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PRIMA
PROVOCARE 

A ANULUI
Cupa Mondială la feminin ajunge 
pentru a șasea oară la Complexul
Olimpic de pe Valea Cărbunării

HORA MARE A MICII UNIRI
Pe 24 ianuarie, în Hora Unirii din Piaţa Unirii vor

da mână cu mână invitaţi ai Râșnovului din 16 ţări

Ceremonia de deschidere a evenimentului va avea loc
vineri, 24 ianuarie, de la ora 16.30, în contextul unei sărbători
importante pentru români, Unirea Principatelor Române. Ast-
fel, ceremonia de înmânare a numerelor de concurs se va des-
fășura în Piaţa Unirii, loc tradiţional de sărbătoare pentru
râșnoveni. Cele 52 de sportive din 16 ţări se vor prinde apoi în
Hora Unirii cu oficialii, râșnovenii și iubitorii de sport veniţi să
le întâmpine. „Ne bucurăm să avem oaspeţi din atâtea ţări
într-o zi atât de importantă pentru noi, românii. Cu acest
prilej va fi pregătit și un ceremonial militar și sperăm ca
oaspeţii noștri să rămână cu o amintire plăcută”, a precizat
primarul Orașului Râșnov, Liviu Butnariu.

TRANSPORT GRATUIT
Primăria Orașului Râșnov asigură transportul gratuit al

turiștilor și localnicilor care doresc să asiste la Cupa Mondi-
ală de sărituri cu schiurile. Transportul spre și dinspre
Complexul Olimpic de Sărituri cu Schiurile se va desfășura
după următorul program:

Staţii: Cinematograful Amza Pellea, Str. I.L. Caragiale -
Primăria Veche, Str I.L. Caragiale - Biserica Sf. Nicolae,
Valea Cărbunării/ intrare.

Staţie Cinematograf Amza Pellea

Vineri:            Sâmbătă:        Duminică:
11.30               11.30               11.00
12.00               12.00               11.30
12.30               12.30               12.00
13.00               13.00               12.30
13.30               13.30               13.00
14.00               14.00               13.30
14.30               14.30               14.00
15.00               15.00               14.30
15.30               15.30               15.00
16.00               15.30               16.00

Staţie Valea Cărbunării

Vineri:            Sâmbătă:        Duminică: 
12.00               11.30
12.00               12.30               12.00
12.30               13.00               12.30
13.00               13.30               13.00
13.30               14.00               13.30
14.00               14.30               14.00
14.30               15.00               14.30
15.00               15.30               15.00
15.30               16.00               15.30
16.00               16.30               16.00
16.30
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Râșnovenii își pot rezolva
problemele la această
instituţie în fiecare zi,
între orele 12.00 și 13.00
Aveţi o problemă ce ţine de domeniul sil-

vic? De acum, aveţi „Ora Cetăţeanului”, la
Ocolul Silvic Râșnov. Conducerea instituţiei
a stabilit un program cu publicul, în fiecare
zi lucrătoare, între orele 12.00 și 13.00.
„Până acum, oamenii veneau pe tot parcur-
sul zilei pentru a solicita informaţii sau pen-
tru alte probleme. Apăreau însă situaţii în
care, angajaţii noștri având, spre exemplu,
program în teren, nu se puteau soluţiona
cererile cetăţenilor, motiv pentru care am
decis să organizăm în acest mod activitatea
pe partea de relaţii cu publicul”, a explicat
decizia șeful Ocolului Silvic Râșnov, Puiu
Gheorghe.  

Dacă anul trecut, râșnovenii au putut
depune cererile pentru lemne de foc până la
data de 1 august, în acest an, ca urmare a
modificării Codului Silvic, regulile s-au
schimbat. Astfel, dosarele nu mai trec prin
filtrul Primăriei Râșnov, ci  sunt procesate
direct la sediul Ocolului Silvic. De aseme-
nea, potrivit reprezentanţilor Ocolului,
aceste cereri trebuie depuse până la data de
1 martie. Până acum au fost depuse deja în
jur de 600 de dosare, în condiţiile în care,
anual, numărul mediu de dosare este de 700
pe an.

Operatorul local de salubritate Goscom
Cetatea Râșnov a colectat și în acest an
brazii de Crăciun de la populaţie. Potrivit
reprezentanţilor societăţii, au fost colectaţi,
în total, 50 de metri cubi de brazi.

50 DE METRI CUBI DE
BRAZI DE CRĂCIUN,
COLECTAŢI DE LA
RÂȘNOVENI

ORA CETĂŢEANULUI, 
LA OCOLUL SILVIC

TERMEN NOU PENTRU
DEPUNEREA CERERILOR
PENTRU LEMN DE FOC

Râșnovenii vor plăti în acest an aceleași taxe
de salubrizare ca și anul trecut, chiar dacă,
începând cu data de 1 ianuarie 2020, a fost majo-
rată „taxa de rampă” (încasată de Administraţia
Fondului de Mediu pentru fiecare tonă de deșeuri
depusă la groapa de gunoi) de la 30 de lei/tonă la
80 de lei/tonă. 

Astfel, potrivit unei hotărâri aprobate de Con-
siliul Local Râșnov, în 28 noiembrie 2019, per-
soanele fizice din Râșnov vor plăti 9,49
lei/lună/persoană, cu tot cu TVA, pentru acest ser-
viciu. Costul real este cu 64,17% mai mare (15,58
lei/lună/persoană), dar din 1 ianuarie 2020,
Primăria Orașului Râșnov subvenţionează costul
taxei de mediu pentru populaţie, respectiv 6,09 de
lei/persoană/lună. 

Conform aceluiași act normativ, de la aceeași
dată, persoanele juridice plătesc 96,10 lei/lună
(fără TVA), pentru fiecare metru cub de deșeuri
preluat de operatorul de salubritate. Pentru
agenţii economici, taxa de mediu nu a fost sub-
venţionată, acest lucru fiind nepermis de lege.

Colectarea neselectivă costă
Taxa de rampă se plătește începând cu data de

1 ianuarie 2019, fiind impusă de UE, scopul aces-
teia fiind de a determina România să reducă can-
titatea de deșeuri nereciclate depuse la depozite. 

De altfel, la Râșnov s-au luat mai multe
măsuri în acest sens, fiind acordată o atenţie
deosebită colectării selective a deșeurilor.

Mai multe deșeuri 
reciclabile colectate în 2019,
comparativ cu 2018
„Anul trecut, din Râșnov au fost colectate

3.003,38 tone de deșeuri reciclabile, o cantitate
semnificativ mai mare decât cea din anul 2018,
respectiv 2.779 de tone”, a declarat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu.  În ceea ce privește
deșeurile depuse la depozitul de la Brașov,
edilul a spus că în anii 2018 și 2019 facturile au
fost apropiate ca valoare, asta în condiţiile în
care anul trecut, la Râșnov, au fost date în folo-
sinţă aproximativ 400 de apartamente și
numeroase case.

Conform evidenţelor Primăriei Râșnov, anul
trecut s-au colectat 217,37 tone de plastic, 23,34
tone de hârtie, 21 tone de sticlă, 20,88 tone de

deșeuri electrice, 446 tone de moloz, 2.274 tone
de pământ, 0,03 tone de anvelope. Pentru toate
categoriile de deșeuri, perioada de vârf a fost
aprilie - octombrie, când au fost deschise
șantierele, dar au fost și luni intense din punct de
vedere al turismului. 

Comparativ, în anul 2018, din cantitatea
totală de 2.779 de tone de deșeuri, 19,82 tone a
fost hârtie, 52,93 tone a fost plastic, 39,27 tone –
deșeuri de echipamente electrice și electronice,
406,9 tone – fier, 2.250 tone – moloz și 10 tone –
pământ.

Cu sprijinul cetăţenilor
„Mizăm în continuare pe sprijinul populaţiei

și al agenţilor economici, care au răspuns pozi-
tiv măsurilor luate la Râșnov în ceea ce privește
colectarea selectivă. Răspunderea noastră, a
tuturor, este să ne protejăm orașul, să-l
menţinem curat. Dincolo de faptul că acest lucru
e de anul trecut obligatoriu și sancţionabil, e
vorba în primul rând de respectul faţă de om și
faţă de natură, iar noi, râșnovenii, am avut întot-
deauna mândria de a avea un oraș frumos și ci-
vilizat”, a precizat primarul Liviu Butnariu.

Râșnovul subvenţionează taxa 
de mediu pentru populaţie
Fără această măsură, tarifele de salubritate ar fi crescut cu 64,17%

Acestea sunt acordate printr-un
program european. În perioada
următoare, la Râșnov vor ajunge
și cutiile cu alimente de la UE

Din acest an, râșnovenii cu o situaţie eco-
nomică precară primesc „Pachetul pentru
igienă”. Acesta este acordat prin Programul Ope-
raţional Ajutorarea persoanelor defavorizate
(POAD), finanţat din Fondul de Ajutor European,
destinat celor mai defavorizate persoane (similar
celui prin care se acordă alimentele). 

Deocamdată, potrivit reprezentanţilor Com-
partimentului  de Asistenţă Socială, din cadrul
Primăriei Râșnov, aceste pachete sunt acordate
beneficiarilor de venit minim garantat (numai

titularii) și familiilor beneficiare de alocaţie pen-
tru susţinerea familiei. La Râșnov se distribuie
începând cu data de 20 ianuarie, la Liceul Tehno-
logic Râșnov, intrarea secundară, dinspre
cartierul ISR, în zilele de luni și miercuri, între
orele 12.00 și 14.00. Pentru a le ridica, oamenii
trebuie să prezinte actul de identitate, dar și
actele care să ateste că respectivele persoane sunt
beneficiare ale formelor de protecţie socială.

Persoanele cu dizabilităţi,
în așteptare
„De aceste pachete beneficiază 134 de per-

soane, dintre care 63 au venitul minim garantat,
iar 71 primesc alocaţie pentru susţinerea  fami-
liei”, a precizat reprezentata Compartimentului

de Protecţie Socială din cadrul Primăriei Râșnov,
Mihaela Codleanu.

În total, la Râșnov au ajuns 354 de pachete,
însă Mihaela Codleanu a declarat că se așteaptă
clarificări de la Prefectura Brașov și pentru alte
categorii de persoane care ar putea fi eligibile.
„Este vorba despre persoanele cu dizabilităţi.
Până la clarificarea situaţiei privind aceste per-
soane, distribuirea pachetelor pentru ei este sus-
pendată. În Râșnov sunt în jur de 200 de per-
soane cu dizabilităţi”, a explicat Codleanu. 

În perioada următoare vor fi distribuite și
pachete cu alimente, tot printr-un program euro-
pean, însă data nu a fost anunţată, conform
aceleiași surse. „Data la care va începe dis-
tribuirea pachetelor alimentare va fi anunţată de
furnizor”, a încheiat Codleanu.

Persoanele cu o situaţie materială 
precară primesc pachete pentru igienă

Ce conţine „Pachetul 
pentru igienă”
- Periuţă de dinţi ambalată individual - 5 buc.
- Pastă de dinţi 75 ml - 4 buc.
- Săpun lichid 500 ml - 1 buc.
- Șampon copii 800 ml - 1 buc.
- Șampon adulţi 500 ml. - 1 buc.
- Detergent pudră/granule pentru rufe
colorate 900 gr - 1 buc.
- Detergent pudră/granule pentru rufe
albe 1800 gr. - 1 buc.
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Râșnovenii vor plăti, și în 2020, impozite și
taxe locale nemajorate, lucru care se întâmplă în-
cepând din 2009, din iniţiativa fostului primar,
Adrian Veștea, respectiv a actualului primar Liviu
Butnariu, cu aprobarea Consiliului Local. Singu-
rele creșteri ale dărilor din ultimii ani au fost ca-
uzate de aplicarea prevederilor legislaţiei na-
ţionale, respectiv de modificări ale Codului 
Fiscal. Mai exact, potrivit primarului orașului
Râșnov, Liviu Butnariu, „în perioada 2009 –
2013, singura influenţă asupra impozitelor a
survenit din actualizarea valorilor impozabile,
stabilite prin Codul Fiscal. Începând cu anul
2014, Consiliul Local nu a mai stabilit cote adi-
ţionale la impozitele și taxele locale. Sunt mă-
suri prin care reducem presiunea pe bugetele fa-
miliilor, dezvoltarea locală fiind asigurată din
alte resurse, finanţări atrase prin proiecte în-
scrise la licitaţii de fonduri europene sau guver-
namentale”.  Practic, este al 11-lea an în care
Râșnovul nu a majorat impozitele și taxele locale.

Bonificaţie de 10% 
pentru persoanele fizice
Persoanele fizice care își achită integral

impozitul până la data de 31 martie 2020 vor
primi o bonificaţie de 10%, stabilită la Râșnov la
nivelul maxim permis de Codul Fiscal. 

Impozitele locale pentru mașini, terenuri și
clădiri se plătesc în 2020 de către toţi cei care
aveau în proprietate astfel de bunuri la 31 decem-
brie 2019. Chiar dacă vinzi bunul în decursul
acestui an, ești dator să plătești impozitul pentru
anul 2020. Noul proprietar achită abia de anul
următor impozitul. Și chiar dacă, în calitate de
proaspăt proprietar, cumpărătorul nu va avea de
plătit ceva la Primărie pentru 2020, el trebuie însă
să depună o declaraţie de impunere, alături de
documentele justificative, la Serviciul de Taxe și
Impozite, în termen de 30 de zile de la achiziţie.

Impozitele locale se pot plăti în două tranșe,
termenele legale de plată fiind 31 martie și 30
septembrie. Impozitul datorat la bugetul local de
către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se
plătește integral până la primul termen de plată.
După depășirea acestor termene, Codul Fiscal
impune aplicarea de penalităţi.

Râșnovenii au contribuit anul
trecut cu peste 7 milioane 
de lei la bugetul local
Conform datelor Primăriei Râșnov, Serviciul

Impozite și Taxe, anul trecut, din taxe și impozite

locale, bugetul orașului a fost „alimentat” cu
suma totală de 7.217.011 lei,  gradul total de
încasare fiind de 66,40% de la persoanele fizice și
de 52% de la persoanele juridice. 

Astfel, în anul 2019, de la persoanele fizice a
fost încasată suma totală de 3.741.711 lei, din
care  3.337.862 lei au fost sumele aferente anului
trecut (grad de încasare de 89,10%), iar 403.840
lei au fost restanţe din anii precedenţi (grad de
încasare de 30,10%). 

Tot anul trecut, persoanele juridice au virat
suma totală de 3.021.565 lei din impozitele afe-
rente anului 2019 (grad de încasare de 87,40%) și
suma de 320.133 lei, în contul sumelor neachi-
tate în anii precedenţi (grad de încasare de
12,90%). În total, de la agenţii economici a fost
încasată suma de 3.475.300 de lei.

Peste 2 milioane de lei 
trebuie recuperate de la
firmele aflate în insolvenţă
Primăria Râșnov, ca și alte administraţii pu-

blice locale, are probleme atunci când este vorba
de încasarea restanţelor de la firmele aflate în
insolvenţă. În acest moment, în evidenţele fiscale
sunt înregistrate 77 de societăţi comerciale care
se află în insolvenţă sau faliment și care sunt
administrate de lichidatori sau administratori
judiciari. Suma totală datorată de agenţii eco-
nomici aflaţi în această situaţie este de
2.203.183,73 lei. 

Gradul de recuperare al acestor debite are un
grad de incertitudine maxim, având în vedere că
împotriva firmelor aflate în insolvenţă nu se pot
deschide proceduri de executare, iar în caz de fa-
liment, din valorificarea patrimoniului acestor
societăţi-problemă nu se obţin resurse financiare
pentru a acoperi toate debitele înscrise la masa
credală (prioritate au, potrivit legii, salariile anga-
jaţilor și restanţele la bugetul de stat).

Facilităţi pentru persoanele
juridice cu datorii restante
la 31 decembrie 2018
Facilităţi sunt acordate și pentru persoanele

juridice. Astfel, dacă își achită integral debitele
înregistrate la data de 31 decembrie 2018, benefi-
ciază de o reducere cu 50% a penalităţilor. „Pen-
tru a beneficia de această facilitate, persoanele
juridice trebuie să depună o cerere în acest sens”,
a explicat Roxana Popa, șef Birou Impozite și Taxe
din cadrul Primăriei Râșnov.

2009 - 2020: Impozite nemajorate de 11 ani
Dările locale rămân la același nivel, în orașul nostru, și în acest an. Cu o singură excepţie: cei care și-au lăsat în paragină casele vor fi supraimpozitaţi

Impozit majorat cu 100% pentru clădirile lăsate în paragină
Ca o noutate a acestui an în materie de taxe și impozite locale este aplicarea
suprataxării pentru cei care nu au grijă de imobilele pe care le au în proprietate, ast-
fel încât acestea devin un pericol pentru siguranţa cetăţenilor care circulă în proxi-
mitate sau, pur și simplu, afectează imaginea orașului, lucru cu atât mai important cu
cât suntem destinaţie turistică pentru zeci de mii de turiști în fiecare an. Impozitul
majorat cu 100% pentru clădirile lăsate în paragină  e o măsură anunţată din 2017,
cu  o „perioadă de graţie” de trei ani la aplicare, tocmai pentru a lăsa timp proprie-
tarilor să-și rezolve situaţia.
Anul trecut, specialiștii Biroului Urbanism din cadrul Primăriei Râșnov și cei ai Poliţiei
Locale au făcut un inventar al clădirilor neîngrijite, proprietarii acestora fiind ulterior
notificaţi privind noile reglementări.      
„În 2019 au fost pregătite 110 dosare pentru contribuabilii ale căror imobile sunt
degradate. Au fost înștiinţaţi personal, s-a discutat cu fiecare în parte, iar unii dintre ei
au rezolvat problemele. În aceste condiţii, în prezent mai există 59 de clădiri la care nu
s-au executat ori planificat lucrări de renovare. Fiecare caz va fi analizat individual în
Consiliul Local, care va decide asupra îndeplinirii condiţiilor de aplicare a măsurii de
suprataxare cu 100%”, a explicat Liviu Butnariu, primarul Râșnovului.

La ghișeu sau online: unde se pot plăti impozitele și taxele locale
Pentru încasarea taxelor și impozitelor locale, casieria Primăriei este deschisă din data
de 10 ianuarie. Acesta are program în zilele de  luni și miercuri, între 08.00 - 12.00, în
zilele de marţi și joi, între orele 08.00 - 12.00 și 14.00 - 16.00, iar în zilele de vineri, între
orele 08.00 - 10.00. De asemenea, taxele și impozitele locale pot fi plătite și online,
accesând www.ghiseul.ro sau de pe site-ul Primăriei Râșnov, www.primariarasnov.ro
(cu suport asigurat prin intermediul platformei „Global pay”).

Punctajul maxim pentru 
departajare se acordă pentru
mașini electrice sau hibrid 
și pentru autoturismele 
care au sub un an vechime

Râșnovul este primul oraș din judeţ care
încearcă să introducă în activitatea de taximetrie

mașini electrice. Astfel, ţinând cont că au existat
cereri pentru obţinerea de noi autorizaţii taxi,
edilii râșnoveni au decis să scoată la licitaţie pen-
tru atribuire încă 7 licenţe.

Cel mai mare punctaj (20 de puncte) în
departajarea pentru obţinerea licenţei îl vor
obţine persoanele fizice sau firmele care vor
să înscrie în acest serviciu mașini electrice
sau hibrid. Primarul Liviu Butnariu ne-a
declarat că la nivelul orașului sunt prevăzute

69 de licenţe și emise - 62. Edilul consideră că
este necesar să se acorde o atenţie mai
deosebită protecţiei mediului, astfel că și
taximetria - care este un serviciu public chiar
dacă este prestată de firme private - trebuie să
se dezvolte în raport cu cerinţele din alte ţări
europene. 15 puncte se vor acorda și pentru
mașinile care vor avea motorizare Euro 6,
respectiv cea mai puţin poluantă la această
oră, nefiind acceptate în competiţie mașini cu

motorizare mai veche de Euro 4. De altfel,
dacă mașina are până într-un an vechime vor
mai obţine alte zece puncte, un singur punct
urmând să fie acordat celor care au mașini cu
o vechime de 4 - 5 ani.

Documentaţiile pentru obţinerea licenţelor
pot fi depuse până în data de 12 martie, iar
rezultatele atribuirii vor fi anunţate în data de
16 martie, noile taximetre urmând să circule de
la finalul lunii martie.

Râșnovul acordă 7 noi licenţe de taxi
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VOLEI
� Antrenori: Adrian Pustiu, Alina Ţintea,
Spiridon State.
� 30 de sportive practicante. Participare
în Campionatul Judeţean de fete, dar și la
alte competiţii. Selecţia bună a făcut posi-
bilă promovarea unor fete către echipe
care participă în Campionatul Naţional.

LUPTE LIBERE
� Antrenori: Nicolae Ene, Ioan Condei.
� 20 de sportivi practicanţi, 29 de medalii
naţionale în 2019

MAJORETE
� Antrenori: Luiza Nan, Andreea Laba,
Casandra Goian.
� 70 de sportive practicante. Medalii de
aur la Campionatele Naţionale, atât la
categoria cadetelor cât și la cea a
junioarelor (49 de sportive medaliate).
Medalii de aur, la ambele categorii (49 de
sportive medaliate) la Cupa Gheorghe
Șincai de la Florești (Cluj Napoca).

TENIS DE CÂMP
�Antrenori: Ecaterina Hârtopan, Silviu Vladu.

� Peste 40 de sportivi practicanţi. Salt
calitativ remarcabil în 2019, cu patru
sportive participanţi la turnee impor-
tante, la Brașov, aducând un loc II și un
loc III pentru CS Olimpic Cetate.

SCHI FOND ȘI BIATHLON
� Antrenori: Dan Duicu, Ion Bărăscu.
� Discipline cu o veche tradiţie în orașul
nostru, au adus în 2019 un număr de 13
medalii naţionale la biatlon (3 aur, 7
argint, 3 bronz) și un număr de 5 medalii
la schi fond (2 aur, 1 argint, 2 bronz). Pe

parcursul calendarului competiţional ofi-
cial, sportivii râșnoveni au mai obţinut la
concursuri 12 locuri pe podium la biatlon
și 15 locuri pe podium la schi fond.
� Sportivi multimedaliaţi în Campio-
natele Naţionale (fond și biatlon): Bălău
Andrei, Costea Ionuţ, Gheţe Briana

SCRIMĂ
� Antrenor: Cezar Ailincă.
� Una dintre secţiile care a adus medalii
naţionale în 2019, patru la număr, dintre
care două de aur.

„Sport pentru sănătate și educaţie, perfor-
manţă pentru viitor” este motto-ul cu care, în
urmă cu cinci ani, s-a pornit ambiţiosul proiect
al Clubului Sportiv Olimpic Cetate Râșnov. Un
proiect pornit aproape „de la zero”, la acea
vreme, în toamna anului 2014, din structura
actuala existând doar secţia de fotbal, însă și ea
cu o altă organizare. 

Iniţiativa socio-educaţională a aparţinut pri-
marului de la acea vreme, Adrian Veștea, și actua-
lului primar, Liviu Butnariu, iar sub motto-ul care
a călăuzit activitatea sportivilor și antrenorilor

clubul a crescut frumos, ajungând la 420 de sportivi
înscriși practicanţi, în cadrul a 12 discipline.

Chiar dacă scopul principal a fost și rămâne
acela de a oferi posibilitatea unei dezvoltări armo-
nioase, atât din punct de vedere fizic cât și din
punct de vedere psihic, a copiilor orașului, pe un
fond de menţinere și întărire a sănătăţii, seriozi-
tatea cu care se lucrează a adus de la sine și drumul
către performanţe. Astfel, în 2019, în vitrina clubu-
lui au ajuns 111 medalii la campionate naţionale și
internaţionale (59 aur, 20 argint și 32 bronz),
rezultate obţinute de 98 de sportivi de la 8 secţii.

De asemenea, „olimpicii” au ajuns de 217 ori
pe podium, la concursuri cu caracter naţional,
zonal și judeţean, în afara celor menţionate mai
sus (67 loc I, 49 loc II, 55 loc III).

De menţionat este și faptul că, toate cele 12
secţii (în cadrul cărora activează 22 de antrenori),
sunt afiliate la federaţiile de specialitate.

„Am pornit de la ideea de a oferi posibilitatea
de a face mișcare copiilor dn Râșnov. Iar acest
lucru se face foarte bine, fiind atâtea discipline,
iar unii dintre copii merg chiar la mai multe
sporturi. Este bine că au de unde alege, pentru

sănătatea și dezvoltarea lor. Dar, după părerea
mea, unde discutăm de un club sportiv, trebuie
să discutăm, mai devreme sau mai târziu, și de
performanţă. Ne bucurăm, așadar, și pentru
rezultatele, nu puţine la număr, pe care copiii 
le-au obţinut în anul trecut. Îi felicităm pe ei, pe
antrenori și pe părinţi, pentru că toţi sunt factori
care fac ca activitatea noastră să se desfășoare
așa cum ne dorim. Să avem și în 2020 cel puţin
aceleași împliniri”, a precizat Nicolae Dogariu,
membru în Consiliul Director, alături de Rareș
Secăreanu și Gheorghe Puiu.

Cinci ani de CS Olimpic Cetate
Pornit în primul rând ca proiect pentru sportul de masă, clubul aduce din ce în ce mai multe performanţe
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SCHI SĂRITURI
� Antrenori: Gheorghe Gerea, Remus
Tudor.
� Tot o disciplină cu tradiţie, săriturile
sunt într-un proces de reconstrucţie,
antrenorii selectând și pregătind o
nouă garnitură de copii, care să vină în
urma celei care reprezintă cu succes
România în acest moment. Speranţa
pentru 2020 o reprezintă sportivul
Sorin Mitrofan, de la care se așteaptă
participarea în competiţii naţionale și
internaţionale și de ce nu, o calificare la
Jocurile Olimpice din 2022.

HANDBAL
� Antrenor: Marian Botezatu
� 20 de sportive practicante, echipa este
afiliată Asociaţiei Judeţene de Handbal
și participă în Campionatul Judeţean.

RUGBY
� Antrenori: Cristian Enache, Tudosiu
Ovidiu.
� Sport nobil și îndrăgit, practicat la
Râșnov de peste 20 de copii. Echipa
participă la Campionatul Muntenia
Sud, alături de alte 11 formaţii din ţară
și din Republica Moldova, având fru-
moase perspective pentru sezoanele
următoare.

KARATE KYOKUSHIN
� Antrenor: Florin Oltean
� 40 de sportivi practicanţi, au participat
în 2019 la numeroase competiţii
naţionale și internaţionale. Punctăm 18
medalii (3 aur, 9 argint, 6 bronz) la Cam-
pionatul Naţional și la un concurs inter-
naţional cu peste 20 de ţări participante.
Mai mult, CS Olimpic Cetate a fost
prezent și la alte competiţii de anvergură
naţională, cu participarea a peste 100 de
sportivi și peste 10 cluburi, la care s-au
obţinut alte 42 de medalii (4 aur, 18
argint, 20 bronz).
� Sportivi multimedaliaţi în Campio-
natele Naţionale: Cazacu Ariana, Cazacu
Tudor, Grancea Ștefan, Miroiu Daniel,
Boian Antonia, Voinescu Bianca.

FOTBAL JUNIORI
� Antrenori: Ovidiu Roman (juniori C),
Daniel Botea (juniori D), Nicolae Dragu
(juniori E), Vasile Ţăndărel (copii), Nico-
lae Sima.
� Echipele evoluează în campionatele
judeţene, sub egida Asociaţiei Judeţene
de Fotbal, iar cea de juniori C a obţinut
un onorant loc III la finalul sezonului
2018-2019. De asemenea, s-au obţinut, la
diferite turnee, un loc II și patru locuri III.

FOTBAL SENIORI
� Antrenor: Florin Dârvăreanu
� Staff: Ciprian Mustaţă (director
sportiv), Gabriel Guteanu (organizator
de competiţii), Dani Luca (maseur), Ion
Sima (administrator bază sportivă).
� Echipa activează în Liga a 3-a (seria a 
V-a), sub egida Federaţiei Române de
Fotbal, sportivii având statut de semi-
profesioniști. Deși parcursul în turul de
campionat 2019-2020 nu a fost tocmai cel
planificat, asumat și așteptat de supor-
terii râșnoveni, conducerea are toată
convingerea ca situaţia să se schimbe pe
parcursul returului de campionat.
� Pentru sezonul 2020-2021, va fi înfiin-
ţată o echipă „Under 18”, în cadrului
unui nou campionat al AJF Brașov. În
viziunea conducătorilor clubului, aceas-
ta va fi alcătuită din tineri râșnoveni,
care în prezent evoluează la alte echipe
din judeţ, urmând a reprezenta un
„izvor” de jucători din care urmează să
se „alimenteze” echipa de seniori, în
ideea de a reprezenta cât mai bine
comunitatea locală.

Cele trei secţii care își desfășoară activitatea
în cadrul CSȘ Dinamo Râșnov, respectiv schi
biatlon, schi fond și schi sărituri (începători,
avansaţi și performanţă), au adunat în „visteria”
clubului peste 120 medalii, peste 30 de sportivi
fiind medaliaţi în 2019, în cadrul competiţiilor
naţionale și internaţionale, sub egida Federaţiei
Române de Schi Biatlon și a Ministerului Edu-
caţiei Naţionale.

De asemenea, mai mulţi dinamoviști, de la
toate cele trei secţii, sunt componenţi ai loturilor
naţionale și ai Centrelor Olimpice: Colţea George,
Grumeza Robert, Duicu Adelin, Dolhăscu Florin,
Gârbacea Dan, Folea Gabriel, Rambeu Adelina,

Pușcariu Dorina, Cacina Daniel, Păcurar Radu,
Feroiu Florin, Folea Delia și Jipescu Mircea,
sportivi medaliaţi atât la competiţii naţionale, cât
și internationale.

Nu în ultimul rând, la Campionate Naţionale
și Campionate Naţionale Școlare au mai fost
medaliaţi Rareș Runceanu, Cianga Cătălin,
Tudose Cosmin, Folea David, Carole Elena, Duicu
Elisabeta, Mușetescu Andrei, Răduţoiu Radu,
Georgescu Răzvan, Borcea Robert, Flore  Darius,
Urs Horia și Grigor Alexia.

„Aș dori să evidenţiez implicarea cadrelor
didactice cu rezultate sportive deosebite, pe
Gârbacea Gheorghe, Gaspar Daniela, Groza

Vasile, Gârbacea Tudor, Abălașei Simona, Colţea
Maria, Flucuș Gheorghe, precum și pe regretatul
fost coleg Pelin Gheorghe. Apreciem și ajutorul și
susţinerea venită din partea Primăriei Râșnov și
Consiliului Local, cât și a FRSB, susţinere fără de
care CSȘ Dinamo Râșnov probabil nu ar fi putut
obţine rezultatele sus menţionate. Mulţumim
domnului primar Liviu Butnariu, domnului se-
cretar al FRSB - Puiu Gaspar, domnului preșe-
dinte al Consiliului Judeţean Brașov - Adrian
Veștea, cadrelor didactice, părinţior, sportivilor
care au pus «umărul» la realizarea acestor fru-
moase rezultate”, a spus prof. Lucian Ștefan
Neagu, director al CSȘ Dinamo.

2019, an bun pentru 
dinamoviștii râșnoveni
30 de sportivi au obţinut peste 120 de medalii

Cupa Mondială la feminin ajunge
pentru a șasea oară la Complexul
Olimpic de pe Valea Cărbunării

Cupa Mondială la sărituri cu schiurile la
feminin ajunge din nou la Râșnov, pentru a șasea
oară, în perioada 24 - 26 ianuarie 2020. 52 de sări-
toare, cele mai bune din lume, vor reprezenta 16
naţiuni, în cele două etape pe care le va găzdui
Complexul Olimpic de pe Valea Cărbunării.

„Orașul Rozelor” reprezintă popasul cu
numărul 5 al sezonului, pentru elita săriturilor
la feminin, după Lillehammer (Norvegia),
Klingenthal (Germania), Sapporo și Zao
(ambele din Japonia).

Vor fi prezente cele mai bune sportive ale dis-
ciplinei, la nivel mondial, de la consacratele
Maren Lundby (Norvegia), Sara Takanashi
(Japonia) sau Katarina Althaus (Germania), la
revelaţia actualului sezon, Eva Pinkeling 
(Austria). De altfel, aceasta din urmă se află la

doar un punct în spatele liderului Maren Lundby
în clasamentul general, astfel că cei care vor
urmări etapele de la Râșnov vor avea parte de o
întrecere extrem de interesantă.

Totul este pregătit pentru marea sărbătoare,
organizatorii îngrijindu-se din timp pentru ca
toate detaliile să fie puse la punct. „Avem deja
experienţă în organizarea acestui eveniment.
Este a șasea oară și sperăm că vom lăsa o
impresie cel puţin la fel de bună ca la ediţiile
precedente. Zăpada a fost creată artificial, din
timp, iar în ciuda faptului că nu a nins prea
mult în această iarnă, cel puţin deocamdată,
temperaturile joase au făcut ca ea să poată fi
păstrată în condiţii bune”, a spus Liviu Butnariu,
primarul orașului Râșnov și președinte al
Comitetului de Organizare. 

Șef al competiţiei va fi Andrei Constantin, iar
evenimentul va fi supervizat de către nipona
Chika Yoshida, FIS Race Director, și asistentul
acesteia, slovenul Milan Tepes.

Cei cinci arbitri care vor da notele pentru stil,

delegaţi pe Valea Cărbunării, sunt: românul

Sabin Corboș, austriaca Claudia Denifl, germanul

Erik Stahlhut, japonezul Matsura Tadahide și

norvegianul Trond Bysveen.

Altfel, aceasta este prima provocare a anului

pentru orașul nostru, în ceea ce privește spor-

turile de iarnă, peste aproximativ o lună urmând

a avea loc o premieră, două etape de Cupă 

Mondială la masculin.

Haralambie și Trâmbiţaș
vor reprezenta România
România va fi reprezentată în competiţie

de două sportive. Săceleanca Dana 

Haralambie, cea mai valoroasă săritoare cu

schiurile din ţara noastră, care se află pe locul

36 în ierarhia generală, cu 8 puncte, reprezin-

tă speranţele pentru o clasare cât mai bună a

„delegaţiei” tricolore, ea urmând a fi secon-

dată de Diana Trâmbiţaș.

Prima provocare a anului
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Îmbrăcat în straie de sărbătoare, precedat de
colinde și de imnul Europei intonat cu bucurie
de corul școlii,  s-a lansat proiectul Erasmus+ la
Școala Gimnazială nr. 2 „Peter Thal”. Eveni-
mentul a avut loc la finalul anului trecut, iar
proiectul își propune să creeze punţi de legătură
între oameni: elevi, profesori, părinţi, comuni-
tate, atât la nivel local, cât și internaţional,
împreună cu partenerii. 

„FIT FOR EUROPE – ÎN FORMĂ PENTRU
EUROPA. Cum să creștem motivaţia elevilor pen-
tru a participa la proiecte de educaţie durabilă pe
teme ecologice și sociale” este titlul proiectului
realizat cu școli din alte trei ţări europene: 
Germania, Suedia și Polonia. 

Trei reprezentanţi de seamă ai echipei 
Erasmus+, veterani ai proiectelor, au explicat cu
prilejul lansării ce înseamnă pentru ei și ce

implică participarea la acest parteneriat. În plus,
echipa, proaspăt constituită, și-a declarat crezul
printr-un moment artistic în cadrul acestei sărbă-
tori, în prezenţa oficialităţilor locale, partenerilor
în proiect (Centrul Schubz), a profesorilor,
părinţilor și elevilor. Cuvintele de bază au fost:
implicare, ieșire din „cutie” - adică din rutină si
convenţii, schimbare, împreună. 

Proiectul se desfășoară pe parcursul a doi
ani, din noiembrie 2019 până în octombrie
2021. În acest timp, cei peste 20 de copii, mem-
bri ai echipei, lucrează împreună și iniţiază un
proiect de dezvoltare durabilă, inspirat din
proiectele colegilor lor din ţările partenere.
Prima mobilitate se va desfășura în martie
2020 în Germania, la Oberschule în
Salzhausen, care este și coordonatorul proiec-
tului. În acest context, în acest an școlar, în

luna mai, va avea loc vizita echipei extinse
Erasmus+ la Școala Gimnazială „Peter Thal”
din Râșnov.

Provocarea școlilor de 
a-și pregăti cetăţeni pentru
o Europă sustenabilă
Școlile din Europa se confruntă cu provo-

carea de a-și pregăti viitorii cetăţeni pentru o
Europa sustenabilă, care se bazează pe valori
democratice, dar și pe cei trei piloni ai suste-
nabilităţii: componenta socială, ecologică și
economică. Astfel, participanţii vor să înveţe
unii de la alţii, dar și împreună, să își dezvolte
strategii de participare la proiecte sociale și
ecologice. Vor fi astfel analizate ofertele școli-
lor, precum și motivaţia copiilor de a participa

la astfel de proiecte, prin sondaje de opinie și
chestionare. Rezultatele chestionarelor vor sta-
bili criterii pentru extinderea ofertei de
proiecte ecologice și sociale ale școlilor. În
plus, subiecte legate de Europa și de dezvoltare
durabilă vor fi introduse în curricula școlară pe
termen lung.

Proiectul de parteneriat școlar Erasmus+
este conceput având ca obiectiv pe termen lung
integrarea  educaţiei pentru dezvoltare durabilă
în curricula școlilor participante, asigurând o
angajare de durată a elevilor în proiecte sociale și
ecologice pentru școală și comunitate. Toate
rezultatele proiectului vor fi disponibile publicu-
lui larg și vor putea fi consultate și de alte școli
interesate. În plus, proiectele iniţiate în cadrul
acestui parteneriat vor continua și după
încheierea formală a acestuia. 

„În formă pentru Europa”
Școala nr. 2 a demarat un proiect Erasmus+ împreună cu unităţi de învăţământ din Germania, Suedia și Polonia

Primăria Râșnov va preda
amplasamentul la începutul 
lunii februarie

De la începutul lunii viitoare, Cetatea Râșnov
va fi închisă publicului, monumentul urmând a
intra în reabilitare cu bani europeni. Primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu, a precizat că
predarea amplasamentului se va face în 3 februa-
rie, cel mai probabil. „Mai avem de primit câteva
avize de la Agenţia de Dezvoltare Regională 
Centru, pentru că, prin proiect, au fost
îmbunătăţite unele soluţii tehnice. Apoi vom
începe implementarea proiectului. Durata
lucrărilor este estimată la 22 de luni”, a declarat
edilul. În perioada lucrărilor, Cetatea de sus, adică
cea afectată de lucrări, va fi închisă.

Pentru proiectul „Restaurarea, conservarea și
valorificarea durabilă a Cetăţii Râșnov (incinta de
vest) și crearea infrastructurii conexe”, Primăria
Râșnov a semnat contractul de finanţare în anul
2017, însă, pentru a putea ajunge la etapa
lucrărilor propriu-zise, a fost nevoie de o serie de
proceduri. Proiectul este finanţat prin Programul
Operaţional Regional 2014 - 2020, valoarea con-
tractului de finanţare fiind de 16.004.094,84 lei,
din care 15.237.465,98 lei reprezintă asistenţa
nerambursabilă.

În luna august a anului 2018, Primăria
Râșnov a semnat contractul pentru proiectarea și
execuţia lucrărilor, constructor fiind SC 

Romconstruct Group SRL din Ploiești (în
asociere cu cu Concas SA și Crindesign Proiect
SRL), care a depus oferta cu cel mai bun raport
calitate – preţ. Valoarea totală a contractului era
de 13,34 milioane de lei (cu TVA), faţă de valoarea
estimată de 14,89 milioane de lei. Apoi, ca
urmare a apariţiei unor lucrări suplimentare, dar
și pentru că salariul minim în construcţii a crescut,
valoarea contractului a fost actualizată, iar costu-
rile totale au ajuns la 17,37 milioane de lei cu TVA.

Conform contractului, în primă fază a fost
elaborat proiectul tehnic, dar varianta iniţială a
acestuia a fost trimisă înapoi, de Primărie,
constructorului, pentru modificarea mai multor
soluţii tehnice. Pentru fiecare etapă s-a impus și
obţinerea avizelor instituţionale, proces con-
sumator de timp, având în vedere că se intervine
asupra unui monument istoric de clasă A. În
toate etapele de implementare, proiectul este
supervizat de Muzeul Judeţean de Istorie Brașov.

Din luna februarie vor începe și lucrările pro-

priu-zise. Mai întâi vor fi demolate construcţiile
neautorizate, realizate de constructorul italian în
perioada 2000 – 2006, acestea fiind intervenţii ce
se pot realiza și în perioada iernii. Tot pentru
această iarnă sunt prevăzute și lucrările la sis-
temul de hidranţi.

Apoi, vor începe intervenţiile mai complicate,
în proiect fiind prevăzute lucrări de consolidare,
dar și de reconstruire totală sau parţială (în
funcţie de starea actuală) la Turnul Gotic și Tur-
nul Adosat, Turnul prăbușit și șarpanta Turnului
Triunghiular. De asemenea, vor fi reconstruite
două căsuţe din grupul aflat în zona Turnului
Armelor, iar zidurile de apărare vor fi refăcute cu
ajutorul materialelor tradiţionale. Tot prin acest
proiect va fi refăcută poarta de acces din zona
Turnului Armelor, dar și sistemul de apărare de
tip „gură de lup”, care exista în această zonă. În
programul de lucrări sunt incluse și elementele
de tâmplărie, dar și decoraţiunile. Termenul de
finalizare prevăzut în proiect este de 22 de luni.

Cetatea de sus intră în restaurare Cei mai frumoși
porumbei
sportivi, premiaţi
la Râșnov

Cele mai frumoase exemplare de porumbei
sportivi au putut fi admirate la Râșnov. S-a
întâmplat în 11 ianuarie, atunci când peste 400
de înaripate au fost aduse la Expoziţia Naţională
Sportivă Columbofilă, ediţia cu numărul 10.
Evenimentul a fost organizat de Federaţia
Română de Sport Columbofil, care, alături de
Primăria Râșnov, a oferit peste 500 de trofee și
diplome. La eveniment au venit columbofili din
ţară, dar și din Germania.
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GRAFIC DE CIRCULAŢIE

Din 23 decembrie 2019, râșnovenii pot
merge la Brașov sau se pot întoarce acasă cu
autobuzele RATBV, care circulă pe linia 120.
Transportul public a fost așteptat de multă vreme
la Râșnov, însă implementarea lui a fost un pro-
ces de durată, cu multe complicaţii legislative
apărute pe parcurs și care au pus probleme
autorităţilor locale, la propriu spus, „până în ulti-
ma clipă”. 

Astfel, dacă duminică, 22 decembrie, după
mai multe discuţii cu Asociaţia Metropolitană de
Transport Brașov, Primăria Râșnov a anunţat că
transportul metropolitan nu va fi extins în 23
decembrie (termen avansat și asumat de Asoci-
aţie), în ziua următoare, respectiv luni, situaţia 
s-a schimbat. Mai exact, în dimineaţa zilei de 23
decembrie, a avut loc o nouă întâlnire a primaru-
lui Liviu Butnariu și a primarilor din alte loca-
lităţi din judeţ implicate, cu directorul Asociaţiei
Metropolitană pentru Dezvoltarea Durabilă a
Transportului Public Brașov, Aurelian Danu, și cu
directorul RATBV, George Cornea. În această șe-
dinţă fulger s-au fixat toate detaliile ce ţineau de
autorităţile de la Brașov, s-au semnat ultimele
acte, iar pe 23 decembrie, ora 18.30, de la Termi-
nalul RATBV Stadionul Municipal Brașov a plecat
către Râșnov prima cursă a operatorul de trans-
port RATBV. „A fost un efort important pentru
noi, va fi și în continuare sub aspect financiar,
dar toate aceste demersuri au fost făcute pentru
a le asigura oamenilor condiţii civilizate de
transport, la preţuri corecte. Nu neapărat mai
mici, pentru că tariful de călătorie este la fel cu
cel practicat de operatorul privat, ci fără rabat
faţă de condiţiile oferite, faţă de siguranţa în
transport, faţă de mediu și cu respect faţă de
călători, mulţi dintre ei copiii noștri care fac

naveta la școli din Brașov. Dincolo de toate aces-
te aspecte însă, introducerea transportului pu-
blic în Râșnov a fost o dorinţă a locuitorilor
orașului, exprimată în dese rânduri, pe care noi,
pentru că asta e datoria noastră, am pus-o în
practică”, a precizat primarul Liviu Butnariu.

Ora și minutul pentru
fiecare staţie
Odată cu introducerea acestei linii, călătorii

au parte de un transport în condiţii de confort și
siguranţă, dar și garanţia că autobuzul ajunge la
ora stabilită în staţie. De altfel, oamenilor nu le
este greu să afle la cât vine autobuzul, având în
vedere că în fiecare staţie este afișat graficul de
circulaţie: ora și minutul când ajunge mașina în
staţia respectivă. De asemenea, programul  poate
fi consultat și pe site-ul operatorului de transport,
www.ratbv.ro, la secţiunea „Trasee și orare”, pen-
tru fiecare cele 15 staţii de pe traseu (Cap linie
Râșnov - Caragiale - Biserica Râșnov - Primăria
Veche - Mihai Viteazul - FSR - Liceul Tehnologic
- Lukoil - Unitatea Militară/Cristian -
Centru/Cristian - Eroilor/Cristian - Depozite ILF
- Brintex - Cărămidăriei - Stadionul Municipal
Brașov). În concluzie, Primăria și operatorul
metropolitan de transport au pregătit cursele
Brașov - Râșnov până la cele mai mici detalii, ast-
fel că orice călător își poate planifica o cursă fără
nici un fel de probleme.

Ba mai mult, cu „biletul de Râșnov” se poate
circula și în Brașov, având în vedere că acesta are
o valabilitate de 50 de minute de la momentul
validării. Aceeași regulă se aplică și în cazul călă-
toriilor încărcate pe cardul electronic. Este o
facilitate binevenită, având în vedere că un drum
cu autobuzul RATBV - de la Râșnov la Brașov -

durează cel mult 30 de minute.
Pentru susţinerea transportului asigurat de

RATBV, în baza unor facturi transmise de opera-
torul de transport, se fac plăţi de la bugetul local,
sumele aferente subvenţiei fiind calculate în
funcţie de gradul de încărcare al autobuzelor.
Practic, cu cât sunt mai mulţi călători, cu atât
contribuţia orașului Râșnov scade. „E un cost pe
care îl vom susţine atâta timp cât există cerere
din partea localnicilor pentru acest tip de trans-
port public, opţiune pe care fiecare călător în
parte și-o va exprima atunci când își va alege
mijlocul de transport”, a garantat primarul Liviu
Butnariu.

Ce facilităţi sociale s-au
aprobat pentru transportul
metropolitan
Elevii, revoluţionarii, veteranii de război și

persoanele cu handicap grav și accentuat (dar și
asistenţii personali ai acestora) beneficiază de
gratuitate pe linia RATBV 120. Totodată, pe ruta
Râșnov – Brașov, pensionarii sau persoanele care
au peste 65 de ani primesc 20 de călătorii gratu-
ite, indiferent de nivelul veniturilor. De facilităţi,
mai exact de o reducere cu 50% a preţului unei
călătorii, beneficiază și studenţii, și donatorii de
sânge. Toate acestea conform deciziei autorităţil-
or din Râșnov. Aceste facilităţi nu sunt acordate și
pentru transportul asigurat de operatorul privat.

Cum se pot procura
titlurile de călătorie
Pe linia 120, preţul întreg al unei călătorii pe

ruta Brașov – Râșnov sau retur este de 5 lei, iar
un abonament lunar costă 170 de lei (acesta este

tariful întreg, ce este redus în cazul categoriilor
de călători amintite mai sus). În Brașov, abona-
mentele sau biletele (inclusiv cele 20 de călătorii
gratuite pentru pensionari sau persoanele vârst-
nice) pot fi ridicate de la Terminalul RATBV „Sta-
dionul Municipal”. De asemenea, biletele pot fi
achiziţionate și de la șoferii de pe linia 120.

Totodată, în Râșnov, autorităţile locale au
propus să se încheie parteneriate între RATBV și
magazinul La Doi Pași (Ţăndărel), de pe strada
I.L. Caragiale, cu chioșcul de ziare amplasat în
faţa Liceului Tehnologic Râșnov și cu magazinul
din Cartierul Florilor (La Rosala) pentru a putea
fi cumpărate bilete și de aici.

Cum circulă 
autobuzele RATBV
În zilele lucrătoare, de la capătul de linie din

Râșnov, prima cursă pleacă către Brașov la ora
5.40, iar ultima la ora 23.00. Apoi, pe parcursul
zilei mai sunt încă 18 curse, cu o frecvenţă mai
mare la orele de vârf (între orele 7.00 și 8.00,
15.00 – 16.00 și 17.00 – 18.00).  Din același loc, în
week-end-uri, prima cursă pleacă de la ora 7.20,
iar ultima este programată la ora 22.30. În aceste
zile, de la Râșnov pleacă, în total, 11 curse.

De la Stadionul Municipal Brașov, în zilele
lucrătoare, prima cursă pleacă către Râșnov la ora
5.00, iar ultima - la 22.30 (cu o frecvenţă mai
mare între orele 5.00 – 8.00,  13.00 – 15.00 și
17.00 - 18.20), iar în week-end-uri, prima cursă
este la ora 6.40, iar ultima - la 21.50.

În prezent, în Râșnov sunt opt perechi de
staţii și se poartă discuţii pentru înfiinţarea uneia
noi, la Unitatea Militară. Totodată, Primăria a
cerut ca prima cursă să plece din Râșnov la ora
5.30.

Misiune îndeplinită: Linia RATBV 120, 
la dispoziţia râșnovenilor, din 23 decembrie
Autobuzele RATBV au ajuns și la Râșnov, iar cu biletul „de Râșnov” se poate circula și în Brașov

CAP LINIE RÂȘNOV
- STRADA I.L. CARAGIALE

CAP LINIE BRAȘOV
- STADIONUL MUNICIPAL

23 decembrie 2019 - Semnarea ultimelor formalităţi
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Unul dintre cei mai cunoscuţi artiști ai
Râșnovului, Costel Lăzăroiu, a avut parte, în
2019, de experienţa carierei sale. Interpretul a
cântat, în toamna trecută, la a XX-a ediţie a Fes-
tivalului de Folclor și Gastronomie Românească
de la Chicago (Statele Unite ale Americii), organi-
zat de către Comunitatea Românească din Statul
Illinois și de către Biserica Ortodoxă „Nașterea
Domnului” din metropola americană.

„Șeful acestei comunităţi, domnul Octavian
Cojan, m-a văzut în urmă cu un an și jumătate
la Sala Palatului din București și m-a invitat. A
fost o onoare și o deosebită plăcere, o experienţă
unică. A fost pentru prima dată când am traver-
sat Oceanul Atlantic, iar ce am trăit acolo
rămâne o amintire minunată. S-au aniversat 80
de ani de la construirea Bisericii Ortodoxe din
Chicago. Oamenii ne-au primit extraordinar, iar
eu le-am transmis salutul râșnovenilor”,
povestește artistul.

Acesta a interpretat melodii de muzică ușoară
ale unor mari compozitori români, dar și melodii
populare. A urcat pe scenă alături de Zorica Savu,
Trupa Autentic și mai multe grupuri populare,
dar cel mai mult s-a bucurat de revederea cu Nelu
Vătășoiu, alături de care a început să cânte, în

1969, și care, în prezent, este stabilit în Statele
Unite ale Americii.

„Pe lângă cântare și eveniment în sine, am
avut parte de numeroase vizite, așa că am
putut vedea Lacul Michigan cu a lui celebră
staţie de filtrare a apei, la fel de celebra fân-
tână arteziană construită în onoarea Reginei
Elisabeta a Marii Britanii, blocul în care a
locuit Al Capone. Mi-au plăcut mult fermele
lor și verdele pe care îl întâlneai la tot pasul, în
jurul clădirilor. De asemenea, am descoperit
că Chicago, numele orașului, provine din felul
în care indienii băștinași numeau «usturoiul
sălbatic». De asemenea, am aflat despre
incendiul devastator care a distrus orașul în
1871, în urma căruia o singură clădire a
rămas în picioare și pentru care vinovate, la
acea vreme, au fost găsite doamna Catherine
O’Leary și vaca acesteia, Daisy. Prima pentru
că a lăsat o lampă cu gaz nesupravegheată în
grajd, și animalul pentru că a lovit-o cu
piciorul și, răsturnând-o, a provocat incendiul.
M-au mai impresionat străzile supraetajate
din «downtown» și panorama pe care am sur-
prins-o de la etajul 96 al unui bloc superb”, a
încheiat Costel Lăzăroiu.

Costel Lăzăroiu a „dus” Râșnovul la Chicago
Artistul a cântat la XX-a ediţie a Festivalului de Folclor și Gastronomie Românească din celebra metropolă americană

Călușarii se pregătesc 
și ei de tradiţionalul bal

După un obicei al locului, tinerii necăsătoriţi
din Râșnov au început noul an cu un moment de
joc și voie bună, „Balul Zoritorilor”.

După ce, în perioada sărbătorilor de iarnă,
zoritorii au colindat pe la casele râșnovenilor, pe
17 ianuarie s-au adunat să sărbătorească
începutul de an așa cum știu ei mai bine.

Aproximativ 220 de persoane au participat la
tradiţionalul bal, organizat de flăcăi cu sprijinul
Primăriei Râșnov, între invitaţii speciali
numărându-se primarul Liviu Butnariu.

„Un frumos obicei al tinerilor râșnoveni, păs-
trat de atâtea decenii, una dintre tradiţiile comu-
nităţii noastre din timpul sărbătorilor de iarnă.
Ne bucurăm că tinerii râșnoveni se îngrijesc
atent, an de an, de Balul Zoritorilor”, a spus pri-
marul Liviu Butnariu.

Atmosfera a fost întreţinută de formaţia 
„Elegant”, iar petrecerea s-a întins până spre
dimineaţă. Ca în fiecare an, „zoritorii” au cântat
„O, ce veste minunată!” și au urat „La mulţi ani!”
tuturor celor prezenţi.

Un alt obicei cu vechime de peste un secol la
Râșnov, „Balul Călușarilor” este programat pe 1
februarie, la restaurantul Pit Stop din localitate.
Eveniment organizat în jurul „Dansului Călușa-
rilor”, acesta va aduna membri ai „Călușarilor
veterani” și ai „Junilor Râșnovului”, grupuri
reunite pentru acest moment deosebit. Petre-
cerea va conţine Sârba, Brâul, Fecioreasca și
Căluţul Oltenesc, dar și alte dansuri populare.
„Balul Călușarilor” reprezintă o tradiţie impor-
tantă a râșnovenilor, Steagul Călușarilor, moșten-
it de la Societatea de Lectură Română, fondată în
1896, fiind dovadă a vechimii acestei datini. 
Participarea se face pe bază de invitaţii.

Zoritorii au ieșit la joc după colinda de sărbători Populaţia
orașului crește
ușor de la un
an la altul
2019 în statisticile demografice
ale Râșnovului: 213 de botezuri,
92 de înmormântări, 127 de
căsătorii, 76 de divorţuri

În multe localităţi din România, sporul na-
tural este unul negativ, dar la Râșnov situaţia este
diferită. Astfel, în anul 2019, la nivelul orașului
nostru erau înregistraţi 18.453 de locuitori, după
ce în 2014 cifrele înregistrau 17.412 locuitori, în
2015 - 17.659, iar în 2016 - 17.863. În anul 2017
a fost depășit pragul de 18.000, ajungându-se la
18.076 de locuitori, iar în 2018 la 18.297 de persoane.

Anul trecut, numărul nașterilor a fost de 213,
dintre care 43 înregistrate la Primăria Râșnov, iar
alte 170 la alte primării, iar numărul deceselor a
fost de 92.

Astfel, dacă în 2018 au fost înregistrate 164
de decese și 223 de nașteri, rezultând un spor
natural pozitiv de 59 de persoane, acesta a cres-
cut în 2019 la 121.

În ceea ce privește căsătoriile, în 2019 au
spus „DA” la Râșnov 127 de cupluri. Pe de altă
parte, numărul divorţurilor a fost de 76, dintre
care două au fost soluţionate la Primăria Orașu-
lui Râșnov - Serviciul Stare Civilă, 46 la birouri
notariale, 24 prin hotărâri judecătorești și patru
cu aprobarea Direcţia pentru Evidenţa Per-
soanelor și Administrarea Bazelor de Date
(DEPABD) București.
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