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„Eu nu sunt specialist în domeniul
sănătăţii, dar am încredere în medici și am
ales să mă imunizez împotriva Covid fără
reţineri. Încredere în medici, cei care au
depus jurământul lui Hipocrate, au arătat
sute de milioane de oameni, care au ales să
urmeze calea arătată de știinţă, nu de
conspiraţii. Pandemiile au avut același leac
în istoria omenirii, prevenţie prin izolare și
leac doar prin vaccin. 

Vaccinarea înseamnă normalitate,
apropierea între oameni dragi, pe care
vrând-nevrând, i-am ţinut la distanţă 
pentru a-i proteja, reîntâlniri în siguranţă
cu prieteni, strângeri de mână fără teamă,
școli pline de copii și instituţii animate de
oameni, graniţe deschise. Și dreptul la
muncă, și dreptul la distracţie. 

Le mulţumesc celor care au ales să fie
parte din acest efort comun care înseamnă
revenirea la normalitate. Informaţii despre
vaccin sunt acum la îndemâna tuturor,
doar printr-o simplă căutare pe internet. Le
recomand celor care încă sunt indeciși să se
informeze din sursele oficiale și să ia o
decizie în cunoștinţă de cauză. Și pentru a
alege «specialistul» e utilă și o proprie eva-
luare: dacă mă îmbolnăvesc, m-aș duce la el
să mă tratez? Răspunsul ne va arăta
fiecăruia vocea cui să o ascultăm”.

„Zi de zi constatăm că vaccinarea
oprește pandemia și deschide tot mai larg
drumul spre normalitate. Este important
pentru fiecare dintre noi, atât la nivel indi-
vidual, cât și ca societate în ansamblu, să
punem punct acestei pandemii. Cu toţii
putem contribui la aceasta, prin decizia de
a ne vaccina. Vaccinarea este singura cale
prin care ne vom putea reîntoarce la pasiu-
nile noastre interzise de pandemie, la
bucuriile socializării fără teamă, la viaţa
eliberată de orice restricţii, la normalitate!
Eu și familia mea ne-am vaccinat. Vă
îndemn pe toţi să o faceţi! Doar așa ne pro-
tejăm atât pe noi, cât și pe cei dragi!
Învingem pandemia împreună!”.

Știinţă, 
nu conspiraţie

Liviu Butnariu, 
primarul Orașului
Râșnov

Singura cale

Adrian-Ioan Veștea,
președintele 
Consiliului Judeţean
Brașov

La Centrul de Vaccinare de la Policli-
nica Râșnov se pot vaccina și adolescenţii.
Campania de vaccinare a minorilor cu
vârste de peste 12 ani a început la nivel
naţional din 2 iunie, iar la Râșnov s-au
făcut deja primele imunizări.

Cea mai tânără persoană vaccinată până
acum este o fetiţă de 12 ani, Alexandra Ioana
Dumitrescu, care a primit prima doză de vac-
cin Pfizer vineri, 4 iunie, și este foarte
bucuroasă pentru acest moment. „Joacă
handbal la echipa CS Olimpic Cetate, de doi
ani și jumătate. Era incomod să facă periodic
testul și mi-a spus de multă vreme că atunci
când va fi posibil, ar vrea să se vaccineze. Noi,
părinţii, avem deja și rapelul făcut, așa că am
primit cu bucurie dorinţa ei. Mai mult, am
avut parte de un episod ceva mai neplăcut,
tatăl meu s-a stins din viaţă, din cauza altei
probleme medicale, nu a Covid-ului. El era,
de asemenea, vaccinat, iar faptul că l-am
putut înmormânta creștinește, fără acele
restricţii drastice care există în cazul dece-
selor din cauza coronavirusului, a fost, totuși,
o palidă alinare pentru noi, într-un moment
greu al vieţii noastre”, ne-a povestit Cora
Camelia, mama Alexandrei.

Duminică, 6 iunie, s-a vaccinat și Raul
Andrei Baican, în vârstă de 14 ani, a cărui
mamă este cadru medical, ea fiind și cea care
l-a vaccinat. „Eu sunt cadru medical, iar
prima doză am primit-o în ianuarie. Încă de
atunci, Raul m-a întrebat când o să îi vină
rândul. A conștientizat ce înseamnă acest
lucru, iar când a avut posibilitatea, nu a stat
pe gânduri”, ne-a spus Simona Vartolomei,
mama adolescentului. Raul Andrei este
sportiv, jucător de fotbal al CS Olimpic
Cetate Râșnov, în vederile celor de la CSM
Corona Brașov. „S-a gândit că odată cu vac-
cinul îi va fi ceva mai ușor și în această 
activitate, la antrenamente, meciuri și alte
acţiuni”, a mai precizat mama lui Raul. 

DA vaccinării

Alexandra-Ioana
Dumitrescu

Raul Andrei Baican 
și mama acestuia, 
Simona Vartolomei

La data de 1 iunie 2021 (ultimele date
centralizate), potrivit Direcţiei de Sănătate
Publică (DSP) Brașov, în Râșnov erau vacci-
nate 4.079 de persoane (adulţi, fără ado-
lescenţi), dintre care 3.382 au primit și a
doua doză (deci au schema completă și
dobândesc imunitate). La nivelul întregului
judeţ, s-au vaccinat 287.781 de persoane,
dintre care 136.254 au primit și doza de
rapel, iar într-un top 10 după acoperirea
vaccinală, Râșnovul era pe locul 7, potrivit
DSP Brașov, cu un procent 26,54% popu-
laţie vaccinată, din cea eligibilă. Datele sunt
actualizate periodic, pe site-ul dspbv.ro,
secţiunea „Vaccinare Covid”. 

Tot până la 1 iunie, la centrul din Râșnov
vaccinarea se făcea doar cu serul Moderna,
dar pentru a facilita accesul râșnovenilor și
la celelalte tipuri de vaccinuri pentru care
fiecare în parte a optat, Primăria a făcut
demersuri către Direcţia de Sănătate

Publică pentru a extinde schema de vacci-
nare și pentru Pfizer, dar și pentru 
Johnson&Johnson, care se administrează
într-o singură doză, fără rapel. Și procedura
de programare a fost regândită, astfel încât
consumul de timp să fie minim. Râșnovenii
se pot adresa direct Centrului, dar recoman-
darea medicilor de aici este să dea un telefon
mai întâi, pentru a evita să se suprapună cu
alte persoane și să fie nevoiţi să aștepte
inutil. Pentru cei care nu se pot deplasa sau
pentru firmele care doresc organizarea unui
punct de vaccinare pentru angajaţi, la sediu,
există opţiunea de solicitare a  echipei
mobile. Vaccinul nu e obligatoriu, dar e sin-
gura cale care ne poate asigura liniștea, pen-
tru sănătate, dar și pentru libertatea pe care
ne-a furat-o, mai bine de un an, acest virus.

Avem vaccinul pe care-l așteptam de un
an de zile, avem libertatea de a ne vaccina...
pentru libertate. 

Am ales să mă vaccinez! 
O spun 4.079 de râșnoveni
Fiecare vaccin e un pas spre normalitate, l-au făcut mii de râșnoveni.
O decizie luată pentru ei, pentru familia lor, pentru noi toţi
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Dr. Lucia Pustiu, 
medic de familie

„Cred că avem puterea să vedem în orice
rău un bine. Această pandemie ne-a lipsit de
lucruri simple pe care le făceam în mod obiș-
nuit: întâlniri cu prietenii, excursii, vacanţe.
Copiii noștri nu s-au putut juca, nu au putut
merge la școală. Pentru ca totul să revină la
normal, trebuie să facem cu toţii un mic
efort, acela de a ne vaccina. Eu și familia mea
ne- am vaccinat! Centrul nostru de vac-
cinare funcţionează în Policlinica Râșnov,
zilnic, între orele 8.00-20.00 cu vaccinurile
Moderna, Johnson&Johnson și Pfizer. Este
suficient un apel la numărul de telefon
0729499403”.

„Noi toţi, dascăli, părinţi, bunici, consi-
der că trebuie să fim o voce a schimbării, a
încrederii în știinţă și progres. Prin vac-
cinare, putem grăbi sfârșitul acestei pan-
demii, putem păși cu încredere în grădiniţe
și școli, putem să strângem copiii în braţe,
putem reveni la normalitate!”. 

„Pentru comunitatea noastră, săntatea
este preţioasă, este primordială. Cu toţii
avem nevoie de sănătate, dar și de normali-
tate. Vaccinaţi-vă!”.

„Cred că oamenii au încredere în medici
și vor asculta sfatul acestora. Chiar dacă sunt
și persoane reticente, medicii le pot aduce
informaţiile clarificatoare. M-am vaccinat,
iar când am fost acolo m-am bucurat să văd
mulţi pensionari care făceau același lucru”.

„Susţinem cu convingere vaccinarea,
considerând-o cea mai scurtă și sigură cale
de combatere a pandemiei”.

Biserica are un singur vaccin, și e obliga-
toriu: dragostea de aproape. Ne vaccinăm, nu
ne vaccinăm, tot ai Domnului suntem. El 
ne-a dat sănătatea, dar să ne purtăm cu grijă
cu ea, pentru că tot Domnul a lăsat omul să
fie medic pentru oameni, cu multă dragoste și
conștiinţă.

Firăstrău Niculina, 
Grădiniţa cu Program
Prelungit nr. 2

Carmen Pălăcean, 
Grădiniţa nr. 1

Ștefan Popa, lider al 
filialei Râșnov din 
Sindicatul Pensionarilor

Prof. Doina Mihăilă,
director al Școlii 
Gimnaziale nr. 2 

Preot Dorin-Silviu  Giurgiu,
Parohia Ortodoxă 
Râșnov V

„Am optat pentru administrarea vac-
cinului, în primul rând pentru sănătatea
și siguranţa mea și a familiei mele. Am
speranţa că imunizarea prin vaccinare va
permite revenirea la normalitatea cu care
eram obișnuiţi”.

„Ne-am vaccinat cu gândul reîn-
toarcerii la școală în condiţii de normali-
tate! Incidenţa scăzută din ultima
perioadă se datorează îndeosebi celor care
au înţeles avantajele acestui vaccin încă
din primele luni ale acestui an. Îndemn
toţi colegii care nu s-au vaccinat încă să o
facă, pentru că nu au nimic de pierdut! La
Liceul Tehnologic Râșnov s-au vaccinat
11 cadre didactice din 26 (42,30%). De,
asemenea, trei elevi cu vârsta de 18 ani au
ales, deja, la rândul lor, să se vaccineze”.

„Viaţa este făcută din alegeri, iar în
acest moment am ales să facem un pas
mare pentru sănătate. Ne-am vaccinat!

Vaccinul împotriva Covid-19 este pen-
tru noi, pentru copii, pentru părinţi, pen-
tru prieteni și pentru toţi cei dragi nouă.

Pentru SĂNĂTATE, vă încurajăm să
procedaţi la fel! ALEGEREA ESTE A TA!”.

„În perioada 25 decembrie 2020 – 10
ianuarie 2021, am fost infectat cu SARS
CoV-2, atât eu cât și familia extinsă. În
toată acea perioadă, urmările virusului au
fost insuportabile, dureri atroce de cap,
stări de vomă, respiraţie îngreunată,
dureri musculare, tuse accentuată, dureri
care nu au putut fi stopate cu niciun
medicament. Un motiv foarte întemeiat să
mă vaccinez, atât eu cât și familia. Am ales
să mă vaccinez cu vaccinul Moderna, la
Centrul de vaccinare Râșnov. Recomand
tuturor să se vaccineze, indiferent de tipul
vaccinului. Din nefericire, cunosc cazuri
în care persoane infectate, cu simptome
mai «blânde», nu au făcut faţă acestui pe-
riculos virus”.

Prof. Oana Cheţe, 
director al Școlii 
Gimnaziale nr. 3 

Prof. Lungu Marius,
director al Liceului 
Tehnologic Râșnov

Maistru militar II Liliana Mariana Vieru 
și col. dr. Sorin Silviu Bălășescu, Centrul 42
Comunicaţii și Informatică de Sprijin

Mircea Olteanu, 
Serviciul Voluntar 
pentru Situaţii de
Urgenţă Râșnov 

Veste bună pentru râșnoveni. De acum,
la Policlinică, unde a fost amenajat Centrul
de vaccinare, aceștia pot alege cu ce tip de
ser vor să se imunizeze împotriva Covid.
Asta, pentru că la Policlinică sunt acum
disponibile, pe lângă vaccinul produs de
Moderna, și cel de la Pfizer, care are o
schemă recomandată ușor mai redusă faţă
de Moderna (rapelul este la 21 de zile, faţă
de 28), precum și cel de la Johnson&Johnson
(care se administrează într-o singură doză).
Mai mult, de acum, nu mai este nevoie ca
râșnovenii să se înscrie în platforma de vac-
cinare, este de ajuns un singur telefon, și
aceasta pentru ca să nu stea la coadă. 

Iniţial, Centrul din Râșnov a fost inclus
de către Direcţia de Sănătate Publică (DSP)
Brașov pe schema de vaccinare cu Moderna,
dar opţiunea de vaccinare în rândul popu-
laţiei era și pentru alţi producători, astfel că
Primăria a făcut demersurile către autori-
tatea sanitară pentru a aloca Râșnovului și
doze Pfizer și Johnson&Johnson, pentru
care existau cereri din partea râșnovenilor. 

„Din iunie, imunizarea împotriva Covid
se face cu trei tipuri de vaccin, la alegere.
DSP-ul ne pune la dispoziţie și Pfizer, și
Johnson&Johnson, pe lângă Moderna, 
astfel încât râșnovenii nu mai trebuie să
meargă în alte centre din judeţ. La au chiar
aici, la Policlinică. Nu este nevoie nici de
programare pentru imunizare, dar noi le
recomandăm celor care doresc să dea, în
prelabil, un telefon la centru, la 0729 499 403
înainte de a veni. Sunt seruri multidoză și
este necesar să știm câte persoane sunt
pentru un anumit tip de vaccin, ca să nu
fim nevoiţi să le irosim”, a explicat 
dr. Adrian Popa, coordonatorul Centrului de
vaccinare de la Râșnov.

La același centru sunt așteptaţi să se
vaccineze și adolescenţii cu vârste între 12
și 15 ani. Autorităţile centrale au precizat
că, în cazul lor, imunizarea va fi făcută doar
cu Pfizer, după aceeași schemă recoman-
dată adulţilor, respectiv rapel la 21 de zile. 

Minorii trebuie însoţiţi de părinţi la imu-
nizare, care trebuie să-și dea acordul pentru
acest lucru. Pentru înscriere, părinţii își pot
folosi conturile de pe platformă, în cazul
adolescenţilor.

„Vaccinarea este gratuită, voluntară și
sigură. Cel mai mare avantaj este că
previne cazurile severe de îmbolnăvire în
proporţie de 95% și, cu cât sunt mai multe
persoane vaccinate, cu atât se formează
acea imunitate de grup. Sigur, au fost și
cazuri de persoane care s-au îmbolnăvit
după ce au primit o doză de vaccin, dar tre-
buie să precizăm că, potrivit studiilor,
organismul are un răspuns imunitar la
virus după administrarea celei de-a doua
doze, la un interval de câteva zile. Tocmai
de aceea este nevoie să respectăm în con-
tinuare măsurile minime de protecţie:
masca, distanţarea socială. Însă, cu cât vor
fi mai multe persoane vaccinate, cu atât
mai repede se formează acea imunitate de
grup, în cadrul căreia virusul nu va mai
avea aceeași virulenţă și, treptat, vom
putea să renunţăm la obiceiurile pe care
pandemia ne-a impus să le adoptăm. Este
un efort comun, în care fiecare poate și este
necesar să contribuie, pentru a reveni la
viaţa care ne este dragă. Deja se văd ușor
efectele vaccinării: cazurile de infectare au
scăzut, rata de mortalitate, la fel, sunt și
măsuri de relaxare. Depinde de fiecare în
parte cât de repede vom reveni la viaţa de
dinainte”, a mai spus dr. Adrian Popa, care a
mai amintit și de ţările în care viaţa a
revenit aproape la normalitate, după ce a
fost imunizată o mare parte din populaţie,
precum Israel sau Marea Britanie.  

„Sunt conștient că doar vaccinarea și
respectarea în continuare a măsurilor de
protecţie sanitară pot învinge această pan-
demie și ne pot îndepărta de momentul în
care vom mai retrăi anul lăsat în urmă.
Organizarea la Centrul de vaccinare de la
Policlinica Râșnov este foarte bună, iar
procedura este simplă. Mulţumesc perso-
nalului din acest centru de vaccinare pentru
dedicaţia și empatia de care dă dovadă!”, a
transmis primarul Liviu Butnariu.

Dr. Adrian Popa, coordonator Centru de vaccinare
Râșnov: „Depinde de fiecare în parte cât de repede 
vom reveni la viaţa de dinainte”

PFIZER, JOHNSON&JOHNSON SAU
MODERNA, FĂRĂ PROGRAMARE
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TRASEU MODIFICAT PENTRU TRANSPORTUL ÎN COMUN

Strada I.L. Caragiale a intrat, în 24 mai, în
ultima etapă de modernizare, după ce reţeliștii
au terminat lucrările (apă, canalizare mena-
jeră, iluminat public, gaz, energie electrică,
comunicaţii). Acum se lucrează la amenajarea
unui sistem de preluare a apelor pluviale și
refacerea străzii, începând cu fundaţia și ter-
minând cu amenajarea zonelor verzi. 

Având în vedere că nu e vorba de o simplă
reasfaltare, ci practic de „reconstruirea” străzii,
pentru a se putea lucra, a fost nevoie de
închiderea arterei. „Ne cerem scuze pentru
disconfortul creat și mulţumim râșnovenilor
pentru înţelegere. Închiderea circulaţiei este
un lucru pe care nu l-am putut evita, pentru
că am dorit soluţia cea mai bună pentru
această arteră, cea mai lungă din oraș, una
centrală și cu trafic intens. O simplă reas-
faltare ne-ar fi întors peste câţiva ani, nu
mulţi, la aceeași situaţie, la un grad de uzură
și degradare care să afecteze traficul. Studiul
geotehnic și expertiza tehnică au arătat că
fundaţia și structura drumului sunt deja afec-
tate, astfel încât «reconstrucţia» e soluţia indi-
cată, de altfel și cea mai economică în timp.
Reasfaltarea după reasfaltare e mai scumpă în
timp, creează și alte probleme pe termen lung.
Ne-am dorit un lucru bun și durabil, mai ales
că pe această arteră s-au făcut investiţii
majore, atât de către noi, cât și de operatorii
privaţi, pentru modernizarea reţelelor. La
final, strada va fi refăcută complet. Nu a mai
trecut prin astfel de lucrări de câteva zeci de
ani, dar după ce se va încheia acest proiect, nu
va mai fi nevoie de reparaţii majore pentru o
lungă perioadă de timp. De altfel, eficienţa
refacerii complete a drumului s-a dovedit în
cazul celui din Glăjărie, care, deși a fost mo-
dernizat de mai mulţi ani și pe el circulă
vehicule de mare tonaj, nu a mai avut nevoie
de nicio reparaţie”, a precizat primarul Liviu
Butnariu.  

Varianta de lucru cu 
piste pentru biciclete 
nu a avut soluţie tehnică
de implementare
Ca și succesiune a lucrărilor, „se va intro-

duce canalizare pluvială, se va săpa până la o
adâncime de maxim 60 cm, din faţadă în
faţadă, după care se vor realiza straturile de
balast și pietriș. Acestea vor fi compactate,
apoi se vor așterne și straturile de asfalt”. Se
vor reconstrui și trotuarele, se vor reamenaja
spaţiile verzi.   

„Având în vedere că se va porni «de la
zero», s-a analizat și posibilitatea de a crea
și piste pentru bicicliști. Însă, în urma dis-
cuţiilor cu proiectanţii, s-a stabilit că nu
pot fi amenajate piste conform standarde-
lor și în același timp să nu afectăm sigu-
ranţa și traficul auto, respectiv pietonal. Să
dăm cu niște vopsea pe trotuar sau pe asfalt e
ușor, dar acelea nu sunt piste pentru biciclete.

Acestea ar trebui să aibă un culoar dedicat,
separat de suprafaţa carosabilă și cea pie-
tonală”, a precizat Liviu Butnariu. 

Sistematizarea drumului se va face tot pe
sectorul de 816,34 m, cuprins între intersecţia
cu strada Mihai Viteazul și sensul giratoriu de
la Biserica Ortodoxă. Partea carosabilă va avea
o lăţime constantă de 7 m, iar trotuarele (stân-
ga și dreapta) vor avea o lăţime de minim 1,5
m. De asemenea, între trotuare și suprafaţa
carosabilă se vor amenaja zone verzi. 

Apa de ploaie nu va 
mai sta pe stradă
Canalizarea pluvială se va realiza pe toată

lungimea sectorului de drum modernizat,
adică 816,34 m, care începe la intersecţia cu
strada Mihai Viteazul și se termină la sensul
giratoriu de la Biserica Ortodoxă „Sfântul
Nicolae”. 

Pentru transportul apelor colectate de pe
drum se va instala conductă cu diametrul de
400 mm, în lungime totală de 168 metri
liniari, și conductă cu diametrul de 300 mm,

cu o lungime totală de 834 metri liniari. De pe
suprafaţa carosabilă, apa se va scurge în 71 de
guri de scurgere și 22 de cămine de vizitare.
Acest sistem de captare a apelor pluviale a fost
proiectat după o analiză a climei locale și a can-
tităţilor de precipitaţii. 

Noua fundaţie: mii de tone
de beton asfaltic, pietriș, 
piatră spartă, balast nisipos
În primă fază, proiectul prevede deca-

parea îmbrăcăminţii asfaltice (desfacerea
asfaltului) existente pe partea carosabilă și
trotuar, după care se va face săpătura în
stratul de piatră spartă existentă și în cel de
balast. Ulterior, se vor reface aceste straturi,
care vor fi compactate uniform, astfel încât,
în timp să nu apară zone în care „se lasă
drumul”. 

Pentru suprafaţa carosabilă, se va turna un
strat de uzură din beton asfaltic cu grosimea
de 4 cm (pe o suprafaţă de 6.794 mp, ceea ce
înseamnă 638,64 tone de material), 5 cm
strat de legătură din beton asfaltic deschis

(815 tone de material). De asemenea, va fi
așternut un strat de bază de pietriș, cu
grosimea de 15 cm. Pentru acest strat se va
folosi și piatra spartă existentă, cantitatea
care va trece testul de rezistenţă.  

Structura drumului va mai include și un
strat de fundaţie de 25 cm din balast nisipos.
Pentru a se realiza acest strat se vor realiza
1.698,5 mc de material, adică 3.785 tone. Nu în
ultimul rând, se va așterne un strat de formă
din balast de 12 cm, operaţiune pentru care va
fi folosit materialul existent. 

În ceea ce privește trotuarele, acestea vor fi
formate din 4 cm de beton asfaltat. Conform
proiectului, betonul asfaltat va fi turnat pe o
suprafaţă totală de 3.590 metri pătraţi și se va
folosi o cantitate de 337 de tone de material.
Sub acest strat va fi unul de 10 cm de piatră
spartă și unul de 15 cm de balast (538 mc,
adică 1.200 de tone). 

Stratul de piatră spartă pentru trotuare se
va realiza din piatra existentă și un aport de
material, dacă va fi cazul. 

2.500 metri pătraţi 
de spaţii verzi, între 
trotuare și drum. Noutatea:
sistem de irigaţii
După ce se vor încheia lucrările la

suprafaţa carosabilă și la trotuare, vor fi ame-
najate și spaţiile verzi. Pentru amenajarea
acestora, Primăria a lansat deja licitaţia, cu o
valoare estimată de 420.168 lei, fără TVA.
Contractul prevede și furnizarea, și montarea
unui sistem automatizat de irigaţii, pentru a
fi asigurate condiţiile optime de adaptare,
prindere și dezvoltare a tuturor plantelor. În
dreptul acceselor la proprietăţi, sistemul de
irigaţie se va monta prin intermediul unor
tubulaturi cu diametru de 63 mm, care vor
asigura subtraversarea  acceselor, dar și con-
tinuitatea sistemului.

Paltini argintii, copaci 
de gumă, arbori lalea,
lavandă și hortensie
În ceea ce privește plantele ce vor fi folosite

pentru amenajarea spaţiului verde, vor fi
achiziţionaţi paltini argintii, copaci de gumă,
arbori lalea. De asemenea, vor fi plantaţi și
arbuști, unii cu frunzișul verde tot anul,
lavandă sau hortensie. Între arbori și arbuști
vor exista spaţii amenajate sau acoperite cu
rulouri de gazon.

Plantările sunt programate pentru a doua
jumătate a lunii septembrie. 

Niciun copac tăiat
Pe de altă parte, reprezentanţii Primăriei

Râșnov au anunţat că pentru arborii existenţi
pe strada I.L. Caragiale a fost impus prin
proiect ca aceștia să fie scoși cu tot cu rădăcină
și ulterior replantaţi în alte zone ale orașului. 

Strada I. L. Caragiale e reconstruită de la fundaţie:
decopertare, introducere canalizare pluvială, structură de rezistenţă, 
două straturi de asfalt, construcţie trotuare și recreare spaţii verzi

Pe strada I.L. Caragiale circulaţia a fost
restricţionată cu avizul Poliţiei Rutiere, aces-
ta fiind valabil până la finalul anului, având în
vedere că durata de execuţie a lucrărilor pro-
gramate este de 8 luni.  „Aveam susţinere din
partea constructorului, care ne-a asigurat că
va face tot posibilul să termine lucrările cât
mai repede”, a precizat însă primarul Liviu
Butnariu.

În perioada în care strada este închisă, ca
rută ocolitoare este strada Mihai Eminescu -
sectorul cuprins între intersecţia cu strada
Tudor Vladimirescu și strada Uzinei - strada
Uzinei și strada Mihai Viteazul. Riveranii au
acces, însă nu trebuie să își lase mașinile în
stradă între orele 8.00 și 18.00, pentru a nu
încurca utilajele de pe șantier. Temporar, traseul
și liniei RATBV Brașov - Râșnov a fost deviat. 

Pe perioada de timp în care strada I.L.
Caragiale va fi închisă, autobuzele care cir-
culă pe linia RATBV 130 au traseu modificat
și nu circulă pe străzile Mihai Viteazul și 
I.L. Caragiale (porţiunea cuprinsă între cen-
trul orașului și Biserica „Sfântul 
Nicolae”), ci pe ruta Caraiman - Republicii -
Florilor - Uzinei - Mihai Eminescu și retur.

Astfel, staţia de călători de la Biserica

„Sfântul Nicolae” a fost mutată pe strada
Mihai Eminescu (după „podul morţilor”),
iar cea din dreptul fostului sediu al
Primăriei a fost suspendată, momentan. La
fel se întâmplă și cu staţia de pe str. Mihai
Viteazul.

Pentru o mai bună fluidizare a fluxului
de pasageri, tot pe Mihai Eminescu a mai
fost înfiinţată încă o pereche de staţii.  

RUTA OCOLITOARE PE PERIOADA DE DEVIERE A TRAFICULUI



Pagina 4 PATRIE, ARMATĂ, BISERICĂ 

Ziua Înălţării și a Eroilor Neamului, joi,
10 iunie, a fost una specială și la Râșnov.
Râșnovenii s-au adunat la mormântul solda-
tului Claudiu Chira, căzut la datorie în anul
2009, în Teatrul de Operaţiuni din Afganistan.
Alături de localnici au fost primarul Liviu
Butnariu, militarii de la Baza 42 Comunicaţii
și Informatică de Sprijin, reprezentanţi ai
instituţiilor locale. La Râșnov, pentru a-și
onora camaradul, pentru a-și prezenta încă o
dată condoleanţele familiei sale, au venit și
foștii colegi ai lui Claudiu, de la Batalionul 21
Vânători de Munte „General Leonard
Mociulschi” din Predeal. După un scurt
moment de reculegere, ceremonialul religios
și cel militar, la crucea soldatului-erou au fost
depuse coroane. Onorul militar a fost dat de
garda de onoare a militarilor din Râșnov.

La doar 30 de ani, Claudiu Chira a decedat
pe 26 februarie 2009, în Afganistan, unde a
fost trimis să-și facă datoria sub steagul
României și al NATO. S-a întâmplat pe
autostrada A1 Qalat-Kabul, mașina blindată
cu care executa o misiune de patrulare
trecând peste o bombă. Nu era la prima misi-
une pe front internaţional, el a făcut parte și
din „detașamentul Irak”, iar în Afganistan era
la a doua misiune. Post mortem a fost înaintat

în grad de sublocotenet, iar pentru a-i cinsti
memoria, râșnovenii l-au numit „cetăţean de
onoare”. Claudiu Chira a primit și Ordinul
Naţional „Steaua României” în grad de ca-
valer, pentru militari, cu însemn de război,
acordat de Președintele României. Pentru
„curaj și acte de merit”, râșnoveanul a primit
și medalia „Steaua de Bronz” de la Forţele
Armate ale SUA. „Adevărata istorie se scrie cu
lacrimi și durere. Eroii Râșnovului au scris-o
cu sânge. Claudiu ne-a reprezentat pe noi
acolo, în Afganistan, și trebuie să privim cu
recunoștinţă sacrificiul lui”, a spus primarul
Liviu Butnariu. 

Comemorarea eroilor a continuat apoi
la Monumentul Eroilor de la Biserica veche
„Sfântul Nicolae” din Râșnov (cea mai
veche biserică ortodoxă din sud-estul
Transilvaniei). „Am lăsat în urmă un
2020 în care nu ne-am putut întâlni, în
Ziua Înălţării Domnului, să cinstim eroii
neamului nostru. Mă bucur că ne-am
putut aduna, sănătoși, anul acesta, cu
speranţă și încredere că suntem din ce în
ce mai aproape de normalitate, după un
altfel de «război» pe care l-am dus fiecare
dintre noi, din cauza acestui virus, împotri-
va căruia avem acum

și «armele» cu care să-l ţinem deoparte. 
Ne-am adunat astăzi, ca în fiecare an de
«normalitate», pe Valea Popii, pe vatra
Râșnovului românesc, lângă străvechea
noastră biserică «Sfântul Nicolae», să-i cin-
stim pe cei care au murit pe câmpurile de
luptă, ne-au apărat libertatea în lagăre și în

închisori. Dar ziua de astăzi nu e doar
despre tristeţe. Ziua Eroilor ne ajută

să ne bucurăm că suntem un neam
care în istoria sa a luptat și a învins
pentru apărarea credinţei și patriei.
În aceste timpuri atât de grele și
nesigure, Ziua Eroilor, pusă sub pro-
tecţia Crucii creștine, ne ajută să
înţelegem puterea destinului nea-
mului nostru, o putere primită de
neamul românesc din credinţa sa,
o putere care ne dă speranţă pen-
tru viitorul copiilor și nepoţilor
noștri”, a spus primarul Liviu
Butnariu. „Să-l rugăm pe 
Dumnezeu să reverse harul Său
peste eroii neamului românesc,
dăruindu-le lor odihnă întru

nădejdea Învierii, iar nouă, celor
ce îi cinstim prin rugăciune și fapte

bune, să ne dăruiască

puterea să ne iubim poporul și patria și să
păstrăm dreapta credinţă creștină. Așa să
ne ajute Dumnezeu!”, a încheiat acesta.

Ceremonia de la Biserica „Sfântul Nicolae”
a început cu intonarea imnului României,
după care a urmat o slujbă religioasă.
Reprezentanţi ai autorităţilor locale, cei ai
unităţii militare, poliţiei, jandarmeriei, ai
instituţiilor de învăţământ din oraș, dar și ai
companiilor private, și nu numai, au depus,
rând pe rând, câte o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor. Un omagiu prin cânt și
poezie a fost adus și de copiii unităţilor de
învăţământ din Râșnov. 

Pomenirea eroilor neamului românesc la
praznicul Înălţării Domnului a fost hotărâtă
de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române în anul 1920. Această decizie a fost
consfinţită prin alte două hotărâri sinodale
din anii 1999 și 2001, prin care această zi a
fost proclamată ca sărbătoare naţională bi-
sericească.

Ulterior, și Parlamentul României, prin
Legea 379/2003, a proclamat cea de-a
patruzecea zi de la Sfintele Paști, sărbătoarea
Înălţării Mântuitorului Iisus Hristos, ca săr-
bătoare naţională a poporului român.

Eroii neuitaţi: Pentru ei s-au închinat
râșnovenii, în sfânta zi a Înălţării Domnului

PATRIE, ARMATĂ,
BISERICĂ.

Lumânările și florile
de pe mormintele

soldaţilor noștri sunt
expresia legăturii

neîntrerupte cu cei
care și-au dat viaţa
lor în trecut pentru
existenţa noastră 
de astăzi. O mani-
festare a sufletului

românesc care, 
după cum spune

Biserica, „simte că
iubirea e mai tare
decât moartea”.
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Cu ocazia Zilei Veteranilor de Război, cele-
brată an de an pe 29 aprilie, Ministerul Apărării
Naţionale (MApN) a desfășurat campania „Ală-
turi de veterani - daruri pentru supravieţuitorii
celui de-Al Doilea Război Mondial”. 

Recunoscându-le meritele celor care au
apărat cu propria viaţă pământul stră-
moșesc,  primarul Râșnovului, Liviu 
Butnariu, împreună cu echipe de militari,
coordonate de comandantul Garnizoanei
Râșnov, colonel dr. Sorin-Silviu Bălășescu,
s-au alăturat acestei acţiuni desfășurate la
nivel naţional și în cadrul căreia chiar
președintele României, Klaus Iohannis, a
împachetat cadouri pentru veteranii de
război, cu ocazia sărbătorilor pascale.

La Râșnov, cadourile din partea MApN și
a Primăriei au fost înmânate, alături de câte
o scrisoare de mulţumire, veteranilor de
război din garnizoana orașului, ca gest sim-
bolic de solidaritate faţă de eroii noștri: 
lt. rtr. Mihai Mircea (foto), în vârstă de 95
de ani, și domnului slt. rtr. Ilie Ioan, în
vârstă de 99 de ani. Pentru domnul slt. rtr.
Ilie Ioan a fost un ultim semn de recunoș-
tinţă și respect pentru sacrificiul său în
slujba ţării, acesta trecând în nefiinţă la
câteva zile de la vizita oficialilor. „La nivelul
Garnizoanei Râșnov se desfășoară acţiuni

prin care eroii să fie cunoscuţi, recu-
noscuţi, respectaţi și să reprezinte o sursă
de inspiraţie pentru nouă generaţie”, a
declarat colonel dr. Sorin-Silviu Bălășescu,
comandant al Bazei 42 Comunicaţii și
Informatică de Sprijin Râșnov.

În urma celui de-Al Doilea Război 
Mondial, România a înregistrat pierderi de
peste 900.000 de soldaţi decedaţi, dispăruţi,
prizonieri, răniţi, invalizi. În acest an, de Ziua
Veteranilor de Război mai erau în viaţă 2.610
veterani, toţi trecuţi de vârsta de 90 de ani. 

„Veteranii sunt oamenii a căror principal
armă este dragostea de ţară, sunt generaţiile
care au predat de mult ștafeta și privesc cum
militarii de astăzi duc mai departe renumele
ţării. Ei sunt acei oameni care au apărat cu
propria viaţă libertatea și independenţa pe
care le avem astăzi și cărora trebuie să le
acordăm recunoștinţă veșnică. Principiile
după care s-au călăuzit cei ce au apărat ţara
cu armă în mână trebuie să reprezinte
temelia pentru construirea viitorului naţiunii.
Sacrificiul lor pentru România trebuie să fie
mereu recunoscut și evocat din generaţie în
generaţie. Ei pleacă din această lume insufi-
cient cunoscuţi, dar  rămânând ca o pagină a
istoriei României”, a mai spus comandantul
Garnizoanei Râșnov.

Alături de cei care 
au trăit războiul

Ziua de 21 mai, când sunt sărbătoriţi
Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena este una
foarte importantă pentru creștinii din Râșnov.
Lăcașul de cult din cartierul Florilor a avut, în
această zi, hramul, iar slujba a fost oficiată cu
păstrarea măsurilor de siguranţă, conform

contextului pandemic.
După liturghia oficiată de preoţii bisericii,

a fost scoasă icoana Sfinţilor Împăraţi 
Constantin și Elena, iar creștinii, alături și de
ceilalţi preoţi ai parohiilor din Râșnov, au
înconjurat biserica.

Marius Ionuţ Olteanu este noul
preot de la Parohia Râșnov III,
acesta venind în locul părin-
telui Valeriu Frăţilă, ieșit
la pensie. Părintele 
Gheorghe Colţea, Pro-
topop de Bran-Râșnov-
Zărnești, a oficiat cere-
monia de instalare și
prezentare a noului
paroh de la Biserica
„Adormirea Maicii 
Domnului” în a treia
duminică după Paști, mul-
ţumind, totodată, părintelui
Valeriu Frăţilă pentru activitatea
pe care a desfășurat-o în această parohie,
îndemnându-l să slujească în continuare la
acest sfânt lăcaș, alături de actualul paroh.

La eveniment au participat un sobor de
preoţi, primarul orașului Râșnov, Liviu Butnariu,
primarul comunei Bran, Cosmin Feroiu,
președintele Consililui Judeţean Brașov, 
Adrian Veștea, dar și credincioși de la Râșnov și

de la Șimon.
La finalul ceremoniei, părin-
tele Olteanu a mulţumit tutu-

ror și le-a făgăduit că va fi
aproape de ei. „Am toată
nădejdea și mă rog lui
Dumnezeu să am o
colaborare frumoasă cu
dumneavoastră. Voi
face tot ce îmi stă în
putinţă să slujesc cu

timp și fără timp, lui
Dumnezeu și oamenilor.

Să pot construi biserica în
suflete pentru a vă apropia mai

mult de Dumnezeu. Harul lui 
Dumnezeu să se reverse asupra noastră pen-
tru a ne da putere, nădejde și dragoste! Vă
binecuvântez!”, s-a adresat părintele Marius
Ionuţ Olteanu credincioșilor paro-
hiei „Adormirea Maicii Domnului” din Râșnov.

Părintele Marius Ionuţ Olteanu a activat,
aproape nouă ani de zile, la Parohia Șimon
Biserica Nouă, din comuna Bran. 

O acţiune de de mulţumire pentru veteranii de război 
din Râșnov a avut loc înaintea Paștelui. Pentru slt. rtr. 
Ilie Ioan aceasta a reprezentat un ultim omagiu

Părintele Marius Ionuţ Olteanu continuă misiunea 
preotului Valeriu Frăţilă, la Parohia Râșnov III 

După ce în 2020, în starea de urgenţă,
râșnovenii nu au putut participa nici la slujba
de Înviere, nici la Învierea Mică din 
Duminica Paștelui, în acest an, lucrurile au
revenit la o oarecare normalitate. Credin-
cioșii au putut asista la slujba pentru cea mai
mare sărbătoare de peste an, inclusiv la

Învierea Mică, în centrul orașului. Bineînţe-
les, cu respectarea regulilor impuse de pan-
demie. Au existat 75 de locuri pe scaune, cu
distanţă de 1,5 metri între ele, iar în plus, alte
100 de persoane au participat la slujbă în
picioare, tot cu respectarea regulilor anti-
coronavirus.

Hram la biserica din cartierul Florilor

Învierea Mică, din nou, în Piaţa Unirii
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Începând cu data de 1 mai, la Râșnov a fost
deschis un nou centru de informare și dialog
pe teme europene, parte din reţeaua „Europe
Direct”, coordonată la nivel naţional de Repre-
zentanţa Comisiei Europene în România. Mai
exact, orașul nostru face parte dintr-o nouă
generaţie de peste 420 de astfel de centre.

Pentru mulţi dintre noi, instituţiile și
politicile Uniunii Europene par concepte
destul de îndepărtate de viaţa de zi cu zi și de
deciziile noastre. Există însă multe privilegii
care vin odată cu cetăţenia europeană, oportu-
nităţi pe care le-am putea accesa și drepturi pe
care le-am putea exersa dacă am avea un ghid
care să ne îndrume spre informaţia relevantă.
Suntem diverși prin interesele și dorinţele
noastre, iar domeniile de competenţă ale UE
sunt și ele împărţite între multe instituţii și
departamente. Astfel s-a ajuns la o cantitate
mare de informaţii oficiale care, pentru
cetăţeanul neobișnuit cu limbajul „bruxellez”,
poate părea copleșitoare sau greu de deslușit. 

Tocmai pentru a deschide o ușă directă
către vocile și nevoile râșnovenilor, pentru a-i
informa și implica activ în procesul democra-
tic european, Reprezentanţa Comisiei
Europene în România a considerat oportună
înfiinţarea „Europe Direct” Râșnov.

Cu ce te ajută
„Vreţi să aflaţi mai multe despre cum

puteţi călători în UE în timp de pandemie,
despre cum vă puteţi echivala studiile, cum
să vă găsiţi un loc de muncă în străinătate,
ce linii de finanţare sunt potrivite pentru voi?
Vreţi să aflaţi ce face UE pentru mediu, pentru
tineri, pentru educaţie, pentru fermieri, pen-
tru siguranţa alimentară, pentru sănătate?

Lista este deschisă. Vă invităm să ne treceţi
pragul, să ne adresaţi întrebări, să ne cereţi
informaţii. Suntem aici, în frumoasa casă cu
grădină însorită de pe str. Caragiale nr. 7, în
fiecare zi, de la 13:00 la 17:00. Vă așteptăm la
un ceai sau cafea, așa că vă rugăm să vă
anunţaţi vizita, la numărul de telefon
0788115511”, le-a transmis râșnovenilor Ioana
Vașoti, coordonator „Europe Direct” Râșnov.

„Ne dorim să creștem
implicarea râșnovenilor 
în conturarea destinului
comunităţii”
Pe lângă misiunea de informare, noul cen-

tru își propune să intre în dialog și dezbatere
cu cetăţenii, racordând interesele și pre-
ocupările lor individuale și locale la priorităţile
actuale ale UE. „Ne dorim foarte mult să
creștem implicarea râșnovenilor de toate
vârstele în conturarea destinului propriei
comunităţi locale, dar și a viitorului Europei,
de aceea pregătim o serie de dezbateri și eveni-
mente care se vor întinde până în decembrie
2021 și la care sperăm să veniţi, dragi
râșnoveni, în număr cât mai mare”, a mai 
precizat Ioana Vașoti.

De acum, vocea ta se aude în Europa: 
Râșnovul a ajuns pe harta „Europe Direct”

80 de elevi de gimnaziu sunt
așteptaţi la Centrul Schubz, 
pe 19 iunie

Orașul Râșnov va găzdui, în luna iunie,
primul său concurs de robotică, „Robo
Hackathon”, iniţiat de Mihai Dragomir,
coordonatorul Festivalului de Film
și Istorii.

80 de elevi de gimnaziu
sunt așteptaţi la această pre-
mieră, pe 19 iunie, la Cen-
trul Schubz, iar în plan este
și iniţierea unui program
pilot de școală în cine-
matograf.

„Am « împins» activi-
tatea în vară pentru că am
vrea să fie afară, doar în caz de
vreme proastă să intrăm, să fim
mai precauţi decât regulile existente. Pe
19 iunie este ultimul weekend de școală și vor
fi 40 de echipe, 2 copii în echipă, deci 80 de
copii, în total. Concursul vrem să îl deschidem
și către copiii din alte comunităţi, nu doar

Râșnov. Se poate înscrie oricine, iar copiii vor
rămâne cu kitul la finalul concursului, deci îl
pot folosi și refolosi de câte ori vor. Concursul
durează o singură zi, pe 19 iunie. De
dimineaţă o să fie partea de învăţare, care
durează cam 2 ore, timp în care copiii află
cum să asambleze roboţelul și primele infor-

maţii legate de programare, pentru că
pe lângă hard va și partea de soft.

În jur de 2 ore va fi apoi partea
de programare, de lucru efec-
tiv pe soft, iar în a doua
parte a zilei va fi concursul,
în care roboţeii programaţi
de ei vor merge pe o linie și
se va face cronometrarea.

Câștigătorii vor fi selectaţi
pentru a merge în etapa

naţională, pe care NextLab o
pregătește pentru toamnă”, a expli-

cat organizatorul competiţiei, Mihai
Dragomir.

La Robo Hackathon sunt așteptaţi copii de
până în clasa a VIII-a, care se pot înscrie pe
site-ul centrului, https://schubz.ro/.

Pandemia a dat peste 
cap planurile iniţiale
Copiii vor folosi în cadrul concursului

de robotică kituri de roboţei didactici prim-
ite de la compania românească
NextLab.tech, condusă de profesorul de
cibernetică Răzvan Bologa.

Mihai Dragomir a povestit și cum s-a
născut ideea unui Hackathon de robotică la
Râșnov.

„În 2019, am participat la o dezbatere la
Măgurele, la care a fost prezent și Răzvan
Bologa, care ne-a povestit iniţiativa con-
cursurilor de robotică. Atunci am mers la ei
la sediu și am văzut ce fac concret, ne-au
explicat mai bine, pentru că pentru noi era
prima dată când discutam despre robotică.
Atunci am făcut planul pentru a face un
Robo Hackathon la Râșnov, pe care l-am
programat pentru data de 29 februarie
2020. Pe 27 februarie a apărut, însă, acea
directivă de la Ministerul Educaţiei prin
care toate activităţile extrașcolare erau
interzise”, a explicat Mihai Dragomir.

Următorul pas? 
Un club de robotică
Iniţiatorul concursului de robotică a

declarat că își dorește să descopere copii ta-
lentaţi cu care să pornească un club de
robotică: „Ce ne dorim noi, de fapt, cu ziua
de 19 iunie este să deschidem interesul, să
fie scânteia pentru robotică. Cei de la 
NextLab aveau o soluţie ca totul să fie
online, dar noi am zis că pentru un prim
eveniment de descoperire a acestui dome-
niu, online-ul omoară partea de entuziasm,
de energie, iar cei care descoperă acum
domeniul, e bine să fie înconjuraţi de 39 de
echipe, să audă spiritul de competiţie, nu să
trimită filmat roboţelul cum merge pe o
linie la ei în dormitor. Noi mizăm să
descoperim copii talentaţi sau cel puţin
interesaţi, la nivelul Râșnovului, și cu care
să pornim un club de robotică. Când dai un
anunţ de recrutare pentru un club de genul
ăsta, probabil că mulţi se anunţă, dar puţi-
ni au chemarea. Dar văzându-i la lucru,
putem să facem și recrutarea”.

PRIMA ACTIVITATE, ZIUA EUROPEI
Primul eveniment organizat de către „Europe Direct” Râșnov, la doar câteva zile după în-

fiinţare, în parteneriat cu Primăria Orașului Râșnov, a fost dedicat zilei de 9 Mai. Ziua Europei
a fost sărbătorită împreună cu peste 50 de copii de la toate școlile din oraș, printr-un eveni-
ment în aer liber, în Promenada Sissi. „Desenează viitorul Europei - cum îţi imaginezi că va
arăta o lume mai bună? ” a fost provocarea lansată copiilor. 

„Ne-am bucurat că în joaca de-a desenatul cu creta pe asfalt s-au prins și câţiva dintre
părinţi și profesori. Am avut parte de mare ajutor din partea grupului de voluntari Erasmus+
FITT for Europe, a Clubului Impact ECLICODIAC de la Școala «Peter Thal», și a doi profesori
de la Școala nr. 3. Ei au împărţit steguleţe, baloane și dulciuri copiilor participanţi, dar au 
ajutat și la organizare și la asigurarea respectării normelor
de igienă și distanţare impuse de pandemie”, a expli-
cat coordonatorul noului centru.

Pentru a fi la curent cu ultimele informaţii
și evenimente viitoare, râșnovenii pot urmări
pagina de facebook EUROPE DIRECT
Râșnov.

Reperele

programului 

pentru luna iunie 
� 17 iunie: „Unda verde” - Autorităţile locale,

în dialog cu copiii și tinerii, Episodul 2.
� 19 iunie: „Roboţii și digitalizarea – suntem
pregătiţi pentru viitor?”. 
� 24 iunie: „Seară cu lună plină, Sânziene și alte
tradiţii europene”. 

Participarea se face cu o programare pre-
alabilă, la numărul de telefon 0741932102

sau la sediul din strada I. L. Caragiale
nr. 7, între orele 13.00 și 17.00.

Robo Hackathon, primul concurs de robotică la Râșnov
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Un 1 Iunie altfel: vizită la pepinieră 
sau la observatorul de urși 

Chiar de Izvorul Tămăduirii, în 7 mai în
acest an, preoţii tuturor parohiilor din Râșnov
au participat la slujba de sfinţire a troiţei nou
construite pe Dobrice. La slujba de sfinţire, ală-
turi de familia care a ridicat troiţa, au partici-
pat și reprezentanţii Primăriei Râșnov. Crucea
din metal, ridicată la Râșnov, a fost construită
pe deal și este vizibilă și noaptea, aceasta fiind
iluminată cu led.  Nu întâmplător a fost aleasă
această zi pentru sfinţire, dincolo de faptul că,
în 2021, Izvorul Tămăduirii (zi de sărbătoare
fără dată stabilă, ţinută în Vinerea Luminată,

prima vineri după Paști), a fost exact în 7 mai.
Însă, tot în această zi, Biserica Ortodoxă
amintește de arătarea semnului Sfintei Cruci
pe cer la Ierusalim. Căci în dimineaţa zilei de 7
mai a anului 351, semnul Sfintei Cruci s-a ară-
tat pe cerul „Orașului Sfânt”. Crucea sfântă și
luminoasă se întindea de la Golgota și până la
Muntele Măslinilor, căpătând o strălucire atât
de mare încât se spune că eclipsa soarele. Iar
Sfânta Cruce pe care a fost răstignit 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos a putut fi
văzută pe cer timp de șapte zile.   

Troiţa nou construită pe
Dobrice, sfinţită în zi cu 
dublă semnificaţie Autobuzele vor ajunge în

Romacril și pe Șoseaua Bran 

Primăria a început demersurile pentru a
extinde traseul autobuzelor RATBV de pe
Linia 130 Râșnov - Brașov și în cartierul
Romacril, dar și pe Șoseaua Bran. 

În acest sens, în 8 iunie a avut loc o întâl-
nire pe teren între reprezentanţii RATBV și
administratorul public al orașului Râșnov,
Ionuţ Drăguţu, pentru a vedea ce se poate
face ca mijloacele de transport în comun să
preia călătorii și din aceste zone ale orașului.  

Câteva soluţii au fost identificate, iar la

acest moment există confirmarea transmisă
către Primăria Râșnov de către RATBV  că „se
va realiza un nou traseu pentru transportul
metropolitan care să cuprindă și staţiile din
Cartierul Romacril, Cartierul Slavici,
Cartierul 1 și Cartierul 2”, după cum ne-a
declarat Ionuţ Drăguţu. 

Propunerea urmează să fie discutată și la
nivelul Asociaţiei Metropolitane pentru 
Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public
Brașov (care gestionează transportul public de
călători în localităţile din Zona Metropolitană),
după care aceasta va fi supusă votului 
Consiliului Local Râșnov.

Linia RATBV 130  Râșnov -
Brașov își va prelungi traseul 

La campania din acest
an au fost implicaţi 
și râșnovenii

Ca în fiecare an, primăvara
este anotimpul plantărilor în
pădurile administrate de Ocolul
Silvic Râșnov. Și în 2021, chiar
dacă a fost o iarnă prelungită,
campania de plantare a fost una
de amploare, la ea participând
numeroși râșnoveni, de la oficia-
lităţi la  simpli cetăţeni. 

Astfel, conform datelor
furnizate de șeful Ocolului Silvic
Râșnov, ing. Puiu Gheorghe,
anul acesta au fost realizate

lucrări de împădurire pe o
suprafaţă totală de teren de 2,4
hectare, iar pe alte 2,63 hectare
au fost intervenţii de completare
a plantărilor din anii precedenţi.
Pentru aceste acţiuni au fost
folosiţi, în total, 25.150 de puieţi,
din care 6.900 de molid, 14.00 de
brad, 1.700 de fag, 550 de paltin
de munte și 2.000 de gorun.  

Pe de altă parte, reprezentan-
tul Ocolului a afirmat că, în
primăvara acestui an, suprafaţa
regenerărilor naturale a crescut
cu 18 hectare, care se adaugă la
cele 164,55 hectare realizate în
anii anteriori.

IARNA PRELUNGITĂ DIN ACEST AN NU A AFECTAT PLANUL DE PLANTĂRI DIN PĂDURILE RÂȘNOVULUI 

Anul acesta, Primăria Râșnov și Ocolul 
Silvic Râșnov și-au propus să le ofere un
cadou inedit preșcolarilor și elevilor
râșnoveni: o vizită la pepiniera silvică de pe
Valea Lungă sau la observatorul de urși. 

Pe 31 mai, pepiniera a fost vizitată deja
de micuţii de  la Grădiniţa cu program pre-
lungit, iar în pentru următoarele zile s-au
făcut programările pentru alte unităţi de
învăţământ. Astfel, de la Școlile Gimnaziale
nr. 1 și nr. 3 s-au înscris 250 de elevi, de la
Școala Gimnazială „Peter Thal” - 200 de
elevi, iar de la grădiniţele din oraș - în jur de
180 de copii. 

Pentru elevii din clasele mai mari din
ciclul gimnazial s-au făcut programări pen-
tru o vizită la observatorul de urși. Vizitele
s-au efectuat în mod organizat, sub suprave-
gherea celor de la Ocolul Silvic Râșnov.
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Turiștii și râșnovenii vor avea la dispoziţie
noi modalităţi de petrecere a timpului liber,
odată cu amenajarea zonei de agrement în
Valea Cărbunării, în zona Complexului
Olimpic de Sărituri cu Schiurile. Amenajarea
acestei zone este de mai mulţi ani în planul
autorităţilor locale, investiţie pentru care
administraţia locală a căutat finanţări din surse
externe, având în vedere că proiectul este unul
estimat la aprox. 5 milioane de euro, mult
peste ce poate susţine bugetul local. 

Proiectul a obţinut avizul de eligibilitate de
la autoritatea de management care gestionează
fondurile europene, iar acum, printr-un
parteneriat încheiat între Primăria Râșnov și
Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) 
Centru, este realizată documentaţia tehnico-
economică, cheltuielile urmând a fi suportate
din bani UE.

Lucrările vor fi finanţate
în ciclul bugetar 
european 2021 – 2027 
„Proiectul în discuţie este depus de ADR

Centru - lider proiect - în parteneriat cu
Orașul Râșnov și încă alţi 18 parteneri selec-
taţi la nivelul Regiunii Centru. Finanţarea a
fost obţinută prin Programul Operaţional
Asistenţă Tehnică 2014 – 2020, iar noi am
încheiat un acord de parteneriat cu această
instituţie. Valoarea estimată a documentaţiei
tehnico-economică pentru zona de agrement
din Valea Cărbunării este de 1.010.445 lei fără
TVA, iar finanţarea este asigurată integral din
fonduri europene. Ulterior, în baza acestei 
documentaţii, va fi depusă cererea de
finanţare din fonduri europene în ciclul buge-
tar  2021 – 2027, pentru execuţia lucrărilor”, a
declarat primarul orașului, Liviu Butnariu. 

Conform devizului estimativ al Primăriei
Râșnov, valoarea totală preconizată a proiec-
tului „Extinderea și dezvoltarea infrastruc-
turii turistice sau de agrement sportiv și a
serviciilor publice de turism în zona 
Complexului Olimpic Valea Cărbunării”
(cuprinde și execuţia lucrărilor) este de
4.975.746 euro cu TVA, din care doar 2% vor
trebui asiguraţi din bugetul local.

Skate-park, trial-bike, 
pistă de longboard 
și perete de căţărare
În zona de agrement va fi amenajat un

parc cu alei pentru plimbări, odihnă și
recreere, un skate-park cu o suprafaţă de 891
mp, ce va fi dotat cu elemente ce vor permite
organizarea de concursuri naţionale și inter-
naţionale, dar și a unor evenimente de

prezentare. Tot în această zonă de agrement
va fi amenajat un trial bike (cu o suprafaţă de
982 mp), precum și o pistă de longboard cu o
lungime de 1.438 ml ce va fi însoţită de o
pistă pentru biciclete cu lungimea de 775 ml.
Va fi amenajat și un perete de căţărare, cu
dimensiunea de 6 m X 4,5 m și o suprafaţă de
27 mp. Proiectul mai prevede montarea unor
elemente de fitness pentru toate categoriile
de vârstă, amenajarea unor locuri de joacă,
realizarea unui sistem de iluminat și a unor
sisteme de securitate. 

Ce noutăţi sunt 
prevăzute în proiect 
Spre deosebire de versiunea iniţială, în

noul proiect este inclusă o pistă pentru sanie
de vară, dar și construirea a trei „căsuţe de tip
hobitt” (ascunse în peisaj). 

În primă fază, aceasta va fi
pietruită, iar dacă există 
trafic va fi și asfaltată. 
Decizia va fi luată și în urma
unei dezbateri publice

Pasionaţii de plimbări cu bicicleta o vor
putea face și pe un traseu ce urmează a asigu-
ra legătura Râșnovului cu comuna Cristian.
Pista va fi folosită exclusiv pentru deplasări cu
bicicleta și pentru recreere. Lucrările au
început pe 7 iunie și, potrivit reprezentanţilor
Primăriei Râșnov, în primă fază, acesta va fi
pietruit. „În cazul în care traseul se va bucura
de succes, luăm în calcul asfaltarea lui.
Decizia va fi luată și în urma unei dezbateri
publice”, a declarat primarul Râșnovului, Liviu
Butnariu. În total vor fi amenajaţi 4.700 de

metri pătraţi, lungimea pistei fiind de 1,6 km.
Traseul pornește de la lacul din Promenada
Sissi și ajunge până la limita administrativă cu
localitatea Cristian.

„La graniţa cu Cristianul se va uni cu un
drum de pământ de pe raza comunei, astfel că
acest traseu nu va fi unul care să «ducă
nicăieri». Din discuţiile cu Primăria Cristian,
traseul va fi prelungit și pe teritoriul acestei
localităţi”, explicat Liviu Butnariu.

În această etapă a fost decopertat întreg
traseul, care va fi nivelat și pe care se va așterne
un strat de piatră. Pentru porţiunea amenajată
pe raza orașului Râșnov au fost comandate și
indicatoarele destinate acestui traseu.

Tronsonul Râșnov - Cristian face parte
dintr-un proiect mai amplu, ce presupune
amenajarea unei piste pentru bicicliști care să
facă legătura cu Brașovul.

Au început lucrările la pista de bicicliști Râșnov - Cristian

Sanie de vară și „căsuţe de tip
hobitt” în Valea Cărbunării 

Primăria Râșnov a încheiat un parteneriat cu Agenţia de 
Dezvoltare Regională Centru pentru pregătirea documentaţiei 

aferente viitoarei zone de agrement


