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Linia RATBV 120 va 
ajunge la Râșnov după 3

decembrie 2019
Autorităţile râșnovene au făcut toate 

demersurile necesare, însă procedurile s-au
împotmolit la Brașov după schimbarea legislaţiei
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Râșnovenii 
au cea mai bună 
apă din judeţ
Programul de modernizare a
reţelei de apă din oraș continuă
și în acest an
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Avem prima campioană
naţională la scrimă
Alexia Dan și-a depășit performanţa
din urmă cu doi ani, când revenea
din competiţie pe locul secund.

Ultimul clopoţel a sunat, în acest an, în 14
iunie, când sute de elevi au ţinut să spună
„prezent” și la ultima întâlnire cu colegii lor, la ser-
barea de sfârșit de an școlar, organizată de fiecare
școală în parte. Ultima zi de școală este însă și ziua
bilanţului, atunci colegii văd cine a fost cel mai 

silitor în fiecare clasă. Iar cei conștiincioși au fost
răsplătiţi în această zi cu diplome și premii, pentru
asigurarea cărora s-au pus la dispoziţie și în acest
an fonduri de la bugetul local. Alţii, pentru care
școala a trecut prea repede, i-au aplaudat pe colegii
lor și au promis că vor încerca să recupereze în

următorul an școlar. 
După un an de muncă, însă, dascălii se mân-

dresc cu elevii lor, pentru că închiderea anului șco-
lar e una a premierii performanţei, iar la Râșnov,
după cum o demonstrează rezultatele, avem cu ce
să ne mândrim. 

� VINERI, 12 iulie 
(Ziua artiștilor locali)
16.00 - Parada Orașului – Fanfara Ţara Bârsei
17.00 - Cuvânt de deschidere - primar Liviu Butnariu,
președinte CJ Brașov - Adrian Veștea
17.15 - Călușarul Râșnovean
17.30 - Ansamblul Romana
17.45 - „Peter Dance Academy” Râșnov 
18.00 - Recital Rosenthal
18.30 - Recital Ovidiu Lăzăroiu
19.00 - Recital Karina Roșu Teleanu
19.20 - Recital Costel Lăzăroiu
19.40 - Recital Claudiu Benga
20.00 - Recital Piticu
20.30 - Recital Hoinarii Craiului
21.15 - Recital Trupa CALEnDAR

� SÂMBĂTĂ, 13 iulie 
11.00 – 16.00 FESTIVAL ECVESTRU
- Deschiderea oficială
- Parada trăsurilor
- Demonstraţii de cascadorie
- Concurs de frumuseţe cabalină pe rase de cai
- Parada participanţilor
16.00 - Probe de sunet trupe, live
17.00 - Dans modern Clubul Copiilor - Râșnov
18.00 - Majorete Cadete Râșnov
18.15 - Recital Maria Stroe
18.30 - Recital ALEXXA
18.45 - Recital DANIEL FĂT
19.30 - Recital MELISA 
20.15 - Recital CIRO DE LUCA
21.00 - Recital ANDRA & Band
22.00 - Foc de artificii

� DUMINICĂ, 14 iulie 
11.00 - 16.00 FESTIVAL ECVESTRU
- Parada doamnelor
- Concurs de tracţiune
- Show-uri de dresaj ecvestru
- Sărituri peste obstacole
16.00 - Ansamblul Folcloric „MUGURELUL” Râșnov
17.00 - Recital de muzică populară GEORGE MURARU
17.45 - Program de dansuri și muzică populară - Ansamblul
Folcloric TRANSILVĂNEAN Vulcan
18.30 - Recital de muzică populară DINU IANCU SĂLĂJEANU
& Orchestra     
19.15 - Ansamblul Folcloric MĂGURA CODLEA
20.15 - Recital Lăcătuș Cătălin Petru
20.45 - Muzică DJ
22.00 - Închiderea evenimentului

ZILELE RÂȘNOVULUI ȘI FESTIVALUL NAŢIONAL ECVESTRU VOR AVEA LOC ÎN PERIOADA 12 - 14 IULIE
Andra & Band și Dinu Iancu Sălăjeanu & Orchestra, invitaţii speciali ai ediţiei din acest an a sărbătorii orașului 

„«Învăţătura este cea mai bună avuţie»,
pentru că nu ţi-o poate lua nimeni. O avuţie
pentru fiecare dintre copii în parte, o avuţie pen-
tru Râșnov care, prin ei, are viitor. De aceea, una
dintre preocupările mele, ca primar, a fost să fac
în așa fel încât grădiniţele și școlile râșnovene să
ofere condiţii cât mai bune. Copiii noștri merită
orice efort. Pe toţi îi felicit acum, după un an de
muncă, și îi anunţ că ne-am gândit la ei și

pentru a le face o cât mai frumoasă vacanţă.
Până pe 24 iunie, la Râșnov are loc Jocmania,
un festival al copilăriei cu activităţi zilnice gra-
tuite, iar pentru lunile următoare le mai pregă-
tim o surpriză. Celor din clasa a VIII-a, care
zilele acestea au dat primul lor mare examen, le
doresc să intre la liceul pe care și l-au dorit, iar
celor din clasa a XII-a, să pășească cu dreptul pe
drumul maturităţii. Curaj, încredere în forţele

proprii, voinţă și gândire pozitivă – doar atât vă
doresc, căci de restul, o spun în cunoștinţă de
cauză, nu duceţi lipsă. Le mulţumesc profeso-
rilor care au făcut tot ce le-a stat în puteri pen-
tru a vă pregăti, le mulţumesc și părinţilor care
vă stau alături.”

Liviu BUTNARIU,
primarul orașului Râșnov

ȘI-AU PRIMIT RĂSPLATA, DUPĂ UN AN DE MUNCĂ

Ziua copiilor cu care 
se mândrește Râșnovul

Peste 2.400 de copii s-au
bucurat de manifestările 
dedicate zilei de 1 Iunie
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O nouă tradiţie se naște la
„Peter Thal”: Ziua Școlii
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A devenit deja o „obișnuinţă” ca în prima
perioadă a sezonului cald, urșii să își facă apariţia
în Râșnov. De regulă, este vorba despre exemplare
tinere, care au descoperit că de la tomberoane sau
containere se poate obţine relativ ușor hrana. Și
anul acesta, în oraș a apărut un urs problemă,
care a început să facă „vizite” în Valea Cetăţii.
Deocamdată, animalul nu a pus viaţa oamenilor
în pericol, dar, fiind vorba despre un animal săl-
batic, în timpul unei astfel de plimbări poate intra
în conflict cu oamenii. Pentru a rezolva proble-
ma, conducerea Ocolului Silvic din Râșnov a
început procedurile birocratice pentru relocarea
animalului, așa cum prevede legislaţia în dome-
niu că trebuie acţionat în cazul urșilor care nu au
fost agresivi. „Dosarul a fost transmis instituţiilor
competente din Brașov, apoi, după obţinerea
avizelor de la acestea, documentaţiile vor fi
înaintate Ministerului Mediului, care își dă acor-
dul final”, a declarat șeful Ocolului Silvic din
Râșnov, Puiu Gheorghe.

Gunoiul, ridicat până la
lăsarea întunericului, 
pentru a nu atrage animalele
Pe lângă aceste demersuri, reprezentanţii

autorităţilor locale din Râșnov au luat și alte
măsuri pentru a-i ţine departe pe urși de casele
râșnovenilor. „Având în vedere că aceste animale
își fac apariţia seara, gunoiul este ridicat până la
ora 19.00, astfel încât animalele să nu mai
găsească hrană”, a declarat primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu.  

15 „goane de 
împingere” în 2019
Pentru a ţine urșii la distanţă de

oraș, reprezentanţii Ocolului Silvic
Râșnov au organizat, în acest an,
mai multe „goane de împingere”
(alungarea urșilor în pădure).
„La Ocolul Silvic avem anga-
jate două persoane de speciali-
tate, respectiv un inginer silvic
și un paznic de vânătoare. În
cursul anului 2017, aceștia au
efectuat 41 de goane de împin-
gere și au capturat de două ori
un urs care s-a întors de fiecare
dată, astfel că a fost recoltat în
luna decembrie a aceluiași an. În
anul 2018 au fost efectuate 30 de
goane de împingere. În același an,
pentru recoltarea unui urs a fost depusă
de două ori documentaţia, însă acordul nu
a fost primit. Anul acesta, au fost efectuate deja
15 goane de împingere”, a declarat șeful Ocolu-
lui Silvic Râșnov.

De altfel, goana de împingere este singura
măsură ce poate fi luată de autorităţile locale. Mai
în glumă, mai în serios, râșnovenii spun că „tre-
buie să-l rogi frumos pe urs să plece”.

„Cele mai mari probleme sunt la prome-
nadă, la cetate sau la trambuline, însă am
avut și cazuri în care urșii au ajuns în centrul
orașului”, a precizat primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu.

51 de urși, în loc de 10, 
în fondul forestier 
al Râșnovului
Conform datelor Ocolului Silvic Râșnov,

începând cu anul 2016, din cauza diminuării
numărului de urși recoltaţi conform
derogărilor, Fondul Cinegetic 26 Râșnov (care
include localităţile Râșnov, Predeal, Cristian și
o parte a municipiului Brașov) a devenit

suprapopulat. „În fondul cinegetic pe care îl
administrăm, populaţia de urs optimă este de
10 exemplare. Populaţia de urs estimată în
anul 2019 este de 51 exemplare. Această
suprapopulare, cumulată cu faptul că ursul
este o specie omnivoră oportunistă face ca o
parte din exemplare să capete un comporta-
ment deviant și să se hrănească cu resturi
menajere din apropierea pădurii, putând fi
întâlniţi în preajma locuinţelor situate în
zonele de la marginea pădurii”, a explicat 
Puiu Gheorghe.   

Pe de altă parte, potrivit legislaţiei, Jan-
darmeria trebuie să ia măsuri pentru apărarea
oamenilor și pentru a proteja proprietatea pu-
blică și privată și este dotată cu dispozitive pen-
tru îndepărtarea sau imobilizarea urșilor.

Pe străzile unde se realizează
numai iluminatul stradal, 
intervenţii care depind numai de
Primărie, lucrurile se derulează
rapid: 80% grad de finalizare

Vara aceasta, pe străzile din Râșnov se derulează un
amplu program de modernizare a sistemului de ilumi-
nat public și a reţelelor electrice. Contractul de lucrări,
cu o valoare totală de 4.332.660 lei, cu tot cu TVA, a fost
semnat în luna noiembrie a anului trecut, cu firma
Telekom, iar în cursul iernii s-a realizat etapa de
proiectare și au fost parcurse procedurile birocratice,
astfel că lucrările propriu-zise au putut fi demarate odată
cu începerea sezonului cald.

Conform contractului, în unele zone se realizează,
simultan, atât lucrările la reţeaua de iluminat stradal,
cât și cele de „reglementare electrică” (intervenţii la
reţeaua de distribuţie a energiei electrice, inclusiv la
branșamente). În aceste situaţii, primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu, a declarat că lucrările au fost amânate cu
aproximativ trei săptămâni, pentru că avizarea durează
mai mult. „Proiectul ce vizează reglementarea electrică
trebuie să fie analizat de Comisia Tehnică din cadrul
furnizorului de electricitate. Tot pentru lucrările ce ţin
de reglementarea electrică, devizul de lucrări ajunge la
Electrica, iar această societate actualizează valorile,
dacă este cazul. De asemenea, noi virăm banii pentru
aceste lucrări la furnizorul de electricitate, care apoi îi
transferă în conturile firmei ce execută lucrările. În ulti-
ma etapă, se face o regularizare finală”, a explicat edilul.
Tot acest parcurs întârzie lucrările.

În cazul în care este vorba numai despre lucrările la
reţeaua de iluminat public, Liviu Butnariu a afirmat că
lucrurile sunt mai simple, pentru că proiectul este ges-
tionat integral de Primărie: „În cazul acestor intervenţii,
nu se mai trece prin Comisia Tehnică a operatorului de
electricitate. Autorizaţia de construire este eliberată de

Primărie. De asemenea, plăţile sunt efectuate de noi
direct către constructor”. 

Prin proiectul amintit, pe strada Glăjeriei se mo-
dernizează sistemul de iluminat public prin instalarea a
20 de stâlpi zincaţi, echipaţi cu lămpi cu LED. Pe această
arteră, lucrările sunt finalizate în proporţie de 80%.

În același stadiu sunt și lucrările de pe strada
Narciselor, unde - la fel - se modernizează numai sis-
temul de iluminat public. Pe această arteră, proiectul
prevede montarea a 13 stâlpi zincaţi și a 13 corpuri de
iluminat cu LED. Lucrări similare se fac și pe strada
Libertăţii, unde se montează opt stâlpi zincaţi, echipaţi
cu corpuri cu LED. Și pe această stradă, lucrările sunt
finalizate în proporţie de 80%.

Intervenţiile la reţelele 
electrice, programate pentru
perioada iunie - iulie 
În cartierul Florilor sunt prevăzute atât lucrări la

sistemul de iluminat, cât și la reţeaua electrică. Aici se
lucrează deja la montarea celor 21 de stâlpi zincaţi,
echipaţi cu corpuri LED, iar intervenţiile la reţelele elec-
trice sunt programate pentru iunie - iulie.

Și în cartierul Chimica se lucrează la modernizarea
iluminatului public, aici fiind instalaţi cei 48 de stâlpi
zincaţi, iar acum este așteptată furnizarea corpurilor de
iluminat cu LED. Pe de altă parte, în acest cartier,
lucrările la reţeaua electrică sunt planificate tot pentru
iunie - iulie .

Pe strada Republicii, vor fi montaţi opt stâlpi zincaţi
cu corpuri LED și făcute intervenţiile la reţeaua elec-
trică. Începerea lucrărilor este estimată pentru același
interval, iunie – iulie. 

Lucrări asemănătoare, tot în perioada iunie – iulie,
vor fi făcute pe strada I. L. Caragiale. 

Anul acesta este prevăzută și începerea lucrărilor de
reglementare electrică și modernizare a sistemului de
iluminat public de pe DN 73, respectiv pe străzile
Caraiman și Șoseaua Bran.

Lucrări cu două viteze în programul 
de modernizare a iluminatului 
public și a reţelelor electrice 

Începute în 14 mai, lucrările de
modernizare a drumului „Valea Lungă”,
care duce spre Cheile Râșnoavei, vor fi ter-
minate luna viitoare. În valoare de
1.099.636 lei, cu tot cu TVA, acestea
vizează un sector cu lungimea de 2,2 km
și sunt executate de firma brașoveană
Fincodrum, finanţarea fiind asigurată de
la bugetul local. Potrivit primarului
Râșnovului, Liviu Butnariu, modernizarea
arterei presupune asfaltarea suprafeţei
carosabile, montarea elementelor de sigu-
ranţă rutieră, realizarea unor lucrări la sis-
temul de scurgere a apelor pluviale și de
îmbunătăţire a geometriei drumului. De
asemenea, proiectul prevede amenajarea a
patru podeţe transversale, care permit
scurgerea apelor pluviale. Nu în ultimul
rând, sunt prevăzute 21 de podeţe de acces
la proprietăţi, dintre care 17 de 6 metri,
trei de 12 metri și unul de 9 metri. 

„Segmentul modernizat începe de
la DN 73A și ajunge la captarea de apă,
la intrarea în Colţii Cheii. Asfaltarea se
face «dintr-o bucată», adică pe toată
lungimea sectorului de drum. În 11
iunie a fost rezolvată o problemă cu o
proprietate de pe traseu, astfel că în
perioada următoare va începe și
asfaltarea. Conform contractului, lu-
crările trebuie terminate în termen de
trei luni de la data semnării, ceea ce
înseamnă că pe artera modernizată se
va putea circula la sfârșitul lunii iulie”,
a declarat primarul Râșnovului, Liviu
Butnariu.

Drumul „Valea Lungă” trece prin-o
zonă care se dezvoltă din punct de vedere
turistic și duce la zona de picnic și cam-
ping din Cheile Râșnoavei, una dintre cele
mai spectaculoase formaţiuni geologice
din judeţul Brașov.

Cu sprijinul Ocolului Silvic Râșnov,
traseul care duce în Poiana Schlaif și
toată zona respectivă au fost reamena-
jate. Practic, potecile care fac legătura
între Valea Popii și Schlaif au fost refă-
cute. Întreaga poieniţă a fost reamena-
jată, în zonă a fost refăcut marcajul tu-
ristic, iar în poiană au fost montate mai

multe panouri informative care conţin o
hartă a zonei, dar și detalii despre ani-
malele și plantele care se regăsesc în
pădure. „Cu această ocazie vă invităm
la o plimbare prin natură, până în
Poiana Schlaif. Nu veţi regreta!”, este
promisiunea șefului Ocolului Silvic
Râșnov, Puiu Gheorghe. 

TRASEUL CARE DUCE ÎN POIANA 
SCHLAIF A FOST REAMENAJAT 

De urși trebuie să ne păzim singuri!
Un nou „urs gunoier” a apărut în Râșnov. Ocolul Silvic a cerut Ministerului Mediului relocarea 
animalului. Până vin aprobările, autorităţile locale pot doar să îl „roage frumos” pe urs să plece

DRUMUL „VALEA LUNGĂ” CAPĂTĂ CONTUR: 
SPRE LOCUL DE PICNIC DIN CHEILE RÂȘNOAVEI 
SE VA CIRCULA PE UN DRUM ASFALTAT

Recomandările 
Ocolului Silvic Râșnov, 

pentru evitarea conflictului 
om - urs:

-  Nu hrăniţi urșii! Aceștia se învaţă să găsească ușor
hrana și vor continua să caute în zonă alimente, chiar

și după ce încetaţi hrănirea.
-  Nu depozitaţi/aruncaţi la marginea pădurii resturi care

pot constitui hrană pentru urși!
- În cazul în care observaţi urși în zona în care vă aflaţi,

îndepărtaţi-vă de ei cât mai repede!
- În cazul în care vă întâlniţi cu urșii, faceţi zgomot și 

vorbiţi fără să ţipaţi!
-  Încercaţi să nu faceţi gesturi pe care urșii să le 

considere ameninţătoare!
- Evitaţi să frecventaţi zonele împădurite la

căderea nopţii!
- În caz de pericol, sunaţi la numărul 

de urgenţă 112!
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Anunţată pentru data de 1 iulie 2019, prelu-
area transportului public de călători de către
operatorul regional RATBV în 16 localităţi din
Zona Metropolitană, s-a realizat parţial. Mai
exact, de la 1 ianuarie 2019, a fost introdusă linia
RATBV 110 (Brașov - Cristian), iar de la 1 iulie
2019, vor deveni funcţionale liniile 210 (Brașov -
Ghimbav) și 420 (Brașov – Sânpetru - Bod). 

La Cristian, operaţionalizarea liniei de
transport metropolitan nu a ridicat nicio pro-
blemă, pentru că pe acest traseu nu era nicio
licenţă acordată, localitatea fiind una de tranzit
(staţie pe traseu) către Râșnov. În cazul celor-
lalte 16 localităţi, traseele sunt operate pe
licenţă acordată prin licitaţie transportatorilor
privaţi până la 1 iulie, dată după care urma să se
treacă la noul sistem.

Chiar dacă pentru Râșnov toate procedurile
au fost întocmite, între timp Guvernul a schim-
bat prin ordonanţă de urgenţă modul de
licenţiere a activităţii de transport, care blochează
practic orice schimbare până pe 3 decembrie.
Singurele avizări pentru noile linii RATBV din
zona metropolitană au fost obţinute pe vechea
legislaţie doar pentru două linii din cele progra-
mate, respectiv Ghimbav și Sânpetru-Bod.

În restul localităţilor în care era programată
introducerea liniilor RATBV din vară, respectiv
Săcele, Codlea, Predeal, Râșnov, Budila, Crizbav,
Feldioara, Hălchiu, Hărman, Prejmer, Tărlungeni
și Vulcan, procedurile au fost amânate de Asoci-
aţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a
Transportului Public (AMDDTP) Brașov, care se
ocupă de gestionarea transportului metropolitan.
De altfel, pentru aceste localităţi, Consiliul
Judeţean Brașov a prelungit contractele cu actu-
alii operatori de transport până la data de 2
decembrie 2019. 

La Râșnov au fost făcute
inclusiv vizitele în teren 
Pentru implementarea transportului metro-

politan la Râșnov, reprezentanţii autorităţii locale
au urmat toate procedurile solicitate. Astfel, încă
din luna februarie, Consiliul Local Râșnov a apro-
bat o hotărâre (HCL nr. 50/26.02.2019) prin care
de Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare
Durabilă a Transportului Public era mandatată să
implementeze transportul metropolitan pe
traseul Brașov – Râșnov. 

„Noi am făcut toate demersurile necesare și
am oferit toate informaţiile solicitate de Asoci-
aţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a
Transportului Public. Am avut mai multe întâl-
niri cu specialiștii asociaţiei, pentru a pune la
punct toate detaliile legate de noul sistem de
transport, am stabilit inclusiv traseul și progra-

mul de circulaţie”, a explicat Liviu Butnariu, pri-
marul orașului Râșnov. De altfel, edilul râșnovean
a mers chiar și pe teren cu directorul executiv al
asociaţiei, Aurelian Danu, pentru a stabili ruta de
parcurs și pentru a face simulările stabilirii
gradului de încărcare a autobuzelor. 

La acest moment, Consiliul Local Râșnov - ca
legislativ și Primăria - ca executiv nu mai au nicio
procedură de îndeplinit. Finalizarea procedurilor
ţinea și ţine integral de AMDDTP.

Din 20 în 20 de minute 
în zilele lucrătoare
Conform AMDDTP, pe ruta Brașov –

Râșnov va circula Linia RATBV 120. Lungimea
turului (Stadionul Municipal Brașov – Capăt
linie Râșnov, respectiv I. L. Caragiale) a fost
stabilită la 20,5 km (timp de parcurgere 45
minute), iar cea a returului (Capăt linie Râșnov
– Stadionul Municipal) la 15,9 km (timp de
parcurgere 35 minute).  

În zilele lucrătoare sunt programate patru
autobuze, frecvenţa de circulaţie fiind de 20 de
minute, iar în zilele de sâmbătă și duminică,
câte 2 autobuze, cu o frecvenţă de circulaţie de
40 de minute. 

La Stadionul Municipal, vehiculele ar urma
să staţioneze câte patru minute, iar la capătul de
linie din Râșnov câte cinci minute. 

Blocajul a apărut 
la București 
Reprezentanţii Asociaţiei Metropolitane pen-

tru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public au
transmis că aprobarea liniei era în curs în
momentul în care  a intervenit modificarea legis-
laţiei în domeniul transportului public de călă-
tori. „Demersurile privind introducerea trans-
portului metropolitan în judeţul Brașov au fost
afectate din cauza aprobării unei Ordonanţe de
Urgenţă a Guvernului privind licenţele de trans-
port. Însă nu a fost clarificată problema acordării
licenţelor de transport. Noi sperăm ca până la
începutul lunii decembrie să se clarifice modul
de acordare acestor licenţe”, ne-a confirmat și
Adrian Gabor, vicepreședintele Consiliului
Judeţean Brașov, autoritate care se ocupă cu
supervizarea licenţierii traseelor intrajudeţene.

De altfel, și conducerea Asociaţiei a dat asigu-
rări oficiale că „împreună cu autorităţile publice
locale, continuăm procedurile legale în materie
privind implementarea serviciilor de transport
public local metropolitan începând cu data de 3
decembrie 2019. Programul de transport local
prin curse regulate se va efectua și în celelalte
unităţi administrativ teritoriale membre ale Aso-
ciaţiei”. 

Autobuz 1 Autobuz 2 Autobuz 3 Autobuz 4
Brașov Râșnov Brașov Râșnov Brașov Râșnov Brașov Râșnov

05:20 06:05 05:40 06:25 06:00 06:45 06:20 07:05
06:40 07:25 07:00 07:45 07:20 08:05 07:40 08:25
08:00 08:45 08:20 09:05 08:40 09:25 09:00 09:45
09:20 10:05 10:00 10:45
10:40 11:25 11:20 12:05
12:00 12:45 12:20 13:05 12:40 13:25 13:00 13:45
13:20 14:05 13:40 14:25 14:00 14:45 14:20 15:05
14:40 15:25 15:00 15:45 15:20 16:05 15:40 16:25
16:00 18:05 16:20 17:05 16:40 17:25 17:00 17:45
17:20 18:05 17:40 18:25 18:00 18:45 18:20 19:05
18:40 19:25 19:20 20:05
20:00 20:45 20:40 21:25
21:20 22:05 22:00 22:45
22:40 23:25 23:20

Autobuz 1 Autobuz 2
Brașov Râșnov Brașov Râșnov

06:00 06:45 06:40 07:25
07:20 08:05 08:00 08:45
08:40 09:25 09:20 10:05
10:00 10:45 10:40 11:25
11:20 12:05 12:00 12:45
12:40 13:25 13:20 14:05
14:00 14:45 14:40 15:25
15:20 16:05 16:00 16:45
16:40 17:25 17:20 18:05
18:00 18:45 18:40 19:25
19:20 20:05 20:00 20:45
20:40 21:25 21:20 22:05
22:00 22:45

LUNI - VINERI

ORAR CIRCULAŢIE

SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ

TUR - Durata cursei: 45 de minute, RETUR - Durata cursei: 35 de minute,
cu opriri în următoarele staţii: cu opriri în următoarele staţii:
Stadionul Municipal Brașov I. L. Caragiale
Service Biserică
Cărămidăriei Primăria Veche
Facultativă MTI Mihai Viteazul 
Școala din Cristian Lukoil 
Centru Cristian Unitatea militară Cristian 
Unitatea Militară Cristian Centru Cristian 
Lukoil Râșnov Eroilor Cristian 
FSR Râșnov Hornbach 
Romacril Râșnov Cărămidăriei
Șoseaua Branului Stadionul Municipal 
I. L. Caragiale  

Linia RATBV 120, Stadionul Municipal Brașov – I. L. Caragiale Râșnov

Linia 
RATBV 120 
va ajunge 
la Râșnov 
după 3 
decembrie 
2019
Autorităţile râșnovene au făcut 
toate demersurile necesare, însă 
procedurile s-au împotmolit la 
Brașov după schimbarea legislaţiei 

TRASEU CIRCULAŢIE

(orele de plecare din capetele de linie)

Notă: Numărul de staţii poate fi suplimentat, în funcţie de cereri și monitorizările de trafic.



Pagina 4 EDUCAŢIE

14 iunie a fost zi de sărbătoare pentru copiii
din Râșnov, care, după un an de lecţii și teme se
pot bucura în voie de vacanţă. Încă de dimineaţă
a sunat „ultimul clopoţel” al anului școlar 2018-
2019. Un sfârșit de an școlar cu satisfacţii pentru
copiii studioși, care și-au primit premiile și coro-
niţele, dar la fel de plin de satisfacţii și pentru
dascălii care i-au îndrumat. 

La Școala Gimnazială nr. 3, ceremonia de
încheiere a anului școlar a fost una emoţionantă
și pentru prof. Eugen Damian și înv. Lucia
Pușcariu, doi dintre dascăli dintre cei mai dragi
școlarilor, dar și colegilor lor profesori. A fost ulti-
ma ceremonie de final de an, pentru că ambii își
încheie cariera didactică, după zeci de ani în care
au modelat și format minţi tinere și curioase. De
acum se vor bucura de pensie, dar au promis că
nu-i vor uita pe copiii pe care i-au vegheat an
după an. 

„A fost o zi specială pentru cei doi colegi ai
noștri, care pun capăt carierei didactice după
mai bine de patru decenii. Le doresc ca noua
etapă din viaţa lor să fie cât mai liniștită”, a spus
prof. Oana Cheţe, director al Școlii Gimnaziale 3.

„Sunt puţin emoţionat, îi cunosc de mult
timp pe cei doi dascăli, oameni deosebiţi. Le
doresc amândurora o pensie lungă și să îi avem
pe aproape mult timp de acum încolo!”, a
declarat și primarul Liviu Butnariu, „premiat” la
rândul său cu un dar simbolic de colectivul de
profesori și elevi ai școlii.

Serbarea de sfârșit de an școlar a continuat
apoi la Școala 1, structură a Școlii Gimnaziale nr.
3, unde, la ultimul clopoţel a fost prezent, între
elevi, alături de profesorii și părinţii lor, și pri-
marul Liviu Butnariu, pentru a-i felicita pe copiii
care au reușit performanţa de a urca pe „podium”
la această mică, dar importantă școală. 

Ziua copiilor cu care se mândrește Râșnovul
Pe 14 iunie, la toate școlile generale și la liceu au avut loc festivităţile de premiere a copiilor care s-au remarcat în anul 
școlar 2018 – 2019. Copiii au primit diplome și cărţi cadou, fondul de premiere fiind asigurat de Primăria Râșnov

Școala după-masă sau
mutare într-o nouă clădire:
variante în dezbatere 
pentru următorul an 
școlar la „Peter Thal”
La Școala Gimnazială nr. 2 „Peter Thal” s-a

intrat în vacanţă și cu gândul la faptul că unitatea
devine, din nou, neîncăpătoare, numărul elevilor,
și așa mare, crescând de la un an la altul.

„Anul școlar viitor spaţiul școlii devine abso-
lut neîncăpător. Aceasta înseamnă că avem
varianta să intrăm, cu câteva clase, în schimbul
de după amiază sau o variantă pe care ne-a ofe-
rit-o Primăria, o clădire dotată cu tot ceea ce este
nevoie, în zona pieţei din oraș. Vom lansa spre
dezbatere aceste variante. Mulţumim domnului
primar, care este mereu aproape de noi, cu ceea
ce este nevoie”, a afirmat prof. Doina Mihăilă,
director al Școlii „Peter Thal”.

„Din păcate, orașul nostru a fost văduvit de
sume importante de bani, de la guvern, în anii
2018 și 2019, iar acest lucru afectează inclusiv
școala. Dacă se va schimba ceva, iar eu sper că
se va schimba în bine, vom consulta și cetăţenii
și ne propunem, ca plan de viitor, o școală nouă
în zona nouă de oraș, în zona unde se extind
cartierele de locuinţe”, a spus și primarul Liviu
Butnariu.

Tradiţia a fost respectată
În ultima zi de liceeni, adolescenţii din

clasele a XII-a de la Liceul Tehnologic Râșnov
au intrat în curtea școlii pe versurile „Gaudea-
mus”. Cel mai important moment al cere-
moniei a fost cel în care șefa de promoţie
Mădălina Munteanu, care a încheiat liceul cu
media 9,82, a predat cheia școlii colegei de la
clasa a XI-a, Sara Posedaru. 

„Felicitări tuturor elevilor pentru rezultatele
bune, dar și profesorilor și părinţilor pentru
susţinere”, a afirmat directorul liceului, prof.
Marius Lungu.

„Le dorim succes absolvenţilor la examenul
de Bacalaureat și odată ce fac pasul către majo-
rat, îi așteptăm să se implice în comunitate,
așteptându-i cu orice propuneri și discuţii care
pot fi constructive pentru Râșnov. De ce nu,
putem înfiinţa un consiliu local al elevilor”, a
încheiat Liviu Butnariu, primarul Râșnovului.

„ULTIMUL CLOPOŢEL” CU DUBLĂ ÎNSEMNĂTATE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3.
Două dintre cele mai îndrăgite cadre didactice, înv. Lucia Pușcariu și prof. Eugen 
Damian, și-au încheiat cariera, în aplauzele celor prezenţi în curtea unităţii școlare.

UN PREMIU NEAȘTEPTAT.
De la elevi și profesori,
pregătit pentru primarul
Liviu Butnariu.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, NEÎNCĂPĂTOARE. Din ce în ce mai mulţi elevi, 
iar lipsa spaţiului a devenit din nou o problemă, după extinderea din 2012 într-un 
nou corp și reorganizarea din 2018, care a permis amenajarea unei noi săli de clasă.

PREDARE DE ȘTAFETĂ LA LICEUL TEHNOLOGIC. Cea mai bună absolventă a promoţiei
2015 - 2019, Mădălina Munteanu, a predat cheia clasei a XII-a colegei Sara Posedaru.

Premiile de sfârșit de an școlar au fost primite cu multă emoţie și la Școala nr. 1
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Copiii râșnoveni au participat și la cea de a
cincea ediţie a concursului de sabie pentru
copii „Cupa Mușchetarul”, care s-a desfășurat
în weekendul 30 mai – 2 iunie, la sala sport a
Școlii Gimnaziale nr. 3 din orașul nostru.
Timp de două zile, sute de copii de la cluburile
din ţara noastă care au acest profil au partici-
pat la concursul special organizat pentru ei.
Cei mai buni sabreri, pe categorii de vârstă,
atât la fete, cât și la băieţi au primit medalii,
diplome și cupe. De la CS Olimpic Cetate
Râșnov, pe planșă s-au aflat trei sportive
antrenate de Cezar Ailinică, Lorena Lionte, la
categoria 8 - 9 ani, Neagoe Maya și Alexia
Dan, la categoria 10 - 11 ani.
Cea din urmă are recent și un loc 2, câștigat la
Cupa Riposta, concurs desfășurat la
București, în perioada 25 - 26 mai.’

Sâmbătă, 8 iunie, la Sibiu a avut loc Campio-
natul Naţional pentru copii 8 - 12 ani la karate
kyokushin. La competiţie au participat peste
200 sportivi din cadrul FRKK, federaţia de pro-
fil din România, iar echipa de sportivi a CS
Olimpic Cetate Râșnov a obţinut nu mai puţin
de 11 medalii. Astfel, în vitrina clubului nostru
au ajuns două medalii de aur, șase medalii de
argint și trei medalii de bronz. „Sunt rezultate
foarte bune, care arată că avem continuitate.
Aș aminti și faptul că sportivii noștri, pe lângă
medalii, au obţinut și două locuri 4, după
evoluţii, de asemenea, foarte bune. Felicitări
copiilor pentru efortul depus și părinţilor pen-
tru susţinerea pe care o arată la fiecare eveni-
ment”, ne-a spus Florin Olteanu, antrenor al
secţiei de karate a CS Olimpic Cetate Râșnov.

„Cupa Mușchetarul”, 
la început de lună

11 medalii la Campionatul
Naţional pentru copii la
karate kyokushin

Ca în fiecare an, la Râșnov s-a organizat
„Cupa 1 Iunie”, o amplă competiţie care adună
mereu un număr impresionant de participanţi.
Nu mai puţin de 2.438 de copii au fost angrenaţi
într-un număr de 44 de programe artistice și cre-
ative, precum și în 12 concursuri sportive.

Manifestările au debutat cu o zi mai devreme
decât cea în care este celebrată Ziua Internaţio-
nală a Copilului și s-au întins pe durata a trei zile.

Astfel, programul a cuprins de la desene pe
asfalt și dansuri, până la competiţii sau
demonstraţii sportive pentru toate disciplinele
celor două cluburi din oraș, Olimpic Cetate și
CSȘ Dinamo – schi biatlon, schi fond, schi sări-

turi, fotbal, volei, handbal, karate, rugby,
majorete, scrimă, tenis și lupte.

„Au fost zile pline pentru copiii de la toate
unităţile de învăţământ din oraș. Activităţile au
fost organizate de Primărie și Consiliul Local,
prin Clubul Sportiv Olimpic Cetate și în colabo-
rare cu școlile și grădiniţele. A fost o manifestare
a jocului și a bucuriei, așa cum stă bine unei săr-
bători a copiilor, aceștia bucurându-ne cu o
prezenţă extrem de numeroasă”, ne-a declarat
primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.

„Am colaborat foarte bine cu colegii de la
CSȘ Dinamo și cu unităţile școlare din oraș, de
la grădiniţe, școli gimnaziale și până la liceu, nu

mai puţin de 11 la număr. Au fost astfel 44 de
programe pregătite de școli, cu 1.714 elevi impli-
caţi. De asemenea, cluburile au pregătit 12 pro-
grame, la care au luat parte 724 de sportivi.
Fiecare unitate școlară a avut și un coordonator
de proiect, astfel încât lucrurile au decurs foarte
bine. Probabil s-ar fi putut extinde și mai mult
manifestările, dar vrem să ne organizăm bine,
nu să facem lucrurile de dragul de a le face.
Probabil la ediţia viitoare vom avea și mai mulţi
participanţi. Ne bucurăm nespus că sărbătoarea
de 1 Iunie crește de la un an la altul”, ne-a spus
și Nicolae Dogaru, conducător al CS Olimpic
Cetate Râșnov.

Peste 2.400 de copii s-au bucurat de 
manifestările dedicate zilei de 1 Iunie

Odată cu Ziua Învăţătorului, celebrată în
fiecare an la data de 5 iunie, la Școala Gim-
nazială „Peter Thal” a fost sărbătorită și ziua
unităţii de învăţământ. 

Elevii, alături de cadrele didactice, au
pregătit o serie de momente artistice și edu-
caţionale, menite să cinstească renumele șco-
lii. Astfel, după ceremonia de absolvire a
claselor a VIII-a, de la Cinematograful „Amza
Pellea”, pentru copii, părinţi și profesori au
fost propuse 10 ateliere din care au putut alege

după pofta inimii: vânătoare de comori, spor-
turi, concurs de cultură generală, dans, reci-
clare creativă, creare de pagini web etc. 

„Ne bucurăm că au răspuns invitaţiei
noastre foști elevi ai școlii care au pus la cale
ateliere de dezbatere și oratorie, precum și
voluntariat și organizare de evenimente”, a
precizat prof. Doina Mihăilă, director al Școlii
Gimnaziale nr. 2 „Peter Thal”.

Un aspect aparte al evenimentului l-a
reprezentat organizarea atelierului în cadrul

căruia s-a proiectat noua imagine a școlii. „O
școală mai frumoasă, o curte mai prietenoasă”
a reprezentat „cauza” pentru care a fost orga-
nizat „Târgul de Iunie”, unde tot ceea ce au
donat copiii s-a vândut, iar fondurile vor fi
folosite pentru transformarea școlii într-una
pe placul lor.

Spectacolul „Talent Show”, de la cine-
matograf, a închis o zi pe care toţi partici-
panţii și-o vor aminti cu drag și și-o doresc să
devină o tradiţie a școlii.

O nouă tradiţie se naște la „Peter Thal”: Ziua Școlii

Cea mai recentă competiţie de sabie - Cam-
pionatul Naţional de sabie U11, care s-a desfășu-
rat în minivacanţa de Rusalii, la București, a
însemnat și prima medialie de aur pentru CS
Olimpic Cetate Râșnov. Am fost reprezentaţi aici
de Alexia Dan și Maya Neagoe, iar Alexia Dan a
devenit campioană naţională, după un parcurs
foarte bun, reușind să-și depășească performanţa
din urmă cu doi ani, când urcase pe treapta a
doua a podiumului. „Este un rezultat excelent, o
medalie de aur venită în premieră pentru clubul
râșnovean, înfiinţat în urmă cu doar câţiva ani.
Nu este deloc ușor să formezi un colectiv bun,
între cele ale cluburilor cu mare tradiţie din ţară,
astfel că titlul de campioană naţională este chiar
unul peste așteptări”, a spus Cezar Ailincă,
antrenorul secţiei de scrimă de la CS Olimpic
Cetate Râșnov. 

La CN sabie U11, rezultatele bune ale scrimei
brașovene au fost completate de Yasmin Sezer
(CS Dinamo, locul 3), Antonia Vaida (ACS
Mușchetarul Brașovean, locul 8).

Avem prima campioană naţională la scrimă
Alexia Dan și-a depășit performanţa din urmă cu doi ani, când revenea din competiţie pe locul secund
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Pompierii râșnoveni și-au reconfirmat
primul loc în concursul anual de îndemânare și
rapiditate în intervenţii, care s-a desfășurat la
Făgăraș, pe stadionul Parc Arena, în 13 iunie. A
fost o competiţie în care au intrat pompierii vo-
luntari și de la companiile din judeţul Brașov.
Luptătorii cu flăcările s-au întrecut în trei probe,
respectiv pista cu obstacole, ștafeta 4x100 de
metri și realizarea dispozitivului la motopompă.

„La startul competiţiei s-au aliniat cinci
echipe reprezentând Serviciile Voluntare pentru
Situaţii de Urgenţă ale localităţilor Râșnov,
Codlea, Cristian, Hoghiz și Vulcan și șapte echipe
reprezentând Serviciile Private pentru Situaţii de

Urgenţă: RATBV, DTR, Schaeffler, Tohan, Fabrica
de Pulberi, Rolem și Compania Apa”, ne-a
declarat căpitan Ciprian Sfreja, purtător de
cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă (ISU) Brașov.

Pompierii de la SVSU Râșnov au obţinut cele
mai multe puncte în total și au fost declaraţi cam-
pioni judeţeni. Ei au fost urmaţi de SVSU Codlea
și SVSU Cristian. 

În competiţia companiilor, cei mai pricepuţi
s-au dovedit  pompierii de la Schaeffler, urmaţi de
cei de la Tohan și de la Compania Apa.

Și pentru voluntarii de la Râșnov, și pentru
cei de la Schaeffler, a fost vorba de o reconfirmare

a poziţiei de „cei mai buni din Brașov”, având în
vedere că cele două echipe s-au clasat pe primul
loc și anul trecut. Pompierii de la Râșnov, de alt-
fel, nu au mai părăsit podiumul de 9 ani, iar
printre primii care i-a felicitat a fost primarul
Liviu Butnariu: „Felicitări băieţilor noștri, niște
campioni adevăraţi!”. „Încă o dată, băieţii noștri
sufletiști au dat dovadă de unitate, profesional-
ism și fair-play. Doar așa putem păstra tradiţia
de a fi primii în judeţ. Îi felicităm și suntem mân-
dri de ei! Mulţumim și organizatorilor, ISU
Brașov, dar și celorlalte echipaje participante”, a
spus și Ionuţ Munteanu, șef al pompierilor vo-
luntari din Râșnov.

Ierarhia stabilită de râșnoveni:
PNL, Alianţa 2020, PSD.
Prezenţa la urne a fost 
mai mare faţă de media 
judeţului și cea naţională

În 26 mai, și râșnovenii au ieșit la vot pen-
tru a alege europarlamentarii ce reprezintă
România în Parlamentul European (PE), în
următorii cinci ani. 

La urne s-au prezentat 8.299 de persoane,
dintre cele 14.857 aflate pe listele electorale per-
manente, astfel că prezenţa la vot a fost de
55,85%. Alegătorii din Râșnov au fost mai conști-
incioși, prezenţa la vot fiind mai bună decât cea la
nivelul judeţului (54,28%), dar și decât cea la
nivel naţional (49,02%).  

În urma alegerilor europarlamentare, în Par-
lamentul European au ajuns șase partide, în
ordinea numărului de mandate, acestea fiind
PNL, PSD, Alianţa 2020, Partidul Pro România
(PPR), PMP și UDMR. 

Conform datelor Biroului Electoral Central,
la Râșnov, pe primul loc s-a clasat PNL, care a
obţinut 38,99 % din voturi (3.154 de voturi din
8.089 valabil exprimate). Pe locul al doilea s-a
clasat Alianţa 2020, pentru care au votat 2.114
persoane (26,13%), iar pe locul al treilea a fost
PSD – 1.185 de voturi (14,65%). La Râșnov,
pragul de 5% a mai fost depășit de Pro România,
care a obţinut 472 de voturi (5,84%). Celelalte
două partide ajunse în PE în urma votului

naţional nu au trecut pragul electoral la Râșnov,
UDMR obţinând 82 de voturi (1,01 %), iar PMP –
264 de voturi (3,26%). 

Dacă la nivelul judeţului, Alianţa 2020 s-a
clasat pe primul loc (30,18%), iar PNL pe locul al
2-lea (28,69%), urmat de PSD (15,77%), la
Râșnov, liberalii au câștigat alegerile. Ierarhia sta-
bilită la Râșnov a fost de altfel identică cu cea sta-
bilită în judeţ, fără municipiul Brașov: PNL,
Alianţa 2020, PSD. 

Cum s-a votat la Râșnov la alegerile 
pentru Parlamentul European

Partid Râșnov Judeţul Brașov Naţional

Nr. voturi % % %

PNL 3.154 38,99% 28,69% 27.00%
PSD 1.185 14,65% 15,77% 22,50%
ALIANŢA 2020 2.114 26,13% 30,18% 22,36%
PPR 472 5,84% 5,19% 6,43%
PMP 264 3,26% 4,72% 5,75%
UDMR 82 1,01% 4,66% 5,25%
Notă: Numărul voturilor valabil exprimate la Râșnov a fost de 8.089.

Rezultatele obţinute de partidele europarlamentare  

De nouă ani pe podium
Pompierii din Râșnov au 
câștigat și în acest an 
„finala” Serviciilor 
Voluntare de 
salvatori

Cinci noi mașini Google Street View au
ajuns în această vară în România, pentru a
actualiza imaginile din ţara noastră disponibile
pe Google Maps Street View. Preluarea ima-
ginilor a demarat la începutul lunii iunie, în
program fiind incluse cele mai importante
orașe din România și zonele adiacente. Un ast-
fel de vehicul a ajuns în 12 iunie și la Râșnov,
pentru a prelua imaginile din localitate. Noua
tehnologie de fotografiere utilizată de mașinile
Google permite realizarea unor imagini mai
precise și de calitate. Pe lângă cea mai recentă
versiune de cameră pentru imagini la 360 de
grade, a fost schimbat și exteriorul mașinilor
Street View, pentru a reflecta câteva dintre fru-
museţile naturale ale lumii care se pot vedea pe
această aplicaţie. Echipele Street View au acum
la dispoziţie pentru preluarea de imagini și dis-
pozitivul trekker. Acesta este folosit pentru
fotografierea trotuarelor, zonelor pietonale,
parcurilor și altor obiective publice unde
mașinile nu au acces.

Pentru al patrulea an consecutiv, Staţi-
unea Turistică de Interes Naţional Râșnov a
participat, în perioada 24 - 25 mai, la Târgul
European al Castelelor. Evenimentul s-a des-
fășurat la Castelul Corvinilor din Hunedoara,
unde au fost prezenţi 25 de expozanţi din toata
Europa. Staţiunea noastră a avut un stand pro-
priu, în care a fost promovată Cetatea
Medievală, dar și evenimentele care se des-
fășoară an de an în cadrul calendarului cultu-
ral. „Standul a fost vizitat de peste 8.000 de per-
soane, iar mulţi oameni s-au arătat impresio-
naţi de obiectivele noastre turistice, dar și de
evenimentele care se organizează în mod con-
stant la Râșnov. Cum s-a întâmplat și la alte
participări, la evenimente de profil, ne-au vi-
zitat turiști care au mai fost la Râșnov și care își
doresc să se întoarcă la noi cât mai curând”, a
povestit Gabriel Guteanu, reprezentant al dele-
gaţiei râșnovene la Târg.  

Amatorii filmelor foarte scurte, din
Râșnov, sunt așteptaţi, în perioada 28 - 30
iunie, la șase proiecţii. Asta în cadrul Caravanei
„Les Films de Cannes”, ce va poposi la Cine-
matograful „Amza Pellea”, pe parcursul a trei
zile. Cinefilii vor putea vedea vineri, 28 iunie,
două filme: „Good Time” și „Girl”. Sâmbătă, 29
iunie, vor fi proiectate producţiile „Paterson” și
„The Sisters Brothers”, iar duminică, 30 iunie,
sunt programate filmele „The Happiest Day In
The Life Of Olli Maki” și „The Florida Proiect”.
Intrarea este gratuită.

NOUA MAȘINĂ DE LA GOOGLE MAPS 
A AJUNS ÎN RÂȘNOV ÎN 12 IUNIE

PESTE 8.000 DE OAMENI AU VIZITAT
STANDUL RÂȘNOVULUI, LA TÂRGUL
EUROPEAN AL CASTELELOR

CARAVANA „LES FILMS DE CANNES”
AJUNGE LA RÂȘNOV.
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În această vară, peste 30 de
gospodării din Dobrice vor fi
racordate la reţeaua publică de
alimentare cu apă

În această vară va fi pus în funcţiune Rezer-
vorul din Poiana Roșie, cu o capacitate de 200
mc, construit în anii precedenţi pentru a alimen-
ta peste 30 de gospodării din zona Dobrice, dar și
pentru a suplimenta cantitatea de apă de la Baza
Olimpică de Sărituri. Asta însă după ce vor fi
instalate toate echipamentele necesare.

Realizarea acestui rezervor, amplasat la o
altitudine mai mare decât gospodăriile din
Dobrice care nu au apă, a fost necesară pentru
ca apa să ajungă la casele oamenilor „prin
cădere”, după ce este pompată de la staţia de
înmagazinare, Gospodăria de Apă, cum i se
spune oficial. Aici orașul are 2 rezervoare
supraterane de apă și alte 3 subterane, sub pază
și monitorizare permanentă.

„Pompele și celelalte echipamente necesare
au fost comandate și urmează a fi livrate firmei
care se ocupă de lucrări în jurul datei de 25
iunie, după care acestea vor fi montate și se vor
mai face câteva lucrări necesare pentru

punerea în funcţiune a reţelei. De la data pri-
mirii echipamentelor, estimăm că reţeaua de
alimentare cu apă va fi pusă în funcţiune în
două - trei săptămâni”, a declarat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu.

Lucrările au fost prioritizate
Lucrările din zona Dobrice fac parte dintr-un

program mai amplu ce vizează modernizarea sis-
temului de alimentare cu apă potabilă, lungimea
totală a reţelei care face obiectul acestui proiect
fiind de aproximativ 8 km de reţea. Printre altele,
primarul Râșnovului, Liviu Butnariu, a declarat
că reţeaua va fi extinsă până la calea ferată, la
DN73, urmând a se realiza și un inel în zona
cunoscută sub numele „Verze” și în spatele ma-
gazinului Penny.

„Lucrările incluse în acest proiect au fost
prioritizate, pe primul loc fiind, după Dobrice,
unde mai existau 32 de case nealimentate cu
apă, modernizarea reţelei de pe strada I. L.
Caragiale, care este inclusă anul acesta într-un
program complet de reînnoire a infrastructurii
(apă, iluminat, alte reţele, structură rutieră).
De asemenea, prioritar este cartierul Florilor”,
a mai spus edilul.

Programul de modernizare 
a reţelei de apă din Râșnov 
continuă și în acest an

GOSPODĂRIA DE APĂ: 2 rezervoare supraterane și alte 3 surse subterane.
POIANA

ROȘIE. Noul 
rezervor de apă de

mare altitudine pentru
care se montează anul

acesta sistemul de pompe
care să facă alimentarea

de la Gospodăria 
de Apă.

Pe strada I. L. Caragiale, lucrările la reţeaua
de alimentare cu apă sunt în plină desfășurare,
Acum se montează noile conducte de apă, iar
după ce se va încheia această etapă, vor fi realizate
racordurile la proprietăţi. Aceste lucrări vor fi

corelate cu intervenţiile realizate de ceilalţi
reţeliști, urmând ca la final să se toarne noul
asfalt. „Toate intervenţiile programate pe această
stradă vor fi încheiate în cursul acestui an”, a
declarat Liviu Butnariu.

Strada I.L. Caragiale, 
100% reînnoită

Cât despre lucrările la reţeaua de apă din
Cartierul Florilor, acestea vor începe, de aseme-
nea, în cursul lunii iulie, iar reprezentanţii
autorităţii locale estimează că vor fi încheiate
până în toamnă. „Având în vedere că, în această

zonă a orașului, conducta de apă va trece prin
zonele verzi din jurul blocurilor, vor fi realizate
săpături manuale, nu cu ajutorul utilajelor. În
acest mod nu vor fi afectate semnificativ zonele
verzi”, a explicat primarul.

Săpătură manuală în Florilor 

Râșnovenii au cea mai
bună apă din judeţ

Orașul Râșnov este alimentat cu apă pota-
bilă de la captările de la Colţii Cheii, iar în urma
analizelor, s-a constatat că staţiunea are cea mai
bună apă din judeţ.

De la captarea de la Colţii Cheii, apa este
transportată la cele cinci rezervoare de mari
dimensiuni de la Dobrice, după care este dis-

tribuită în oraș. Și la această staţie de înmaga-
zinare sunt prevăzute lucrări, primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu, anunţând că în
acest an se va realiza o staţie de clorinare.
Comanda pentru acest echipament a fost
făcută, în zilele următoare urmând să se facă
livrarea.

Problema celor 32 de case din zona Dobrice, rezolvată în acest an.
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Cu mic cu mare, râșnovenii, alături de
reprezentanţii Primăriei Orașului Râșnov și de
cei ai UM 42 Comunicaţii și Informatică de
Sprijin au participat la un moment emoţinant,
tradiţional pentru sărbătoarea Înălţării 
Domnului, și anume ceremoniile prilejuite de
Ziua Eroilor. 

Manifestarea s-a desfășurat în acest an la data
de 6 iunie, la Monumentul Eroilor de la Biserica

Veche - Valea Popii, debutând cu intonarea Imnu-
lui României și continuând cu o mică slujbă reli-
gioasă, oficiată de preoţii din Râșnov, în memoria
celor căzuţi la datorie. După acest moment,
reprezentanţii autorităţilor locale, cei ai Unităţii
Militare, Poliţiei, Jandarmeriei, ai instituţiilor de
învăţământ din oraș, dar și ai companiilor private
au depus, rând pe rând, câte o coroană de flori la
Monumentul Eroilor, totul culminând cu câteva

momente artistice susţinute de elevii unităţilor
de învăţământ din orașul nostru.

Onor soldatului Chira
Ca de fiecare dată, râșnovenii nu au uitat nici

de eroul Claudiu Chira, sublocotenent căzut la
datorie în anul 2009, într-o misiune în Afganistan.
Astfel, la mormântul acestuia a avut loc o slujbă
de pomenire, precum și o depunere de coroane.

Centrul 42 Comunicaţii 
și Informatică de Sprijin este
pentru a doua oară în acest 
an centru de operaţiuni 
pentru misiuni internaţionale

Peste 13.500 de militari români și din alte
13 state NATO și partenere participă, timp de
trei săptămâni, pe parcursul lunii iunie, la
exerciţiul Saber Guardian, desfășurat în
Bulgaria și Ungaria, dar și în 6 poligoane de
instruire din ţara noastră. O parte dintre mili-
tari sunt în judeţul Brașov,  împărţiţi în două
localităţi, Râșnov și Cincu, și participă la acţi-
uni de pregătire care includ exerciţii tactice de
stat major și cu trageri de luptă, forţări ale
cursurilor de apă, deplasarea tactică a unită-
ţilor și secvenţe cu specific medical. Pentru
Comandamentul Forţelor Întrunite, Râșnovul
devine familiar, structura de conducere a aces-
tui tip de exerciţii fiind dislocată pentru a doua
oară în acest an în locaţia Centrului 42 Comu-
nicaţii și Informatică de Sprijin. 

La Râșnov, alături de soldaţii români par-
ticipă și militari americani, cu care ostașii
noștri au deja o îndelungată tradiţie de coo-
perare. „Colaborarea cu armata română este
foarte bună, iar armata română este una
foarte bună. Cunosc aceasta de la colegii mei,
deoarece eu sunt pentru prima dată în Româ-
nia și colaborez pentru prima dată cu armata
română. Mă simt binevenit aici, România este
o ţară frumoasă, oamenii se poartă foarte fru-
mos și este o plăcere să mă aflu aici”, ne-a

declarat colonelul Kris Ailslaiker, reprezentan-
tul soldaţilor americani de la Râșnov.

„Exerciţiul «Saber Guardian 19» este o
încununare a muncii personalului Centrului
42 Comunicaţii și Informatică de Sprijin din
Râșnov. Armata română împreună cu
partenerul american demonstrează că,
lucrând unitar, România este o forţă”, a pre-
cizat și col. dr. Sorin Silviu Bălășescu, coman-
dandul Centrului 42 de Comunicaţii și Infor-
matică de Sprijin.

Pe lângă antrenamentele de top, foarte
solicitante, însă, militarii, atât cei români, cât
și cei ai Armatei SUA, au avut parte și de câte-
va momente altfel. Între altele, au participat la
o masă tradiţională cu ceaun și bulz organiza-
tă la o stână din zonă și au vizitat și Cetatea
Râșnov. Toate aceste momente au scos în evi-
denţă frumuseţile tradiţiilor românești și au
fost apreciate pe deplin de toţi invitaţii. În
plus, militarii americani prezenţi și-au mani-
festat dorinţa de a vedea mai mult din ceea ce
are de oferit ţara noastră și au promis că vor
reveni și cu alte ocazii. 

Saber Guardian este, din 2017, un exerciţiu
bienal inclus în Programul exerciţiilor întrunite
ale Comandamentului Forţelor Armate ale SUA
din Europa, în vederea creșterii interoperabi-
lităţii la nivel întrunit și multinaţional cu forţele
naţiunilor aliate și partenere. Exerciţiul se des-
fășoară în cinci locaţii din ţară, Cincu, Bor-
dușani, Babadag, Smârdan și Râșnov și la el iau
parte militari din Albania, Bosnia-Herţegovina,
Bulgaria, Germania, Marea Britanie, R. Moldo-
va, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Spa-
nia, Turcia, Ucraina, și SUA.

Râșnovul, gazdă a unui 
amplu exerciţiu NATO

În ziua Înălţării Domnului, 
râșnovenii și-au cinstit eroii

Pentru militarii americani, la sediul Centrului 42 de Comunicaţii și Informatică de
Sprijin a avut loc miercuri, 12 iunie, un deosebit moment artistic. Membrii Ansam-
blului „Mugurelul” i-au încântat pe oaspeţii de peste Ocean cu dansuri și cântece
populare românești, așa cum fac de fiecare dată când urcă pe scenă, la eveni-
mentele la care sunt invitaţi.
De altfel, elevii profesoarei Dana Corboș au avut parte, cu acest prilej, de o ultimă
repetiţie înaintea unuia dintre cele mai importante evenimente ale anului pentru ei.
Ansamblul va participa, între 27 iunie și 1 iulie, la „Festivalului Românesc” de la
Nurnberg. Evenimentul este organizat de Asociaţia Romanima și a ajuns deja la cea de-
a XII-a ediţie, fiind o importantă manifestare a sașilor stabiliţi în cunoscutul oraș ger-
man. „Ne bucurăm că suntem apreciaţi de publicul străin, așa cum s-a întâmplat cu
militarii americani și cum sperăm să se întâmple și la festivalul din Germania”, a afir-
mat prof. Diana Corboș, coordonator al Ansamblului „Mugurelul”.

Ziua Eroilor a fost celebrată și de fotbaliștii de la Clubul Sportiv Olimpic Cetate.

„Mugurelul”, de la oaspeţii militari americani 
la „Festivalul Românesc” de la Nurnberg
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