimarul Liviu
Butnariu, mai mulţi consilieri locali, dar și rude

sau prieteni ai zoritorilor, precum și invitaţi din
afara localităţii. „Ţin să mulţumesc, atât în nume
personal cât și în cel al tuturor zoritorilor, tuturor oaspeţilor noștri pentru că ne-au fost alături
la bal. Sperăm ca la fiecare ediţie să avem
aproape măcar tot atâta lume, pentru că suntem
mesagerii unei tradiţii străvechi a Râșnovului, pe
care oamenii din orașul nostru o apreciază. La
mulţi ani și numai împliniri tuturor râșnovenilor”, a spus Eusebiu Velea, liderul cetei de zoritori. Petrecerea, organizată la un restaurant din
oraș, s-a încheiat la fel ca în fiecare an: la plecare,
înainte de a se îndrepta fiecare către casă, flăcăii
au cântat încă o dată colindul străvechi.

UNIŢI ÎN PIAŢA UNIRII
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Cum a sărbătorit Râșnovul Ziua Unirii
Cu mic, cu mare, râșnovenii s-au prins de două ori în Hora Unirii, o dată cu Armata, o dată în „hora copiilor”

Ceremonia care a marcat 158 de ani de la înfăptuirea Unirii dintre Moldova și Ţara
Rămânească, organizată de Primăria Râșnov, a avut loc în Piaţa Unirii și a debutat cu
întâmpinarea persoanelor oficiale de către garnizoana din oraș, potrivit protocolului
militar legiferat pentru astfel de ocazii, după care a fost intonat imnul de stat.

Soborul de preoţi a oficiat o slujbă de mulţumire adusă lui Dumnezeu
pentru binefacerile dăruite ţării și poporului român, dar și de binecuvântare.

După discursurile oficiale a urmat o defilare a militarilor râșnoveni, apoi toţi
cei care erau în acel moment în centrul orașului, de la oficialităţi și militari,
la simpli cetăţeni s-au prins în Hora Unirii, la - 12 grade Celsius.
La final, pentru persoanele asistate
social, autorităţile au pregătit câte
o porţie de hrană caldă, masa fiind
servită de militarii râșnoveni.

Sărbătoarea a continuat cu un
spectacol oferit de elevii școlilor din
Râșnov, acesta fiind un nou prilej
pentru oameni să se prindă în horă.

Micii actori de la Școala nr. 3 au câștigat concursul judeţean de teatru dedicat Unirii
Micii actori de la trupa de teatru a Școlii Gimnaziale nr. 3 și-au dovedit încă o dată
talentul, câștigând cea de-a zecea ediţie a
concursului de teatru istoric dedicat Unirii
Principatelor Române de la 24 ianuarie
1859, organizat la Brașov, la Muzeul „Casa
Mureșenilor”, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Judeţului. 7 școli și licee din
judeţ s-au calificat în finală, iar elevii
râșnoveni au câștigat premiul cel mare
interpretând piesa „Ţăranii fruntași”, sub
îndrumarea profesoarelor Daniela Nicoleta
Corboș și Oana Elena Ovesea. Trupa de
teatru a Școlii nr. 3 a refăcut atmosfera de
la 1859, după scenariul operei „Moș Ion
Roată și Unirea”, scrisă de Ion Creangă.
Protagoniști au fost elevii Alin Lascu boierul, Albert Lionte – Moș Ion Roată,
Emilia Fichiduţ – povestitor și „ţăranii”
Manea Andrei, Trifu Alin, Mesendorfean
Ionut, Ciociu Claudiu, Dragoi Denisa,
Cojanu Daria și Kicsi Sonia. Aceștia nu se

Pe scenă la Muzeul Casa Mureșenilor.

Piesa de teatru câștigătoare
a fost jucată de copii și în faţa
râșnovenilor, pe 24 ianuarie.

află la primul rezultat excelent la concursurile de teatru, în luna aprilie a anului trecut obţinând primul loc la o competiţie la
care au participat școli din toată ţara, Festivalul Naţional „De-a râsu’ plânsu’”, desfășurat la Școala Populară de Arte Brașov și jurizat de reprezentanţi ai Teatrului Nottara
din București. „Felicităm elevii și profesorii
coordonatori pentru rezultatul obţinut,
mai ales că nu este primul de acest fel, fapt
care confirmă atât talentul lor, dar și
munca pe care o depun de multă vreme. Le
dorim mult succes în competiţiile următoare și să ne facă în continuare mândri”,
a spus directorul Școlii Gimnaziale nr. 3,
prof. Oana Cheţe. Totodată, profesorul
coordonator Diana Corboș a ţinut să precizeze că un mare merit în activitatea trupei îl au părinţii copiilor, care sprijină toate
activităţile la care cei mici participă, la fel
întâmplându-se și la concursul recent desfășurat la Brașov.

La rândul său, președintele Consiliului Judeţean,
Adrian Veștea, prezent la eveniment, le-a reamintit râșnovenilor că „de fiecare dată când am ocazia, mă bucur să
fiu alături de dumneavoastră, fiindcă acesta este orașul în
care am avut o activitate de 12 ani de zile și mă simt foarte
bine în mijlocul vostru. Ziua de 24 ianuarie este extrem de
importantă pentru noi, iar în aceste momente ar trebui să
ne gândim și mai mult la faptul că trebuie să fim uniţi și
să lucrăm împreună. Doar în acest fel ţara poate merge
înainte, pentru a realiza năzuinţele naţionale”.

Bazele Micii Uniri au
fost puse la Brașov
Un discurs special a avut și comandantul Centrului
42 Comunicaţii și Informatică de Sprijin din Râșnov,
colonelul Sorin Bălășescu, care a spus că „Burebista și
Decebal au vrut o Dacie Mare. Mihai Viteazul a dăruit o
Românie Mare. Data de 24 ianuarie a rămas în istoria
românilor ca ziua în care s-au unit principatele române.
La mijlocul secolului al XIX-lea soarta Moldovei și a
Ţării Românești se afla în mâinile Imperiului Otoman și
al Rusiei Ţariste, care se opuneau unirii celor două principate. Unirea fusese afirmată clar, în data de 24 mai
1843, la Brașov, prin programul «Legământ, principiile
noastre pentru reformarea patriei». După mai mulţi ani,
în care pașii spre îndeplinirea acestei dorinţe au fost
mărunţiţi de atitudinea marilor puteri ale Europei, acesta devenit realitate. Într-un context favorabil, care a dus
pe parcurs la transformarea României într-un stat modern, au apărut pentru prima dată câteva elemente occidentale în viaţa românilor. După Revoluţia de la 1848,
unirea a devenit problema centrală a vieţii politice
românești, punând în mișcare masele largi ale poporului. Unirea Principatelor Române, cunoscută ca Mica
Unire, reprezintă unificarea vechilor principate, Moldova și Ţara Românească. Adunările ad-hoc din cele două
principate au adoptat în luna octombrie a anului 1857
rezoluţii asemănătoare, prin care se cerea cu fermitate
unirea. Apoi, în 5 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a
fost ales Domnitor al Moldovei, iar în data de 24 ianuarie 1859, într-o ședinţă secretă a adunării se propune și
se acceptă alegerea lui Alexandu Ioan Cuza și ca domn
al Ţării Românești. «Unirea, naţiunea a făcut-o!», avea
să declare Mihail Kogălniceanu în repetate rânduri.
Ziua de 24 ianuarie se înscrie în istoria naţională ca ziua
renașterii naţionale”.

Militar râșnovean decorat
de președintele României
În timpul ceremoniei din 24 ianuarie, unul dintre soldaţii unităţii din localitate, Niţanu Grigore Ionuţ Vasile, a
primit medalia „Virtutea militară clasa a III-a cu însemn de
militari”, decretul privind acordarea acestei distincţii fiind
semnat de președintele României, Klaus Iohannis. De asemenea, printr-un ordin al ministrului Apărării Naţionale,
Gabriel - Beniamin Leș, Niţanu Grigore Ionuţ Vasile a fost
înaintat în gradul de maistru militar clasa a II-a, din maistru militar clasa a III – a de comunicaţii și informatică.

Militarul a primit distincţiile de la președintele
Consiliului Judeţean Brașov, Adrian Veștea, și
de la viceprimarul Râșnovului, Liviu Butnariu.

Editura SC Rosenau Press SRL

Zeci de râșnoveni au înfruntat gerul pe
24 ianuarie pentru a participa la manifestările militare, religioase și culturale care
au fost organizate pentru a sărbători evenimentul important din 1859. „Acum 158 de
ani, în 24 ianuarie, românii și-au impus
conștiinţa naţională în faţa marilor puteri
ale acelei vremi, care aveau alte planuri cu
noi, și le-au forţat să accepte faptul împlinit. Idealul Unirii a fost mai puternic decât
deciziile luate la congresele europene, astfel încât Alexandru Ioan Cuza a fost ales ca
Domn al Moldovei, la 5 ianuarie 1859, și ca
Domn al Valahiei, pe 24 ianuarie 1859,
consfinţind astfel de facto unirea celor
două Principate. Așa cum a spus un lider al
Partidului Naţional Liberal, lecţia Unirii
de la 1859 este și aceea că o naţiune are,
totuși, ultimul cuvânt în ceea ce privește
destinul său și că voinţa naţională, exprimată de lideri puternici, curajoși, devotaţi,
poate schimba cursul istoriei”, a declarat
viceprimarul Liviu Butnariu. O altă lecţie a
momentului de la 1859, a continuat
viceprimarul, „este că în unire stă puterea
unei naţiuni. Este o lecţie care își păstrează actualitatea, pentru că și acum este
nevoie să conștientizăm că vom fi mai puternici, mai buni, mai respectaţi în lume
doar dacă vom înţelege că șansa noastră
stă în unire și înţelepciune. Dacă în trecut
eram dezbinaţi de marile puteri, acum ne
dezbinăm între noi, prin rivalităţi interne,
adversităţi politice, prin condiţiile de trai,
dar și de către pescuitorii în ape tulburi
care ne vor slabi, pentru a ne putea manipula mai ușor. De aceea, se impune, cred,
nu doar să marcăm festiv Ziua Unirii Principatelor, ci să și reflectăm la pilda pe care
ne-au dat-o marii noștri înaintași și să
arătăm solidaritate, coeziune, comuniune
de idei și acţiune, mai ales atunci când
obiectivele naţiunii noastre ne-o cer. Să
lăsăm deoparte ceea ce ne desparte și să
căutăm ceea ce ne apropie. Numai așa
vom fi la înălţimea înaintașilor pe care îi
omagiem astăzi”.

