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Tu decizi pentru
Râșnov! Votul
final, până pe 
21 februarie
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la inaugurarea
noii fabrici
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Fără cont, fără parolă:
pentru plata online 
a taxelor și impozitelor
locale sunt necesare 
doar un card bancar 

și acces la internet

Colectare selectivă –

Râșnov, 2022
Programul de ridicare a
deșeurilor.
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RÂªNOVUL, O NOUÃ ETAPÃ:

Transport public
local, 100% electric
Proiectul pregătit de Primăria Râșnov: terminal de transport la Gara Râșnov 
și linii interne de transport în comun deservite de microbuze electrice 
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RÂȘNOVUL A ŢINUT APRINSĂ FLACĂRA OLIMPICĂ. DE 4 ORI AM SCRIS ISTORIE!

10 februarie 2013: Flacăra olimpică
ajunge pentru prima dată în 
România, pentru Festivalul Olimpic
al Tineretului European, 17 - 22 
februarie, a cărui organizare nu 
ar fi putut fi posibilă fără bazele
sportive de la Râșnov.

7 – 23 februarie 2014,
Jocurile Olimpice de Iarnă,
Soci, Rusia: După 22 de
ani, primul săritor cu 
schiurile din România care
se califică la o ediţie a
Jocurilor Olimpice: Iulian
Pîtea, Râșnov.

Ziua de miercuri, 14 noiembrie 2012, 
reprezintă un moment istoric pentru sportul de
iarnă românesc în general și pentru săriturile cu
schiurile în special: la Râșnov a fost inaugurat
Complexul Olimpic de Sărituri cu Schiurile.

4 – 20 februarie 2022, Jocurile
Olimpice de Iarnă, Beijing, China: 
4 sportivi calificaţi, toţi crescuţi
pe trambulinele de 
la Râșnov. Pagina 6



Pagina 2 BUGETARE PARTICIPATIVĂ

Lansat în luna noiembrie a anului trecut,
Programul de bugetare participativă din
Râșnov a ajuns în faza votării de către cetăţeni
a proiectelor favorite. Pentru a fi incluse în
acest program, în perioada 22 noiembrie – 17
noiembrie 2021 au fost depuse cinci proiecte,
însă două dintre ele nu au trecut de prima
etapă, cea a evaluării.  Cele trei proiecte care 
s-au calificat în etapa votului final au o valoare
totală de 190.000 lei.

Votul final: până 
pe 21 februarie
Cetăţenii pot vota prin intermediul apli-

caţiei mobile City Health (disponibilă gratu-
it pe IOS și Android), în perioada 3 februarie
– 21 februarie. Lista finală cu proiectele
câștigătoare care urmează să fie implemen-
tate va fi afișată în 25 februarie.

Programul de bugetare participativă a
fost lansat de Primăria Râșnov pe 22

octombrie 2021, aceasta fiind prima ediţie.
Întreaga procedură se desfășoară online,
prin intermediul aplicaţiei mobile City
Health (disponibilă gratuit pe IOS și
Android).

Ce prevede Regulamentul
Potrivit regulamentului, prin acest pro-

gram vor fi finanţate 10 proiecte propuse și
votate de cetăţeni (câte unul din domeniile

infrastructură stradală/spaţii publice, ame-
najare de spaţii verzi și locuri de joacă,
mobilitate, educaţie, social, sănătate, cul-
tură, digitalizare/Smart City, sport, protecţia
mediului). Valoarea fiecărui proiect nu tre-
buie să depășească suma de 100.000 lei.

„Cele trei proiecte sunt din domenii
diferite, însă, așa cum prevede regulamentul,
ele trebuie supuse votului cetăţenilor”, a
declarat primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.

TU DECIZI 
PENTRU RÂȘNOV! 
Prima „licitaţie” de idei ale cetăţenilor: 
„Bona publică”, un PET-rică, dar pe bani, 
și „Vizitează Râșnovul și cu ajutorul codurilor QR”

1. Parc în zona Promenadă
– 50.000 lei, domeniul
amenajare spaţii verzi 
și locuri de joacă
Primul proiect validat vizează amena-

jarea unui parc în zona Promenadă (o zonă
de relaxare aflată la marginea pădurii), care
să devină un loc de referinţă pentru toţi cei
care doresc să-și petreacă timpul liber în
mod sănătos și civilizat. Parcul ar urma să
includă piste pentru trotinete, biciclete, alei
pentru plimbare, închirieri biciclete.

Bugetul estimat pentru implementarea
acestui proiect este de 50.000 lei. 

2. Repararea 
Cinematografului Amza 
Pellea - 40.000 lei, domeniul
infrastructură/spaţii publice
Al doilea proiect care așteaptă votul

râșnovenilor prevede repararea Cinematogra-
fului Amza Pellea din Râșnov. Lucrările pro-
puse sunt înlocuirea ușilor de acces,
repararea instalaţiei de climatizare și alte

intervenţii necesare pentru buna desfășurare
a evenimentelor culturale. Bugetul propus
pentru aceste reparaţii este de 40.000 lei. 

3. „Vizitarea” orașului 
cu ajutorul codurilor 
QR – 100.000 lei, 
domeniul cultură 
Cel de-al treilea proiect are un buget

estimat de 100.000 lei și are ca obiectiv
principal promovarea orașului. Autorii pro-
iectului propun realizarea infrastructurii

care să permită „vizitarea” orașului cu aju-
torul codurilor QR și realizarea a 30.000 de
broșuri. 

„Râșnovul de dincolo de faţade” o altă
acţiune din cadrul acestui proiect, pre-
supune informarea a 50 de elevi din clasele
a IX-a și a X-a de la Liceul Tehnologic
Râșnov despre istoria orașului. Elevii vor
avea posibilitatea de a deveni ghizi turistici
și de a face voluntariat în cadrul organiza-
ţiilor din oraș sau evenimentelor organizate
de către primărie, în parteneriat cu diverse
organizaţii.

4. Amenajarea unui 
spaţiu în care părinţii 
își pot lăsa copiii în 
siguranţă - 100.000 lei
Conform reprezentanţilor Primăriei

Râșnov, primul proiect respins prevedea ame-
najarea unui spaţiu în care părinţii își pot lăsa
în siguranţă copiii, atunci când există o pro-
blemă urgentă de rezolvat. Bugetul estimat
pentru acest proiect era de 100.000 lei. Expli-
caţia Primăriei Râșnov pentru respingerea
acestui proiect a fost că „pentru imple-
mentarea variantei propuse, ar fi necesară și
asigurarea unor servicii de asistenţă socială și
medicală, precum și identificarea unui spaţiu

care să fie în concordanţă cu normele legale
de securitate pentru găzduirea copiilor. În
aceste condiţii legale și optime, proiectul nu
poate fi implementat”.

5. Aparat de colectare 
PET-uri și doze de aluminiu
contra unor tichete 
valorice - 100.000 lei
Cel de-al doilea proiect respins propunea

instalarea în centru a unui aparat de colectare
PET-uri și doze de aluminiu. În schimbul
reciclabilelor, oamenii ar fi urmat să
primească tichete pe care să le utilizeze în
magazinele partenere ca reducere la

cumpărăturile efectuate în aceste magazine.
Și pentru acest proiect, bugetul propus era de
100.000 lei. 

„Respingerea acestei propuneri de proiect
a fost motivată prin faptul că prin serviciile de
salubritate, puse la dispoziţie de către autori-
tatea publică locală, se asigură cetăţenilor
posibilitatea de selectare a deșeurilor care pot
fi reciclate, prin intermediul echipamentelor
disponibile în cartierele rezidenţiale, precum
și prin alocarea de material care să asigure
colectarea și transportarea acestor deșeuri
reciclabile, în locurile special amenajate. De
asemenea, având în vedere că echipamentele
specificate în propunerea de proiect sunt pre-
văzute cu echipamente de recompensă finan-

ciară, autoritatea publică locală nu are posi-
bilitatea legală de a desfășura astfel de activi-
tăţi, însă un astfel de proiect poate fi sprijinit
prin discuţiile pe care primăria le va avea cu
agenţii de alimentaţie publică din oraș”, a
argumentat Primăria Râșnov. 

Sistemul funcţionează de câteva luni la
Brașov, celebrul PET-rică din Livada Poștei și
„fratele” lui din Piaţa Astra, care „plătește”
PET-urile și dozele în bilete RATBV. Având în
vedere specula cu bilete RAT generată de
„gunoierii” de serviciu, aparatul fiind practic
blocat de cei care-și făcuseră o meserie din
asta, s-a schimbat modalitatea de valorificare:
în loc de bilete de hârtie, bilete încărcate pe
cardul digital RATBV. 

CE PROIECTE AU RĂMAS ÎN CURSĂ 

CE PROIECTE AU FOST RESPINSE 

Ajută-i pe voluntarii de la Europe
Direct să aducă în faţă poveștile,
oamenii și afacerile din Râșnov
care respectă mediul  

O „Hartă verde” a orașului Râșnov. Asta își
propun voluntarii centrului EUROPE DIRECT
Râșnov, cu scopul clar în îndrumarea atât a
râșnovenilor, cât și a turiștilor pentru a alege
servicii sustenabile prin folosirea materialelor
din surse locale, eficienţa energetică, redu-
cerea consumului de plastic, protecţia naturii,
managementul deșeurilor și reducerea risipei.

Astfel, începând cu luna februarie, vo-
luntarii ies pe teren pentru a cerceta felul în care
producătorii locali sunt cunoscuţi și frecventaţi. 

„Vă invităm să ne ajutaţi să adunăm
poveștile lor și să le facem cunoscute. 
Ne puteţi trimite propuneri de persoane, 

afaceri și iniţiative prietenoase cu mediul la
adresa edrasnov@gmail.com. Prin interme-
diul interviurilor realizate, vom afla mai
multe și despre felul în care magazinele, pen-
siunile, restaurantele îndeplinesc criteriile
pentru a apărea ca «puncte verzi» pe harta
orașului Râșnov”, a transmis Ioana Vașoti,
coordonator al EUROPE DIRECT Râșnov, cen-
tru local de informare și dialog privind Uni-
unea Europeană. 

Clubul de voluntariat „Super-EroU pentru
Râșnov” a mai desfășurat în 2021 un proiect-
pilot de reducere a risipei alimentare și
atenţionare asupra importanţei consumului
local: „MerEU”. „Am plecat de la abundenţa de
mere, prea multe și perisabile, și le-am trans-
format în suc presat la rece și pasteurizat. Cu
banii primiţi din donaţii am ajutat o familie
nevoiașă din Râșnov. Mulţumim comunităţii
pentru susţinere!”, a mai spus Ioana Vașoti.

Și tu poţi contribui la „Harta verde” a orașului tău

Echipa de la Europe Direct
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Tradiţionala competiţie de fotbal pe
teren redus, Cupa Cetate Râșnov, s-a des-
fășurat în perioada 27-29 decembrie 2021, la
balonul San Sport. 12 echipe s-au aflat la
start, împărţite în patru grupe de câte trei.
Primele două formaţii din fiecare grupă 
s-au calificat în sferturile de finală, luptând
pentru cupa „Râșnov”, iar celelalte au jucat
apoi pentru cupa „Cetate”.

Astra Târgu Secuiesc a câștigat primul
trofeu, urmată de Wassabi Zărnești și de
Bucegi Moieciu, iar Silva Râșnov s-a impus
în cel de-al doilea, urmată de Vedetele
Râșnov și de Aquaris Sfântu Gheorghe. 
Golgheter al competiţiei a fost Vadim Covalciuc
(fotbalist care activează la Metaloglobus

București, în Liga a 2-a), cel mai tehnic jucă-
tor a fost Ilie Alexandru (FC Voluntari, Liga
1), iar Rajmond Niczuly (proaspăt transferat
de Sepsi OSK Sfântu Gheorghe) a fost
desemnat cel mai bun portar.

„Ne-am bucurat să ne vedem din nou,
așa cum facem din 1993. Este o tradiţie a
sportului râșnovean, la început am jucat pe
fostul patinoar și ţin minte că domnul pri-
mar Liviu Butnariu a câștigat prima ediţie,
juca în echipa Magenta. Apoi, o perioadă,
cupa s-a desfășurat la Școala nr. 3, iar de
mai mulţi ani este găzduită de balonul de
fotbal din oraș. A fost un frumos spectacol
sportiv”, a spus Ioan Sima, organizator al
turneului.

12 echipe au participat la Cupa Cetate Râșnov

În acest an, Balul feciorilor a
avut și un scop caritabil

După colindatul din perioada sărbătorilor
de iarnă, Zoritorii s-au adunat, așa cum este
tradiţia, la început de an, la tradiţionalul Bal,
reluat după un an de pauză, în condiţii 
speciale. Evenimentul a avut loc în 10 ia-
nuarie. Și dacă tot au ţinut neapărat să reia
obiceiul, Zoritorii și-au dorit ca evenimentul să
aibă și o însemnătate aparte, prin care să se
apropie de cei mai greu încercaţi de viaţă. 
Astfel, la finalul balului, participanţii au pus
deoparte mai multe meniuri, iar a doua zi 
le-au împărţit familiilor nevoiașe din oraș.
Iniţiativa din acest an a Zoritorilor a fost
susţinută de Primăria Orașului Râșnov și de
Complexul Turistic Pănicel.

„Anul trecut nu ne-am putut vedea,
deoarece situaţia nu a permis-o, iar restricţiile
erau ceva mai severe, la acea vreme. Am ţinut
să ne revedem, respectând reglementările
actuale, acum, când - sperăm cu toţii - ne

aflăm spre finalul acestei perioade de pan-
demie. Ne-am dorit să dăm și o altă însemnă-
tate obiceiului nostru și să fim alături de
semenii care au nevoie”, ne-a transmis 
Eusebiu Velea, unul dintre Zoritori.

Colindul Zoritorilor din zilele Crăciunului,
care pornește de la Biserică și este purtat apoi
pe la casele râșnovenilor, dar și balul ce îi
urmează, e o tradiţie păstrată cu sfinţenie la
Râșnov, o mândrie a locului.

„Așa cum spune tradiţia de decenii sau
chiar secole, tinerii necăsătoriţi din Râșnov
au început noul an cu Balul Zoritorilor.
Chiar dacă sunt condiţii aparte în aceste
vremuri, ei au ţinut să se întâlnească, să
ducă «Colindul» la casele râșnovenilor și,
mai mult decât atât, să facă din acest obi-
cei un prilej de a ajuta semenii.  Le mulţu-
mim pentru contribuţia adusă la păstrarea
acestui străvechi obicei care face cinste
orașului, dar și pentru iniţiativa caritabilă
din acest an”, a spus primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu.

Zoritorii râșnoveni au dus speranţă și la case greu încercate

Râșnovenii au început să își achite taxele
și impozitele încă din primele zile ale noului
an, fiind înregistrate chiar și cozi la casierie
în prima săptămână de plată. Contribuabilii
au la dispoziţie mai multe modalităţi de
plată, iar facilităţile acordate rămân valabile
până la 31 martie, în principal fiind vorba de
bonificaţia de 10% acordată celor care
plătesc integral contribuţiile la bugetul local
până la 31 martie.

Pentru că suntem încă în pandemie, rea-
mintim că Primăria Râșnov a dezvoltat o plat-
formă cu acces mult mai facil decât oamenii
sunt, de regulă, obișnuiţi și, mai mult decât
atât, una sigură pentru plăţile online.

Suma de plată e afișată
automat de sistem, 
contribuabilul decide 
cât anume plătește 
„Plata online se poate face prin interme-

diul platformelor ghiseul.ro sau direct de pe
site-ul primariarasnov.ro, care folosește facili-
tatea Global Pay. Plata se poate face integral,
parţial – adică suma aferentă primului semes-
tru – sau se poate vira o sumă pe care
cetăţeanul o are disponibilă”, a precizat 
Roxana Popa, șef Serviciu Impozite și Taxe
Locale din cadrul Primăriei Râșnov.

Aceasta recomandă plata direct de pe plat-
forma www.primariarasnov.ro, unde procedu-
ra este foarte simplă. 

„Nu este necesară crearea unui cont sau
obţinerea unei parole de acces, în prealabil.
Totodată, cetăţeanul nu trebuie să știe suma
pe care o are de plată”, a precizat Roxana Popa. 

Pașii de urmat
Ca și pași de urmat, orice persoană, 

fizică sau juridică, poate accesa site-ul
primariarasnov.ro, iar din meniul din
deschiderea paginii, alege „Online” și apoi 
subcategoria „Plăţi online”.

Autentificarea se face pe bază de CNP (per-
soane fizice), respectiv CUI (persoane juridice).
Se dă apoi acceptul pentru „Politica de confi-
denţialitate” (click pe butonul dedicat), iar
după „Conectare” (click pe butonul dedicat),
sistemul generează automat suma totală ce
trebuie achitată: debit curent și, dacă este

cazul, debite restante și majorări de întârziere
calculate la zi. Persoana poate modifica suma
de plată, în funcţia de propria alegere, iar apoi
urmează pașii indicaţi în continuare, identici
cu cei de la orice plată online.

Plata se poate face cu orice card de debit
sau credit tip VISA, VISA Electron,
MASTERCARD sau Maestro, emis de orice
bancă. Sistemul beneficiază de elemente de
securizare pentru evitarea fraudării conturilor
de plată și a intrării frauduloase în sistem, 
grupate într-o soluţie certificată de proce-
satorii autorizaţi pentru efectuarea de plăţi
electronice în România bazată pe standardul
3D Secure.

Parola, o opţiune personală
Pentru cei care doresc să utilizeze acest sis-

tem cu parolă (există un buton „+” după câm-
pul de autentificare cu CNP/CUI), aceasta se
poate obţine la Serviciul de Impozite și Taxe,
telefonic sau la ghișeu. „Parola e utilă pentru
cei care vor să aibă acces la o situaţie detaliată
a impozitelor și taxelor pe proprietate
datorate bugetului local, pe categorii de
impozit/taxă și pe fiecare bun în parte. Dacă
nu se accesează sistemul cu parolă, se afișează
doar totalul de plată”, a precizat sursa citată.

Se pot plăti și amenzi, 
pe baza datelor din 
procesul verbal
Nu în ultimul rând, sistemul permite și

plata amenzilor, pe baza datelor din procesul
verbal, cu verificarea încadrării în termenul de
15 zile.

Încasări de 37,693
milioane de lei, 
în anul 2021 
79,55% - viramente bancare,
16,76% - în numerar, 
3,69% - plăţi online

În 2021, valoarea încasărilor de la con-
tribuabilii din Râșnov s-a ridicat la
37.693.467,64 lei. Cea mai mare parte a
acestei sume, respectiv 29.984.747,00 lei
(79,55% din total), a fost achitată prin
ordine de plată, adică prin intermediul băn-
cilor. Suma de 6.318.661,23 lei (16,76% din
total) a fost plătită cu numerar, la casierie,
iar suma de 1.390.059,41 lei (3,69% din
total) a fost achitată prin intermediul
modalităţilor online de plată. Din totalul
plăţilor online efectuate, 598.358,79 de lei
au fost viraţi prin platforma globalpay.ro,
66.082,05 de lei prin ghiseul.ro, iar
725.618,57 de lei s-au achitat cu cardul, la
casierie, prin sistemul POS. 

În ceea ce privește categoriile de
încasări, suma de 3.259.546 lei a fost virată
în contul impozitelor pe clădire, suma de
1.002.309 lei a fost încasată în contul
impozitelor pe terenul intravilan, iar suma
de 331.525 de lei a reprezentat valoarea
impozitului pe terenul extravilan. Din
impozitul auto a fost încasată suma totală
de 1.231.913 lei, din chirii și concesiuni -
759.763 lei, iar 31.108.411 lei este suma
aferentă altor venituri. 

Fără cont, fără parolă: pentru plata online a taxelor și impozitelor
locale sunt necesare doar un card bancar și acces la internet
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Râșnovul se pregătește de următoarea
etapă de dezvoltare, care implică soluţiile
prietenoase cu mediul în ceea ce privește
transportul în comun. Primăria Râșnov a
început demersurile pentru achiziţia unor
microbuze electrice pentru linii interne în
oraș, proiect pregătit pentru înscrierea la
finanţare prin PNRR. 

Punctul central al reţelei de transport
în comun va fi Gara Râșnov, aici urmând a
fi amenajat un terminal modern, care să
preia inclusiv călătorii ce vor veni cu
trenul, în contextul în care Râșnovul este
inclus și în viitoarea reţea metropolitană
de transport feroviar. 

Practic, prin realizarea acestui proiect,
va fi asigurată legătura cu transportul fe-
roviar de călători, iar persoanele care vin
în oraș vor avea la dispoziţie microbuze
care să îi ducă în toate zonele staţiunii. De
asemenea, tot de la acest terminal ar urma
să fie preluaţi și călătorii care vin cu auto-
buzul la Râșnov, pentru a-i duce apoi în
toate zonele orașului. 

Legături cu toate 
zonele orașului, dar și 
o opţiune pentru elevi 
„Aceste linii interne de transport în

comun vor asigura legătura cu princi-
palele puncte ale orașului, inclusiv Valea
Cetăţii. De asemenea, prin intermediul
acestora ar urma să fie rezolvată și o
problemă importantă pentru râșnoveni:
transportul elevilor în localitate”, a deta-
liat primarul Râșnovului, Liviu Butnariu. 

Patru microbuze electrice,
cumpărate cu fonduri 
nerambursabile 
Pentru a asigura transportul în comun

în interiorul localităţii, Primăria Râșnov
are în plan să achiziţioneze patru
microbuze electrice, de mici dimensiuni,
prin accesarea unor finanţări neram-
bursabile. „Vom încerca două variante:
banii europeni disponibili prin Programul
Naţional de Relansare și Rezilienţă sau
bugetul de stat, prin Administraţia Fondu-
lui de Mediu. În momentul în care se vor
deschide apelurile de proiecte, noi vom
depune cererile de finanţare”, a declarat
Liviu Butnariu. 

Ghidurile nu au fost încă publicate,
fiind aprobate de Guvern doar principalele

criterii de acces la finanţare, mediul fiind
una din axele principale. „Pentru acest
proiect am cerut clarificări, dacă
Râșnovul poate fi considerat ca unitate
administrativă eligibilă, având în vedere
că există transport metropolitan, iar
finanţările se acordă pentru operatorul de
transport. Proiectul nostru fiind pentru
crearea unui sistem de transport public
ecologic în interiorul localităţii, delimitat
de transportul intrajudeţean și naţional,
am primit asigurări că e proiect acceptat”,
a detaliat primarul.

Terminal, staţii de 
încărcare și garaje, la Gară
Potrivit edilului, la Gară este suficient

teren pentru a realiza terminalul, dar și alte
amenajări necesare transportului în comun.
„Avem depusă deja cererea de finanţare la
Administraţia Fondului de Mediu pentru
achiziţia și montarea unor staţii de încărcare
a microbuzelor electrice în oraș. La Gară sunt
prevăzute două staţii, configurate inclusiv
pentru încărcarea autobuzelor electrice. De
asemenea, aici avem și terenul necesar rea-
lizării unor garaje pentru mijloacele de 

transport electrice”, a explicat primarul. 

Râșnovul va avea și 14
staţii de încărcare pentru
mașinile electrice 
Cele două staţii de încărcare pentru trans-

portul public sunt incluse într-un proiect mai
mare, de funcţionalizare pe raza orașului a
unor staţii de încărcare pentru toate tipurile de
mașini electrice. E o primă etapă implemen-
tată, pentru a valorifica oportunităţile de
finanţare nerambursabilă existente. 

Astfel, Administraţia Fondului de Mediu
(AFM) a deschis o linie de finanţare, în cadrul
unui program finanţat de la bugetul naţional,
pentru astfel de proiecte, iar proiectul
Râșnovului a fost deja depus.

Concret, intenţia este ca în Râșnov să fie
montate 14 staţii de încărcare, unele ce vor
permite încărcarea rapidă în curent 
continuu (la o putere mai mare sau egală cu 50
kW), iar altele care vor permite încărcarea
lentă, în curent alternativ (la o putere mai
mare sau egală cu 22 kW). Staţiile vor fi
amplasate în toate zonele orașului, astfel încât
să poată fi utilizate atât de locuitori, cât și de
turiști. 

„Cererea de finanţare pentru realizarea
acestui proiect a fost încărcată pe platforma
online dedicată, în data de 18 ianuarie 2022.
Bugetul total pentru finanţarea unor astfel de
proiecte este de 500 de milioane de lei. Orașul
nostru este printre primii 100 de solicitanţi,
finanţarea alocată pentru realizarea unor ast-
fel de staţii de încărcare, în staţiunile turistice
de interes naţional, cum este și Râșnovul, fiind
de 3 milioane de lei”, a explicat primarul
Râșnovului. Liviu Butnariu. 

Deocamdată, nu a fost stabilit un termen
pentru evaluarea dosarelor de către AFM. După
ce se va semna contractul, de finanţare,
Primăria Râșnov va pregăti documentaţiile
tehnice pentru amplasarea acestor staţii, dar se
vor realiza și lucrările premergătoare, pentru
alimentarea acestora.

În orașul Râșnov sunt înmatriculate, în
acest moment, 6 mașini electrice. Infrastruc-
tura pentru transportul electric este gândită
însă pentru viitor, tendinţa fiind una de
creștere a transportului electric, într-un con-
text european în care principiul anunţat este
„poluatorul plătește”.

„Noi am dorit să fructificăm această opor-
tunitate pentru Râșnov nu neapărat în per-
spectiva nevoii imediate, ci a dezvoltării pe ter-
men lung. Atât pentru localnici, cât și pentru
turiști, vrem un oraș modern, prietenos cu
mediul”, a precizat Liviu Butnariu.

RÂªNOVUL, O NOUÃ ETAPÃ:

Transport public local, 100% electric
Proiectul pregătit de Primăria Râșnov: terminal de transport la Gara Râșnov și linii interne de transport în comun deservite de microbuze electrice 

UNDE VOR FI AMPLASATE CELE 14 
STAŢII DE ÎNCĂRCARE ELECTRICE:
- Piaţa Școlii (parcare) – 1 buc.
- Strada Republicii (parcare Liceul Tehnologic) – 2 buc.
- Valea Cărbunării (parcare) – 2 buc.
- Strada Teiului (parcare Promenadă) – 2 buc.
- Valea Cetăţii (parcare) – 2 buc.
- Strada Iazului (parcare) – 1 buc.
- Strada Grădinarilor (zona Gării) – 2 buc.
- Strada Izvor – 1 buc.
- Strada Teiului (intersecţie cu str. Izvor) – 1 buc.

Noua parcare va fi amenajată 
pe marginea DN 1E, 
o investiţie de 2.525.156 lei

Turiștii care merg la Râșnov, la Cetate, la
Parcul cu dinozauri sau care participă la
evenimentele organizate pe platoul din
Valea Cetăţii vor avea la dispoziţie mai
multe locuri de parcare. Acestea vor fi ame-
najate pe marginea DN 1E (Râșnov – Poiana
Brașov – Brașov), contractul de lucrări fiind
semnat în 27 decembrie 2021, de către 
primarul orașului, Liviu Butnariu, cu
asocierea de firme SC Studio Art Construct

SRL - SC AGM Stradal SRL și SC Calotmir
Tehnagri SRL. 

Contractul prevede amenajarea a 334 de
locuri de parcare la nivelul solului. Noua
parcare și căile de acces aferente vor ocupa
o suprafaţă de 8.200 mp. De asemenea, vor
exista și trotuare, pe o suprafaţă totală de
650 mp. Tot prin acest proiect vor fi relizate
sistemul de iluminat, dar și o reţea de
captare a apelor pluviale (cu o lungime de
478 de metri liniari). Accesul în noua par-
care se va face direct din DN 1E (Brașov –
Poiana Brașov – Râșnov). 

Valoarea totală a investiţiei este de
2.525.156 lei, cu tot cu TVA.

334 de noi locuri de parcare în Valea Cetăţii din Râșnov 
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Ministrul Turismului și Antreprenoriatului,
Daniel Cadariu, s-a aflat în 7 ianuarie în judeţul
nostru, unde a participat la o întâlnire prin care a
dorit să „ia pulsul” turismului din această zonă,
dar și să preia problemele de la principalii jucători
din acest domeniu, de la antreprenorii din dome-
niul turistic și de la administraţiile locale.

Taxe foarte mari pentru
noile construcţii 
În timpul discuţiilor de la Brașov, primarul

Râșnovului, Liviu Butnariu, a ridicat și problema
investiţiilor în infrastructura turistică. „Suntem
o staţiune tânără, în curs de dezvoltare. Avem
probleme cu noile construcţii, care - clar - nu
pot fi edificate decât pe pajiști sau fâneţe. Tre-
buie plătite taxe pentru scoaterea terenurilor
din aceste categorii, iar sumele nu sunt deloc
mici. De asemenea, potrivit legislaţiei, trebuie să
dăm în loc un teren neproductiv. De exemplu, la
Râșnov avem de construit skate park-ul de pe
Valea Cărbunării, iar pentru a putea face

această investiţie ne confruntăm cu problemele
amintite. Cu aceste probleme ne confruntăm
noi, ca autoritate locală, dar și investitorii care
vor să construiască în staţiunea noastră”, a
declarat edilul. 

Pentru skate park, proiect derulat cu fonduri
europene, Primăria Râșnov trebuie să scoată din
circuitul agricol o suprafaţă de teren de 24 de
hectare, acum acesta fiind în categoria fâneaţă.
„Pentru aceasta trebuie să plătim o taxă 726.000
de lei, adică în jur de 135.000 de euro. Este o
sumă foarte mare”, a explicat Liviu Butnariu. 

Urșii rămân o problemă
pentru Râșnov
O altă problemă ridicată a fost cea a urșilor, al

căror număr a crescut foarte mult, în ultimii ani.
„Din păcate, pe teritoriul staţiunii noastre avem
un efectiv de urși de cinci ori mai mare decât
numărul optim raportat la acest areal. Am ame-
najat trasee prin păduri, dar există riscul ca
turiștii care merg pe acestea să fie atacaţi de urși.

De asemenea, devin tot mai dese coborârile
urșilor în zonele turistice din oraș”, a încheiat
primarul Râșnovului. 

Daniel Cadariu: Bani 
pentru extinderea domeniul
schiabil din Poiana Brașov
spre Râșnov se vor găsi 
În timpul acestei întâlniri a fost ridicată și

problema extinderii domeniului schiabil din
Poiana Brașov către Râșnov cu aproape 30 de
hectare (de la 70 ha la 100 ha), o investiţie care
va impulsiona dezvoltarea orașului nostru.
Reţeaua de pârtii noi, cu o lungime de peste 30
km, va face legătura între partea superioară a
Masivului Postăvarul și zona Cheișoara din
Râșnov. Pentru a facilita accesul amatorilor de
schi la pârtiile din Masiv, este propusă instalarea
unei gondole de 10 locuri, cu o capacitate de
2.400 persoane/oră, cu plecare de la staţia
Cheișoara-Râșnov și sosire în zona mediană a

Pârtiei Lupului. În zona de plecare a staţiei
Cheișoara vor fi amenajate două parcări, tota-
lizând 600 de locuri. Pentru acest proiect este în
pregătire documentaţia tehnică, investiţia fiind
estimată la aproximativ 35 de milioane de euro,
titular de proiect fiind Municipiul Brașov.

„Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră,
domnule ministru, pentru a implementa aceste
proiecte de interes major pentru dezvoltarea tu-
rismului în ţara noastră”, a fost apelul lansat de
autorităţile locale implicate.

Ministrul Cadariu a declarat că, în următorii
ani, România va beneficia de aproximativ 100 de
miliarde de euro, fonduri neambursabile, astfel că
„bani pentru extinderea domeniului schiabil
către Râșnov se vor găsi”. Totodată, acesta a
menţionat că „pentru viitor, ar putea fi un proiect
de ţară: să construim unul, două sau chiar trei
domenii schiabile comparabile cu cele din ţările
consacrate. Pentru a face acest lucru, va fi nevoie
de un studiu, pentru a ne asigura că un astfel de
proiect naţional poate deveni o reușită”.

Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, 
interpelat de primarul Liviu Butnariu

PsiControl, o filială a grupului belgian
Picanol, care oferă soluţii de controllere per-
sonalizate la cerintele clientului, a inaugurat
pe 27 ianuarie, propria fabrică în Râșnov, în
urma unei investiţii de 5,5 milioane de euro,
după ce timp de 15 ani și-a desfășurat activi-
tatea într-o hală închiriată de la sud-africanii
de la NEPI RockCastle.

Prezentarea noii fabrici de la Râșnov s-a
făcut în prezenţa Excelenţei Sale dl Philippe
Henri Pierre Benoit, Ambasadorul Extraordinar
și Plenipotenţiar al Belgiei în România, și a pri-
marului orașului Râșnov, Liviu Călin Butnariu. 

Construită pe o suprafaţă de 12.000 de
metri pătraţi, noua fabrică va deservi atât
partea de producţie cât și cea de stocare a măr-
furilor realizate de angajaţii de la Râșnov.
După prezentarea oficială, a urmat și o vizită
la linia de producţie. Invitaţilor li s-a explicat
care sunt procesele de fabricare a produselor
electronice, dar și proiectele pentru care se

realizează aceste componente.
PsiControl dezvoltă și produce echipa-

mente electronice și de comandă adaptate,
concentrându-se din punctul de vedere al
tehnologiei pe realizarea unor interfeţe 
om-mașină, tehnologii de comunicaţii wire-
less și sisteme încorporate moderne.

Cu aproape 280 de angajaţi, în fabrica de la
Râșnov, compania dorește să devină princi-
palul furnizor de piese pentru produsele elec-
tronice.

Pe lângă partea de producţie de piese elec-
tronice, de-a lungul timpului, PsiControl s-a
implicat și în comunitatea locală, a precizat
primarul Liviu Butnariu. Compania susţine în
prezent mai multe proiecte ce îi vizează pe
copiii aflaţi în centrele de plasament, dar și pe
cei cu probleme neurologice, iar de anul aces-
ta îi va susţine și pe elevii Școlii Gimnaziale
nr. 3. Sumele totale donate către aceste cauze
ajung și până la 60.000 de euro pe an.

Ambasadorul Belgiei, la
Râșnov, la inaugurarea 
noii fabrici PsiControl
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România participă zilele acestea la
Jocurile Olimpice de larnă de la Beijing,
China (4 – 20 februarie 2022), cu un lot de
3 sportivi la disciplina „Sărituri cu schi-
urile”: Daniel Cacina, Andrei Feldorean și
Dana Haralambie. Calificat a fost și
râșnoveanul nostru, Sorin Mitrofan, dar
acesta nu a putut participa din cauza infec-
tării cu Covid 19. O performanţă pe care
România nu ar fi înregistrat-o, dacă la
Râșnov nu se făcea „treabă chibzuită”, pen-
tru că toţi acești sportivi sunt „crescuţi” pe
trambulinele de la Râșnov, complex olimpic
ale cărui baze a fost puse în 2008. 

Ziua de miercuri, 14 noiembrie 2012, a
fost un moment istoric pentru sportul de
iarnă românesc în general și pentru săriturile
cu schiurile în special: inaugurarea comple-
xului celor 4 trambuline, care a pus din nou
România pe harta mondială a acestui sport.

Infrastructura odată creată, a permis
organizarea primului Festival Olimpic al
Tineretului la noi în ţară.  Astfel, pe 

10 februarie 2013, flacăra olimpică ajunge
pentru prima dată în România, pentru com-
petiţia care s-a desfășurat timp de 5 zile (17 -
22 februarie), cu 45 de ţări participante.

Au urmat apoi primele etape de Cupă
Mondială la feminin, primele etape de Cupă
Mondială la masculin, acum aceste competiţii
fiind deja „tradiţie”.

Cel mai îmbucurător însă, s-a readus la
viaţă un sport, s-a creat o pepinieră pentru
viitori sportivi. 

În februarie 2014, la Jocurilor Olimpice
de Iarnă, Soci, Rusia, după 22 de ani, 
România califica primul săritor cu schi-
urile: Iulian Pîtea, din Râșnov. Din 1992 nu
mai fusese calificat un român la Olimpiadă.
Și atunci, a fost tot un sportiv pregătit la
Râșnov, Virgil Neagoe.

Suntem în 2022, iar sportul care există
datorită strategiei gândite și, mai presus de
toate, „muncite” la Râșnov a adus României
în lot 4 sportivi calificaţi pentru Olimpiada de
la Beijing. 

Râșnovul a ţinut aprinsă flacăra olimpică. 
De 4 ori am scris istorie!

Calificat la „Olimpiada” de la
Beijing, nu a ajuns în China din
cauza coronavirusului. Și
antrenorul Remus Tudor a fost
depistat pozitiv la Covid-19

Săritorul cu schiurile Sorin Mitrofan,
legitimat la CS Olimpic Cetate Râșnov, a
obţinut „biletul” pentru Jocurile Olimpice
de iarnă de la Beijing. Din păcate, însă,
sportivul născut pe 26 martie 1999 nu a
putut participa la „competiţia supremă”,
fiind depistat pozitiv cu Covid 19 chiar
înaintea plecării în China.

„Echipa noastră a zburat spre Beijing.
Încrezători, pregătiţi, puternici. Sorin Mitrofan
nu a putut părăsi ţara pentru că la ultima
testare, la Izvorani, a ieșit pozitiv. Au alergat
până în ultima clipă să cumuleze cât mai

multe puncte în competiţii pentru a crește
cota pe naţiune și efortul le-a fost răsplătit:
săriturile au obţinut 4 locuri la JO. I-a costat
însă infectarea antrenorilor, care s-au întors
pozitivi din ultima deplasare, focusul lor fiind
protejarea și izolarea sportivilor calificaţi.
Nicio piedică nu mai stă acum în calea
sportivilor de a aduce un rezultat onorabil
României. Pentru unii, visul e deja împlinit,
acela de a se califica la JO. Sunt sportivi
tineri, de 24, 21 și 20 de ani și este foarte 
probabil să mai participe și la următoarele
cicluri olimpice”, a precizat Puiu Gaspar, 
secretar general al Federaţiei de Schi Biatlon.

Sorin Mitrofan își asigurase prezenţa la
„Olimpiada” din China după ce Comitetul
Olimpic și Sportiv Român a primit încă un
loc cotă la această disciplină, completând
astfel lotul din care făceau parte Daniela
Haralambie, Andrei Feldorean și Daniel
Cacina, toţi de la CS Dinamo.

„Mă bucur că am reușit să ne calificăm
la Jocurile Olimpice cu trei băieţi. Este pen-
tru prima dată în istorie când am obţinut
un rezultat atât de mare și nu am cuvinte
să vă spun cât de tare mă bucur. Sperăm să
nu ne oprim doar aici, la calificare, ci să
obţinem și rezultate bune acolo, la Beijing.
Din păcate, la testarea Covid-19 eu am fost
depistat pozitiv și pentru că așa este legea,
șapte zile trebuie să stau în carantină. În
consecinţă, eu am ratat plecarea la Beijing,
ceea ce mă întristează foarte tare, dar sunt
conștient că sportivii sunt pregătiţi foarte
bine și se vor descurca și în lipsa mea”, a
declarat antrenorul lui Sorin Mitrofan,
Remus Tudor, la aflarea veștii calificării.

România participă la Jocurile Olimpice
de iarnă de la Beijing (4 – 20 februarie 2022)
cu 23 de sportivi, la opt discipline sportive:
sanie, bob, schi alpin, schi fond, sărituri cu
schiurile, biatlon, patinaj viteză și skeleton.

Ghinion teribil pentru Sorin Mitrofan

Gheorghe Constantin Gerea se
bucură de al treilea sportiv care-i
trece „prin mână” și ajunge apoi
la Jocurile Olimpice de iarnă

Daniel Cacina, sportiv legitimat la 
Centrul Sportiv de la Brașov al CS Dinamo,
a fost unul dintre cei trei români care s-au
aflat la startul probei de sărituri cu schi-
urile, la Jocurile Olimpice de iarnă de la 
Beijing (China).

Dacă Daniela Haralambie s-a aflat la a
doua participare (după PyeonChang 2018),
Cacina și Andrei Feldorean au fost debu-
tanţi, reușind evoluţii apreciate. Daniel
Andrei Cacina s-a clasat pe locul 48, iar
Andrei Feldorean pe 50. Cacina, care s-a
clasat pe 40 în runda de calificare (83,5
metri), a avut duminică, la Zhangjiakou, o
săritură de 89,5 metri, acumulând 95,8
puncte, în timp ce Feldorean, care a intrat
de pe locul 45 (76,5 m), a avut o săritură de
82 metri, totalizând 84,3 puncte.

Cacina este al treilea sportiv trecut „prin
mâinile” antrenorului Gheorghe Constantin

Gerea care apoi reușește să se califice pen-
tru Jocurile Olimpice. Primii doi au fost 
Virgil Neagoe (Altberville, Franţa – 1992) și
Iulian Pîtea (Soci, Rusia – 2014).

„Nici nu știa să alerge
când a învăţat să sară”
„Daniel era micuţ, avea vreo șase ani.

Ca să glumesc puţin, aș spune că nici nu
știa să alerge când a învăţat să sară. Mama
sa, Adina, a participat de trei ori la Jocurile
Olimpice, în proba de biatlon, iar tatăl său,
Valentin, a fost multiplu campion naţional
și campion balcanic la fond. Vine dintr-o
familie de sportivi. Mă bucur mult pentru
că a reușit calificarea și pentru evoluţia lui
de la Beijing”, ne-a spus Gheorghe Gerea.

„Cred că am salvat 
puţin din acest sport!”
În cartea „Stelele sportului brașovean”,

Ștefan Bănaru îl numește „Directorul
fabricii de sărituri de la Râșnov” pe omul
care participa la primul său concurs oficial
în 1967, în Poiana Brașov, pe când avea 13
ani. „Doi ani mai târziu, la Leningrad, în
Rusia, aveam primul concurs internaţional.
16 ani am sărit, după care m-am angajat la
ASA Brașov, ca antrenor. Alături de fostul
mare handbalist Gabor Kicsid și de
colonelul Ionescu, am construit trambulina
din Predeal. A fost prima trambulină 
modernă din România, însă după ce am
plecat de acolo, s-a deteriorat”, povestește
„nea Gigi”.

Acesta își amintește că și la Râșnov a
contribuit la construcţia a două trambuline,
de 30, respectiv 55 de metri, înaintea
ridicării modernului Complex Olimpic de
sărituri de pe Valea Cărbunării. „Am salvat
puţin din acest sport, aș putea spune, fără
lipsă de modestie”, mai precizează cel care,
de-a lungul timpului, a pregătit peste 70 de
săritori.

„Directorul fabricii de sărituri”

Cu campionii săi: Iulian Pîtea și Daniel Cacina



COMUNITATE Pagina 7  

La fel cum s-a întâmplat și în anii tre-
cuţi, în perioada sărbătorilor de iarnă,
cartierele Râșnovului au avut fiecare
bradul său de Crăciun. Pomii au fost
amplasaţi de reprezentanţi ai Primăriei, tot
autorităţile locale asigurând și iluminatul
de sărbătoare. 

De acum doi ani, pentru că s-a manifes-
tat deschidere din partea cetăţenilor, s-a
lansat o campanie de iniţiativă locală, prin
care acești brazi, pe lângă iluminat decora-
tiv, să fie „personalizaţi”, prin împodobirea
lor de către râșnoveni. 

Apelul a fost lansat către toţi locuitorii
orașului, însă, la fel ca în 2020, primul an al
campaniei „Adoptă un brad”, au reușit să se
organizeze doar echipele de la societăţile
private și de la organizaţiile politice locale.

Un alt aspect devine însă problematic, în
cazul brazilor montaţi în cartiere (număr
care a crescut treptat de la 8, la 13 în 2021).
Este vorba de furtul acestora și de neplăcu-
ta constatare că, în unele zone,  doar paza
permanentă ar face ca această campanie să
nu se transforme într-un efort inutil, ceea
ce, din start, ar fi imposibil.

Pe Șoseaua Predeal,
două furturi într-o
săptămână
În decembrie 2020,

Primăria Râșnov a fost
nevoită să înlocuiască 4
brazi: 2 pe Șoseaua Predeal,
2 din zona Caragiale. Nici
în 2021, brazii de Crăciun
amplasaţi pe Șoseaua Predeal
nu au avut viaţă lungă. În
numai o săptămână au fost furaţi
tot doi: și cel amplasat iniţial, și cel

cu care a fost înlocuit. Primul a dispărut
în 14 decembrie, fiind furat cu tot

cu instalaţia folosită pentru
împodobirea lui. A fost pus

altul, în 21 decembrie, iar
noaptea a dispărut și acesta.
Pentru că nu a putut fi luat
cu totul, bradul montat în
21 decembrie a fost tăiat de
la jumătate și furat.

Toate aceste probleme ar
putea duce, în următoarele

ierni, la renunţarea la această
iniţiativă.

Pentru cine pune Primăria brazii în cartiere?
Un recent fenomen, furtul bradului de Crăciun: înlocuit și iar furat

MULŢUMIM!
Primăria Râșnov le mulţumește, în numele râșnovenilor, celor care au donat 

„frumuseţe” orașului, de sărbători. Astfel, angajaţii de la Liriada au împodobit bradul din
Florilor 1, echipa Boom Expert pe cel din Florilor 2, SC Asaltul Cetăţii SRL și l-a ales pe
cel în Piaţa Veche,  Bracoma s-a ocupat de Centru Nord, Ocolul Silvic a avut echipă în
Caragiale Parc, SC Micra Com a împodobit bradul din Cartierul I.L. Caragiale (sensul gira-
toriu), iar Goscom Cetatea Râșnov - în Cartierul Gaz Metan. De asemenea, organizaţia
PNL Râșnov a înfrumuseţat pomul de Crăciun din ISR și pomul din zona Pieţei Agroali-
mentare. USR Râșnov a avut în grijă bradul Romacril, Restaurant Promenada Sissi - pe cel
din Promenadă, iar SC Azurit SRL „Tupperware“ România, pe cel din Piaţa Școlii. La soli-
citarea locuitorilor din zonă, Primăria Râșnov a amplasat anul acesta un brad de Crăciun
și în zona blocurilor MAN. 

În această perioadă,
trei mașini au fost avariate 
din cauza neadaptării vitezei 
la condiţiile de drum 

Chiar dacă utilajele operatorului local de
deszăpezire Goscom Cetatea Râșnov intervin
pentru a elibera drumurile de zăpadă și pen-
tru a răspândi materiale antiderapante,
șoferii trebuie să circule cu viteză mică, asta

dacă vor să ajungă în siguranţă acasă. De alt-
fel, directorul Goscom Cetatea Râșnov, Sorin
Bălășescu, a precizat că, în această iarnă, pe
drumul din Valea Glăjeriei au fost găsite două
mașini care au ajuns în șanţ, iar o a treia -
lovită destul de serios, după o coliziune. 
Astfel de accidente apar în momentul în care
șoferii văd că pe drum se circulă „la negru”,
adică nu este zăpadă pe suprafaţa carosabilă
și consideră că pot apăsa pedala de accele-
raţie. Însă, conducătorii auto ignoră faptul

că, atunci când e frig, drumul poate deveni
alunecos, chiar dacă este material antidera-
pant pe suprafaţa carosabilă. „Cu toate că pe
indicatorul rutier este menţionată limita
maximă de 50 de kilometri la oră, pentru
siguranţa lor și a pasagerilor, le reco-
mandăm șoferilor să reducă viteza cât este
nevoie, pentru a evita derapajele ce se pot
solda cu accidente grave. Este o măsură
minimă de siguranţă pe care o pot lua”, a
recomandat Bălășescu.

Recomandare pentru șoferi: nu călcaţi pedala de 
acceleraţie în sezonul rece, chiar dacă legea vă permite
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COLECTARE SELECTIVĂ – RÂȘNOV, 2022
PROGRAMUL DE RIDICARE A DEȘEURILOR

INSTRUCŢIUNI PENTRU COLECTAREA SEPARATĂ A DEȘEURILOR UN NOU SERVICIU 

ASIGURAT DE GOSCOM: 

Lunea este ziua în 
care poţi scăpa moloz,
mobilier sau alte 
obiecte voluminoase

De la începutul acestui an, operatorul local de salubritate,
Goscom Cetatea Râșnov, a operaţionalizat un nou serviciu. 
Astfel, ziua de luni (cu excepţia sărbătorilor legale) este dedi-
cată preluării deșeurilor provenite din construcţii, mobilier
sau alte obiecte nepericuloase. Potrivit directorului Goscom,
Sorin Bălășescu, acest serviciu este asigurat contra-cost și pe
bază de programare.

„Pentru a putea beneficia de preluarea acestei categorii de
deșeuri, cetăţenii trebuie să depună o cerere scrisă la sediul
societăţii, de pe strada Izvor nr. 6, sau să transmită o solicitare
pe email, la adresa office@goscomrasnov.ro. În solicitare, ei
trebuie să menţioneze categoria de deșeuri, dar și cantităţile

estimate. După această etapă, oamenii trebuie să
plătească serviciul, tarifele fiind stabilite prin

Hotărâre de Consiliu Local. Echipele
Goscom se vor deplasa la adresa soli-

citată în prima zi de luni de după
efectuarea plăţii, vor ridica
deșeurile, le vor cântări, apoi dacă
va fi cazul, se va face regularizarea
plăţii, în funcţie de cantităţi și ca-
tegoria de deșeuri. Dacă va avea
de plătit în plus, suma datorată se

va calcula la următoarea factură de
salubritate. Dacă a plătit mai mult,

diferenţa va fi scăzută din factura
următoare”, a explicat Bălășescu. 
Acesta a menţionat că deșeurile vegetale

vor trebui să fie lăsate în saci sau legate în snopi
cu o lungime de maxim un metru. „Ridicarea deșeurilor vege-
tale se face în două moduri: fie gratuit, în zilele programate,
fie contra-cost, în zilele de luni, în baza solicitării scrise”, a mai
spus Bălășescu. 

LEGENDĂ: Vegetale

Notă: Reciclabile și vegetale: a 2-a zi dupa colectarea deșeului menajer, ora 07:30

Plastic+Metal Hârtie+Carton Sticlă Deșeuri electrice și electronice Zi liberă

Voluntariat
în situaţii de criză 

Sorin Bălășescu a declarat că în
anumite cazuri, salariaţii Goscom fac,

la propriu, muncă voluntară. „În cazul
unor situaţii de criză, cum sunt incen-
diile sau alte calamităţi, asigurăm gra-
tuit activităţile de curăţenie, ridicare și
transport. Este o modalitate prin

care le oferim un sprijin cetăţe-
nilor”, a menţionat reprezen-

tantul Goscom. 


