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În 2 iunie, se 
redeschid școlile

Primăria Râșnov va asigura măști pentru
toţi elevii și profesorii. În toate unităţile de
învăţământ, măsurile de siguranţă au fost

stabilite până la ultimul detaliu.
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Prima slujbă de hram, 
cu credincioși, după 
starea de urgenţă
Biserica din cartierul Florilor, 
în ziua prăznuirii Sfinţilor Împăraţi 
Constantin și Elena.
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Pandemia de Covid-19 nu a oprit timpul în
loc la Primăria Râșnov. Pregătirea investiţiilor
pentru infrastructura orașului a continuat în
toată această perioadă, chiar dacă pentru două
luni am fost în stare de urgenţă, iar acum sun-
tem în stare de alertă, iar multe dintre activităţi
sunt sistate sau se redeschid treptat. Astfel spus,
la Râșnov a fost și stare de alertă pentru infra-
structură. În luna mai, imediat ce vremea a per-
mis, șantierele s-au deschis rând pe rând. Se
lucrează acum pe 5 fronturi mari de lucru, trei
dintre ele care vizează reabilitarea completă a
unor zone din oraș: de la reţele de utilităţi,
canalizare, iluminat, reabilitare străzi și trotu-
are, până la amenajare parcuri și zone verzi. 
Astfel, cartierul Florilor și str. I. L. Caragiale sunt
obiectivele majore din acest an, dar se lucrează și
în cartierul Chimica, pentru „ultimele retușuri”.
Tot ca obiective majore: iluminatul public în tot
orașul și reţeaua de apă.

Cartierul Florilor
2020 va fi anul Cartierului Florilor, care va

beneficia de aceleași investiţii care s-au derulat
până acum în celelalte două zone de blocuri din
Râșnov. Aici au fost finalizate, încă de anul tre-
cut, lucrările de modernizare a iluminatului
public și cele la branșamentele electrice,

investiţie care s-a ridicat la 315.397 lei.  Acum
sunt în derulare alte trei lucrări, respectiv mo-
dernizarea reţelelor de apă, realizarea reţelelor
de canalizare, dar și a celor de gaze naturale,
această ultimă investiţie fiind finanţată de dis-
tribuitorul de gaze naturale. „Reţelele de apă
din zonele Florilor 1 și 2 sunt modernizate
printr-un proiect finanţat prin Programul
Naţional de Dezvoltare Locală, ce vizează mai
multe zone din oraș. În ceea ce privește
canalizarea pluvială, aceasta este realizată
printr-un proiect cu finanţare de la bugetul
local, care include și reabilitarea infrastruc-
turii rutiere, valoarea totală a investiţiei fiind
de 1.307.963 de lei. Tot anul acesta, după ce se
vor termina lucrările la reţele, vor începe și
cele la aleile rutiere și pietonale”, a declarat pri-
marul Râșnovului, Liviu Butnariu. Ultima
etapă: zonele verzi și un parc refăcut în totali-
tate, cu noi locuri de joacă.

Strada I.L. Caragiale
Început anul trecut, proiectul de moder-

nizare a străzii I. L. Caragiale va fi încheiat anul
acesta. Pe această arteră au fost deja terminate
lucrările la reţeaua de alimentare cu apă potabilă,
iar săptămâna aceasta au început lucrările la
reţelele electrice, investiţie ce se ridică la

2.005.800 lei. Mai exact, va fi modernizată reţeaua
de iluminat public stradal (valoarea lucrărilor
este de 649.302 lei), dar se vor realiza și lucrări la
reţeaua electrică (o investiţie de 1.356.498 lei).
Odată cu aceste lucrări, se va amenaja infrastruc-
tura pentru trecerea în subteran și a reţelelor de
comunicaţii.

Tot în această perioadă, pe cheltuiala lui, dis-
tribuitorul de gaze natural modernizează reţeaua
de pe această arteră.

După ce reţeliștii își vor termina treaba, vor
începe lucrările la canalizarea pluvială, urmate de
refacerea străzii, trotuarelor și a zonelor verzi,
investiţie ce se ridică la 2.094.681 lei. 

Cartierul Chimica   
În 2020 vor fi încheiate și ultimele lucrări din

cartierul Chimica, zonă în care au fost mo-
dernizate deja aleile rutiere și pietonale. Anul
acesta, în cartier vor fi terminate lucrările la
reţelele electrice (atât la iluminatul public, cât și
la branșamentele imobilelor), fără însă a fi afec-
tate zonele reabilitate ale drumurilor și trotua-
relor. „Mai este nevoie de realizarea unor con-
toare, apoi se vor demonta și vechii stâlpi”, a
explicat primarul Liviu Butnariu.  Valoarea totală
a lucrărilor la reţelele electrice din acest cartier se
ridică la 972.780 lei.  

Un alt proiect important care se derulează
acum în Râșnov vizează modernizarea și extin-
derea reţelelor de alimentare cu apă potabilă.
Pentru această investiţie, în valoare de 6.295.862
lei, Primăria a obţinut o finanţare neram-
bursabilă, prin Programul Naţional de Dez-
voltare Locală.

Proiectul prevede montarea a peste 13 

kilometri de reţea de alimentare cu apă potabilă,
dar și a contoarelor de branșament. În unele
zone, cum este strada I.L. Caragiale sau zona
Dobrice, au fost montate conductele de apă. Pe
alte străzi, lucrările sunt în derulare, în această
situaţie fiind DN 73, zona Promenada Sisi, aleile
din cartierele Florilor 1 și 2, străzile 
Câmpului, Grădinarilor, Gării, Negoiu, Valea

Cetăţii, Matei Basarab, Romulus Cristoloveanu,
inelul din zona „Verze”, prelungire Cimitir, 
prelungire strada Alecu Russo.

În ceea ce privește contoarele de branșament,
acestea au fost montate pe străzile 
Vânători, Vulcanului, Ghimbășel, Mică. Mai sunt
de montat apometrele pentru branșamentele de
pe străzile Salciei, George Coșbuc, Iazului, 

Bucegi, Iancu Sofran, Uzinei, Mihai Eminescu,
Mișu Pop și Piaţa Școlii, Aurel Vlaicu, Eroilor,
Panduri, Mihail Sadoveanu Postăvarului, Tudor
Vladimirescu, Alecu Russo, Șoseaua Bran, 
Câmpului, Glăjerie, Plopului, Liviu Rebreanu,
I.L.Caragiale (blocuri cartier), Predeal, Izvorului,
Teiului, Nicolae Bălcescu, strada Nou Primăverii,
Calea Brașov și blocuri M.A.N.

Reţeaua de alimentare cu apă

Stare de alertă,Stare de alertă,
dar nu pentrudar nu pentru
Covid-19Covid-19
Râșnovul n-a rămas blocat în starea de urgenţă. Râșnovul n-a rămas blocat în starea de urgenţă. 
5 fronturi de lucru au fost pregătite pentru 5 fronturi de lucru au fost pregătite pentru 
deschidere, ceea ce s-a și întâmplat deschidere, ceea ce s-a și întâmplat 
imediat ce vremea a permisimediat ce vremea a permis

Încet, încet, iluminatul public trece pe alte
coordonate în tot orașul. Programul e unul
multianual, demarat în anii trecuţi, și vizează
atât coborârea „păienjenișului” de cabluri în
subteran, cât și modernizarea prin trecerea la
sistemul de iluminat cu led, mult mai puţin
costisitor din punct de vedere al consumului
de energie electrică, dar și al mentenanţei. 

Acum se lucrează pe strada I.L. Caragiale,
dar și pe strada Republicii, unde s-au făcut
deja săpăturile și s-au îngropat cablurile,
atât pentru iluminatul public, cât și pentru
reţelele electrice ce deservesc gospodăriile.
În continuare se sapă gropile pentru fun-
daţiile stâlpilor de iluminat, după care va
urma montarea acestora și punerea în
funcţiune a reţelei de iluminat. Lucrările la
noul sistem de iluminat public costă
179.821 lei, iar cele la reţeaua de alimentare
a gospodăriilor se ridică la 370.990 lei.

Lucrări la reţelele electrice s-au realizat
deja în toate cartierele de blocuri, dar și pe
străzile Narciselor (iluminat public -  valoare
111.107 lei), Libertăţii (iluminat public, va-
loare 76.308 lei) și Glăjerie (iluminat public,
valoare 199.643 lei).

Iluminat Public
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Fără declaraţie 
pe proprie 
răspundere, în Zona 

Metropolitană Brașov 
Dacă până în 14 mai, la fiecare ieșire din casă

era nevoie de declaraţie pe proprie răspundere, din
15 mai acest document mai trebuie completat
numai de persoanele care părăsesc localitatea sau
zona metropolitană. În cazul râșnovenilor, nu este
nevoie de o astfel de declaraţie pentru cei care
merg în localităţile din Zona Metropolitană
Brașov, care include municipiul reședinţă de judeţ
și alte 17 orașe sau comune limitrofe, în care
locuiesc peste 410.000 de persoane (64% dintre
locuitorii judeţului nostru, care, la data de 1 ia-
nuarie număra 638.000 de locuitori, conform
Direcţiei Judeţene de Statistică Brașov). 

Regula nu este valabilă dacă o persoană iese
sau intră în Zona Metropolitană. În aceste cazuri,
circulaţia oamenilor este permisă numai în anu-
mite condiţii (pentru a merge la muncă, pentru a
beneficia de asistenţă medicală, pentru a întreţine
proprietăţile, pentru a realiza activităţi sportive
individuale etc.) și numai în baza unei declaraţii
pe proprie răspundere (vezi modelul alăturat). 

Localităţile în care se poate
circula fără restricţii

� Municipiul Brașov, 
� Municipiul Codlea, 
� Municipiul Săcele, 
� Orașul Ghimbav, 
� Orașul Predeal,
� Orașul  Râșnov, 
� Orașul Zărnești, 
� Comuna Cristian, 
� Comuna Sânpetru, 
� Comuna Hălchiu (formată din satele Hălchiu și
Satu Nou), 
� Comuna Tărlungeni  (formată din satele 
Cărpiniș, Purcăreni, Tărlungeni și Zizin),
� Comuna  Prejmer (formată din satele Prejmer,
Lunca Câlnicului, Stupinii Prejmerului), 
� Comuna Hărman (formată din satele Hărman,
Podul Oltului),
� Comuna  Bod (formată din satele Bod și 
Colonia Bod), 
� Comuna Crizbav (formată din satele Crizbav,
Cutuș),
� Comuna Vulcan (formată din satele Vulcan,
Colonia 1 Mai)  
� Comuna Feldioara (formată din satele 
Feldioara, Colonia Reconstrucţia, Rotbav). 

Starea de alertă a venit cu

măsuri de relaxare, dar reguli

sunt încă de respectat 

Din 15 mai, starea de urgenţă, instituită
pentru a limita pandemia de coronavirus, a
fost înlocuită cu starea de alertă. Principala
schimbare adusă de starea de alertă este

scoaterea declaraţiilor pe proprie răspun-
dere pentru deplasarea în interiorul loca-
lităţii/zonei metropolitane. Acestea sunt,
totuși, necesare, dacă ieșiţi din zona me-
tropolitană. În schimb, a devenit obligato-

rie purtarea măștii de protecţie în spaţiile
închise, iar cei care nu respectă această re-
gulă riscă amenzi cuprinse între 500 lei și
2.500 lei. 

Autorităţile spun că relaxarea măsurilor
va continua, dacă situaţia o va permite, în
funcţie de evoluţia infectărilor cu noul
coronavirus, iar evaluarea se va face din 2 în
2 săptămâni. 

Atenţie, însă, această relaxare nu
înseamnă că revenim la viaţa de dinainte, ne

spun autorităţile. În continuare, este
interzisă formarea grupurilor mai mari de 3
persoane pe străzi, cu excepţia membrilor
de familie. De asemenea, accesul în spaţiile
închise, fie că este vorba de instituţii pu-
blice, magazine sau la locul de muncă, se
face după anumite reguli, cele mai impor-
tante fiind, pe lângă purtarea măștii de pro-
tecţie, triajul prin măsurarea temperaturii
și păstrarea distanţei sociale.

Pentru că nicio autoritate nu poate pune
un paznic pentru fiecare dintre noi, sănătatea
și bunăstarea noastră depind în continuare
de spiritul civic și responsabilitatea fiecărui
cetăţean în parte, mai ales în contextul în
care am trecut prin două luni de restricţii.

Protejaţi-vă, protejaţi-ne! 
Din 15 mai, responsabilitatea 
socială a devenit principala „lege”
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Primăria orașului Râșnov, cu sediul în oraș
Râșnov, str. Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Brașov,
telefon 0268.2230002, fax 0368.401858, orga-
nizează procedura pentru atribuirea locurilor
de parcare de reședinţă libere din orașul
Râșnov, conform „Regulamentului de organi-
zare, exploatare și atribuire a locurilor de par-
care, în parcările de reședinţă”, aprobat prin
HCL nr. 47/12.03.2020, după cum urmează: 

Cartier I.S.R. 
- 146 locuri parcare 
- în data de 23.06.2020 
- preţ pornire: 84 lei
Termenul limită de depunere este

22.06.2020 pentru cartier ISR.
Locurile libere în cartierul ISR sunt: 1; 2;

3; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 32; 34; 35; 37; 38; 39;
40; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 50; 52;  63; 64; 65; 67;
68; 73; 75; 80; 88; 89; 90; 92; 93; 94; 95; 97; 98;
99; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111;
112; 113; 114; 117; 118; 120; 121; 125; 126;
127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135;

136; 137; 138; 139; 140; 142; 143; 144; 145;
146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154;
155; 156; 159; 161; 162; 163; 165; 166; 167;
168; 169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 176;
177; 178; 179; 180; 181; 184; 185; 186; 187;
188; 189; 191; 198; 199; 200; 201; 202; 203;
207; 210; 211; 213; 216; 218; 219; 220; 223.

Cartier CENTRU NORD 
- 82 locuri 
- în data de 24.06.2020 
- preţ pornire: 91 lei
Termenul limită de depunere este

23.06.2020 pentru cartier CENTRU NORD. 
Locurile libere în cartierul CENTRU

NORD sunt: 13; 14; 16; 17; 22; 24; 25; 26; 30;
33; 36; 40; 41; 42; 43; 44; 50; 52; 60; 61; 64; 67;
74; 79; 80; 84; 86; 94; 95; 99; 106; 117; 125;
127; 132; 133; 137; 139; 141; 142; 145; 146;
147; 148; 150; 151; 152; 154; 156; 158; 159;
160; 162; 163; 164; 165; 169; 170; 171; 173;
174; 175; 179; 183; 185; 187; 192; 195; 199;
200; 202; 204; 208; 209; 213; 214; 218; 219;
222; 226; 227; 231. 

Cartier I.L. CARAGIALE 
- 32 locuri 
- în data de 25.06.2020 
- preţ pornire 91 lei
Termenul limită de depunere este

24.06.2020 pentru cartier I.L. CARAGIALE.
Locurile libere în cartierul I.L.

CARAGIALE sunt: 2; 3; 4; 5; 18; 19; 27; 28; 29;
33; 36; 42; 43; 51; 53; 56; 60; 63; 64; 65; 67; 69;
70; 72; 73; 74; 76; 78; 79; 81; 82; 84.

Ofertele se depun într-un exemplar, la se-
diul Primăriei orașului Râșnov.  

Locurile de parcare de reședinţă vor fi
atribuite pe perioada 01.07.2020 – 31.03.2021.

Procedurile de atribuire a locurilor de
parcare de reședinţă din datele de 23, 24, 25
iunie se vor desfășura la sediul Primăriei
Râșnov, la ora 10.00.

Pentru cei interesaţi, se pot cere formu-
lare în fiecare zi lucrătoare, în intervalul
orar 8.00 – 12.00, la sediul Primăriei orașu-
lui Râșnov - Compartiment Comercial sau
pe site-ul oficial al Primăriei Râșnov,
www.primariarasnov.ro.

ANUNŢ ATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE ÎNCASĂRILE ONLINE 
AU CRESCUT DE CINCI
ORI LA GOSCOM

Într-o perioadă în care este recomandat să
nu exagerăm cu ieșirile din casă, descoperim
totuși și lucruri utile, care ne-ar putea fi de
folos și în „viaţa de după pandemie”. Un
exemplu este plata online a facturilor, moda-
litate care a crescut de cinci ori în cazul
Goscom Râșnov. „Oamenii se învaţă și cu
această modalitate, de multe ori mai utilă.
Încurajăm folosirea plăţilor online și pe
viitor, în condiţii normale”, a precizat Rareș
Secăreanu, director al Goscom.

Trecerea de la starea de urgenţă la starea
de alertă a adus modificări în ceea ce
privește funcţionarea Primăriei, activitatea
întregii instituţii fiind adaptată la noile re-
guli impuse de Guvern. 

Maxim patru cetăţeni în
instituţie, nu va fi permis
accesul celor care au peste
37,3 grade Celsius 
Accesul se va face în continuare doar pe

ușa principală, dar numărul de cetăţeni care
pot intra în același timp în instituţie a fost
majorat de la 2 la 4. 

Dacă sunt mai mult de patru persoane
înăuntru, cei de afară vor aștepta, în ordine,
în faţa intrării principale, la o distanţă de
minim 2 metri una faţă de cealaltă.

Dezinfectarea mâinilor la intrare
rămâne ca și condiţie obligatorie, la fel și
purtarea măștii de protecţie. 

Cetăţenilor care vor intra în Primărie li
se va verifica temperatura corporală de către

ofiţerul de serviciu. Acesta nu va permite
accesul în clădire persoanei a cărei tempe-
ratura corporală depășește 37,3 grade
Celsius. Dacă este identificată o persoană
care are o temperatură mai mare decât cea
amintită, acesteia i se va recomanda un
repaus de 2 - 5 minute, după care se va repe-
ta măsurarea temperaturii. Dacă se constată
menţinerea unei temperaturi peste 37,3
grade Celsius sau/și prezenţa altor
simptome respiratorii, persoanei respective
nu i se va permite accesul în incintă și va fi
îndrumat către medicul de familie, în ve-
derea unui consult medical. 

Adresabilitate extinsă 
pentru cetăţeni
Spre deosebire de perioada în care a fost

stare de urgenţă, când accesul cetăţenilor
era permis numai la parter, acum, oamenii
pot merge și la alte birouri. Este nevoie însă
de o programare în prealabil, pentru
evitarea aglomeraţiei și păstarea distanţării
sociale impuse de normele sanitare.

Cum se va derula 
programul de audienţe
Primarul, viceprimarul sau secretarul

general al orașului Râșnov vor acorda audi-
enţe cetăţenilor, însă acest lucru se va face
numai după respectarea unei proceduri
clare. Astfel, înscrierea la audienţe se va face
prin mijloace electronice sau la biroul Regi-
stratură, situat la parterul Primăriei. La data
și ora stabilite pentru audienţă, cetăţenii se
vor prezenta la sediul Primăriei și vor aștep-
ta în ordinea de înscriere, în sala de recepţie
de la parter. Ofiţerul de serviciu va permite
accesul a câte o persoană către biroul pri-
marului, viceprimarului sau secretarului
general al orașului Râșnov, iar următoarea
persoană înscrisă în audienţă va avea acces
după ce persoana anterioară a ieșit de la
audienţă și a ajuns în sala de recepţie. 

Program decalat 
pentru funcţionari
Conform deciziilor autorităţilor 

centrale, programul de lucru al salariaţilor
Primăriei Râșnov a fost adaptat, astfel încât se
evite un contact îndelungat. Salariaţii
birourilor situate la parterul și etajul II al
Primăriei vor începe programul de lucru de la
ora 07.00. Salariaţii care își desfășoară activi-
tatea lademisolul și etajul 1 al Primăriei vor
începe programul de lucru la ora 08.00, iar ter-
minarea programului va fi decalată cu o oră. 

Dezinfecţie de două ori pe zi 
Conform procedurilor stabilite de

Primăria Râșnov, salariaţii vor aerisi cel
puţin la două ore birourile, dar vor dezin-
fecta și suprafeţele de contact. Totodată,
sunt dezinfectate pardoselile și suprafeţele
de contact din Primărie (clanţe, balustrade,
scaunele comune din sala de așteptare etc),
de două ori pe zi, respectiv între orele 12.00
– 14.00 și 16.30 – 18.30.  Nu în ultimul
rând, la grupurile sanitare și la sala de mese
va exista săpun și dezinfectant, dar și afișe
informative cu modul corect de spălare a
mâinilor.

Primăria a reluat programul de audienţe
Vă prezentăm modificările aplicate din 15 mai în funcţionarea instituţiei

Urcarea se face numai pe ușa a doua 

Reguli speciale sunt și pentru călătoria cu autobuzele
RATBV. Astfel, în autobuz este obligatorie purtarea măștii de
protecţie, iar aceasta trebuie să acopere nasul și gura. De
asemenea, în interiorul mijlocului de transport în comun au
fost marcate cu autocolante pe care scrie „Recomandat”
scaunele pe care se pot așeza călătorii, astfel încât să fie
menţinută distanţarea socială. 

Totodată, urcarea în autobuze se face numai pe la ușa 
a 2-a, iar coborârea pe la ușa din spatele acestora. În schimb,
ca și până acum, prima ușă nu poate fi folosită de călători,
aceasta fiind în „zona de securitate” a șoferilor. 

Pe de altă parte, recent, operatorul local de transport a
montat și dispensere cu dezinfectant în autobuze, astfel că
orice călător poate respecta recomandarea autorităţilor
privind dezinfectarea mâinilor. 

Șoferii și controlorii de pe RATBV au dreptul să nu-i lase să
urce în autobuz pe oamenii care nu au măști. 

Interzis fără mască 
în autobuzele RATBV

Străzile, refugiile 
de călători și 
scările de bloc, 
dezinfectate și în
starea de alertă 

Una dintre cele mai importante măsuri de limitare a
răspândirii noului coronavirus este cea de dezinfecţie a scărilor
de bloc și a spaţiilor comune din imobile, având în vedere că aici
riscul de răspândire al coronavirusului este mult mai mare. De
altfel, pe toată perioada stării de urgenţă, cele 220 de scări de
bloc din Râșnov au fost dezinfectate constant. Același lucru se
va întâmpla și în perioada stării de alertă, a anunţat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu. Astfel, până la ridicarea stării de
alertă, scările de bloc vor fi dezinfectate o dată pe săptămână. 

De asemenea, în funcţie de condiţiile meteo, vor fi dezinfec-
tate și străzile, și refugiile RATBV. 
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Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a
vizitat, în 10 aprilie, șantierele de la Aeroportul
Internaţional Brașov și de la capătul de
autostradă Râșnov - Cristian, el fiind însoţit de
președintele Consiliului Judeţean Brașov, 
Adrian Veștea, de prefectul judeţului, Cătălin
Văsii, de primarul Râșnovului, Liviu Butnariu,
și de primarul comunei Cristian, Gicu Cojocaru.
În timpul discuţiilor cu reprezentanţii con-
structorului, ministrul a precizat că Guvernul
României face toate demersurile pentru ca
lucrările de investiţii în infrastructura de
transport să meargă înainte. „Sunteţi în grafic
și vă mulţumesc pentru mobilizare și sper să
vă ţină Dumnezeu năravul până la capăt cu
această mobilizare, pentru că în acest caz

aveţi toate șansele să terminaţi în acest an,
asta dacă nu intervin alte probleme ce nu ţin
de voinţa noastă”, le-a spus Bode reprezen-
tanţilor constructorului. Acesta a precizat că
atât lucrările, cât și plăţile statului sunt în
avans faţă de termenele prevăzute în contract.

Câștigaţi vor fi și 
orașele, și șoferii 
Chiar dacă vorbim de un segment de câţiva

kilometri, capătul de autostradă Râșnov-
Cristian va rezolva una dintre marile probleme
ale localităţilor Râșnov și Cristian. Practic,
acest tronson de autostradă, cu o lungime de
6,3 kilometri, plus drumurile de legătură, cu o

lungime de 3,7  kilometri, vor fi folosite, după
finalizarea lucrărilor, ca variante ocolitoare
pentru cele două localităţi. 

„Odată cu deschiderea acestui segment de
autostradă, Râșnovul nu va mai fi tranzitat de
mașinile de mare tonaj. De asemenea, auto-
turismele care merg sau vin dinspre Bran vor
avea și soluţia de a ocoli orașul”, a explicat pri-
marul Râșnovului, Liviu Butnariu. 

Mai exact, DN 73 va fi legat de autostradă
prin două drumuri, unul între Brașov și
?Cristian (în zona Schaeffler România) și
între Râșnov și Zărnești (în zona 
Pănicel). Această reţea rutieră le va permite
șoferilor să ocolească cele două localităţi. De
altfel, pe lângă locuitorii din Râșnov și 

Cristian, care vor scăpa de calvarul traficului
greu, câștigaţi vor fi și șoferii, pentru că dru-
mul lor înspre și dinspre Bran se va scurta cu
câteva zeci de minute. 

Lucrările la capătul de autostradă au
început în 20 mai 2019 și sunt efectuate de
Asocierea SC Alpenside SRL - SC Specialist
Consulting SRL. Valoarea totală a proiectului
este de 118.019.701 lei, fără TVA, și, potrivit
estimării constructorului, lucrările vor fi gata
în luna august 2021, așa cum rezultă din datele
disponibile pe site-ul Companiei Naţionale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere
(CNAIR). În luna aprilie, lucrările erau fina-
lizate în proporţie de 25%. În această perioadă
se lucrează pe toată lungimea acestui segment. 

15 arbori periculoși au fost extrași, în
perioada stării de urgenţă, din zona Prome-
nadei, de către angajaţii Ocolului Silvic
Râșnov. Vorbim despre acei arbori ce intră în
lotul de circa 40 ce riscă să fie doborâţi de fur-
tuni, copaci care au fost marcaţi încă din luna
februarie de specialiști. Atunci, un molid din
zona Promenadei a fost doborât de vânt, iar
autorităţile locale au făcut un inventar al arbo-
rilor periculoși din zonă, marcându-i cu
vopsea roșie.

Restul intervenţiilor de extragere sunt
făcute de o firmă de specialitate, care are și
alpiniști utilitari. „Acești arbori trebuie 
tăiaţi astfel încât să nu fie afectate cablurile
electrice sau alte reţele din zonă”, a 
explicat reprezentantul Ocolului Silvic,
Gheorghe Puiu. 

În viitor vor fi făcute și plantări, fiind luate
în calcul și specii ornamentale, poate chiar
stejar roșu, care crește repede și este extrem de
spectaculos, potrivit specialiștilor.

ALPINIȘTII UTILITARI AU ÎNCEPUT SĂ EXTRAGĂ
ARBORII PERICULOȘI DIN ZONA PROMENADEI

Pe strada Eroilor s-a turnat
asfalt pe o porţiune de 
290 m. Pe alte artere s-au 
realizat „plombări”

Ca în fiecare an, la final de iarnă, străzile
din oraș au fost verificate, iar acolo unde a fost
cazul, au fost făcute reparaţiile necesare. În
principal, a fost vorba de repararea
suprafeţelor carosabile de pe străzi asfaltate în
urmă mai mulţi ani.  

Astfel, în primăvara anului 2020 a fost 

turnat covor asfaltic pe strada Eroilor (foto
sus), pe un segment cu lungimea de 290 m. Pe
această arteră, lăţimea medie a suprafeţei ca-
rosabile este de 5,5 m. De asemenea, anul aces-
ta au fost realizate „plombări” pe o suprafaţă de
3.000 mp. Multe dintre străzile pe care s-au
făcut astfel de intervenţii sunt în cartierul
Primăverii, respectiv Lalelelor, Trandafirilor,
Garofiţei, Brândușelor, Panseluţelor, 
Gladiolelor,  Orhideelor. Astfel de lucrări s-au
mai făcut și pe străzile Ioan Slavici, 
Crizantemelor (foto jos), Alecu Russo, Tudor
Vladimirescu, Mihai Eminescu, Sadoveanu. 

AU FOST TERMINATE REPARAŢIILE DE PRIMĂVARĂ 
PE MAI MULTE STRĂZI DIN RÂȘNOV 

Râșnovul ar putea avea o 
„ocolitoare” la finalul acestui an 

Capătul de autostradă Râșnov - Cristian va permite 
devierea traficului greu din orașul nostru 

La Unitatea Militară a fost 
amenajată și o mică parcare 

Începute luna trecută, lucrările de amena-
jare a porţiunii de trotuar de pe strada Izvor,
care era de pământ, a fost finalizată. De aseme-
nea, odată cu aceste lucrări, a fost asfaltat și un
mic platou, cu o suprafaţă de 133,05 mp,din
zona Unităţii Militare, intervenţie care permite
parcarea mașinilor. „În perioada următoare

vom stabili cea mai eficientă modalitate de
trasare a locurilor de parcare”, a explicat pri-
marul Râșnovului, Liviu Butnariu. 

Prin acest proiect a fost amenajată și o
mică alee de acces către trei proprietăţi, cu o
suprafaţă de 93,3 mp, dar și zone de acces către
șase proprietăţi. 

Noul trotuar, complet asfaltat, are o
lungime de 188 metri liniari, o lăţime de 1,3 m
și o suprafaţă de 244 mp. 

TROTUAR NOU PE STRADA IZVOR 
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PENTRU RÂȘNOVENI, UN CADOU PENTRU „MAREA RELAXARE”
Parcul de pe strada I. L. Caragiale beneficiază, odată cu redeschiderea acestuia, de mese de

șah și table, pe care le pot folosi râșnovenii care obișnuiesc să se relaxeze în zonă. Atenţie, însă,
cei care o fac, trebuie să respecte măsurile de distanţare socială actuale, așa că nu este posibilă,
deocamdată, prezenţa „spectatorilor”.  Vremea nu va constitui un impediment, pentru că aici
mesele de joc sunt montate într-un foișor deschis, pe o platformă de beton. Mese de joc există
acum în toate parcurile din oraș și, chiar în această perioadă, o îmbunătăţire a fost adusă în par-
cul din cartierul Chimica: masa șahiștilor e acum așezată pe un „covor” de tartan (foto jos).

După două luni de stare de urgenţă, în 15 mai, odată cu „marea relaxare” cum a fost supra-
numită de români intrarea în starea de alertă, la nivel naţional au fost deschise parcurile, însă
nu și locurile de joacă. Acestea din urmă prezintă un risc epidemiologic ridicat, potrivit
autorităţilor sanitare, astfel că accesul copiilor în ele va fi permis într-una din etapele viitoare
de relaxare. Până atunci, Primăria le pregătește și celor mici o surpriză: toate parcurile din oraș
sunt „înnoite” și, în plus, acum se amenajează noi locuri de joacă în cartiere, program despre
care vom veni cu detalii în următoarea ediţie a Gazetei de Râșnov.

Fotbalul românesc, ca de altfel, întreg
sportul european, a fost puternic afectat de
pandemia de coronavirus, sezonul 2019-2020
fiind pentru Olimpic Cetate Râșnov unul care
s-a oprit undeva la jumătatea sa.

După două luni de pauză forţată, Federaţia
Română de Fotbal a trimis un chestionar
cluburilor afiliate, iar după analiza răspun-
surilor, s-a decis „îngheţarea” mai multor com-
ponente ale campionatelor. Între acestea, și
Liga a 3-a, eșalon în care evoluează formaţia
din orașul nostru, nivel de la care nu a mai
retrogradat nicio echipă.

„Cred că Federaţia a ales cea cea mai
bună variantă prin «îngheţarea» campiona-
tului. Era foarte dificil, din multe puncte de
vedere, să continuăm undeva în luna iunie
ceea ce trebuia jucat în martie-mai. Pentru
noi, urmează o vacanţă lungă, dar activă, cel
puţin pe alte planuri. Vom începe lucrări de
cosmetizare a stadionului și deși ne-am fi
dorit să jucăm fotbal, recunoaștem că ne
prinde bine această perioadă, în care vom

lucra în liniște. Când va fi voie, în condiţii
mai relaxate, vom începe și pregătirile din
punct de vedere sportiv, sperăm în luna
iulie”, a precizat Nicolae Dogariu, președinte
al Olimpic Cetate Râșnov.

Liga a 3-a va fi configurată, pentru sezonul
2020-2021, tot în 5 serii, însă de câte 18 echipe
(faţă de 16, în sezoanele trecute). Și dacă tot
vorbim de sezonul viitor, pe banca echipei se va

afla tot Florin Dârvăreanu, care a semnat un
nou contract, pe o perioadă de doi ani. Tehni-
cianul a venit la Râșnov în urmă cu doi ani,
când l-a înlocuit pe Daniel Bona.

Se dorește consolidarea
lotului de jucători
Între timp, conducerea clubului poartă

discuţii cu jucătorii din
lot, precum și cu alţii care
ar putea ajunge să joace
pentru trupa râșnoveană.
„Ni-i dorim pe majori-

tatea din actualul lot.
Vrem să aducem și alţi

jucători cu experienţă, dar și
alţi tineri. Ne dorim să ne con-

solidăm, astfel încât să devenim
sau să redevenim una dintre echipele

apreciate la acest nivel, care nu joacă în Liga
a 3-a doar de dragul de a juca”, a precizat și
administratorul delegat, Gabriel Guteanu.

Punct final și la juniori
Nu în ultimul, echipele de juniori ale

Olimpic nu au mai disputat meciuri din
sezonul actual, după ce FRF a decis să
„îngheţe” și competiţiile juvenile. Clubul are
înscrise echipe în competiţiile U15, U13 și U11,
desfășurate sub egida Asociaţiei Judeţene de
Fotbal și a Federaţiei Române de Fotbal.

Olimpic Cetate continuă în Liga a 3-a, 
tot cu Florin Dârvăreanu pe bancă

Râșnovul turistic în starea de alertă
Traseele turistice, 
reamenajate și 
deschise vizitatorilor.
Pregătiri și la Cabanele
Mălăiești și Diham    
Turismul montan s-a reluat după 15

mai, în condiţiile în care măsurile de dis-
tanţare sunt mai ușor de respectat. După
două luni în care traseele montane au fost
închise, iubitorii muntelui au început să
revină pe cărări, timid, însă. Între timp, sal-
vamontiștii s-au ocupat ca traseele să fie
pregătite pentru reîntoarcerea turiștilor.
„Am curăţat potecile de copacii căzuţi după
vijeliile din iarnă, acţiuni pe care le facem și
în prezent, acolo unde mai este cazul. Am
refăcut și marcaje, traseul este chiar bun.
De altfel, după 15 mai au apărut și vizita-
torii”, a precizat Ion Adămuţă, cabanier la
Cabana Mălăiești.

Acesta spune, însă, că deocamdată nu e
cazul să discutăm despre cazare. „Oamenii
vin doar în plimbare, cu sandwich-ul la ei.
S-au relaxat anumite măsuri privitoare la
această pandemie, dar până nu vor apărea
reglementări clare și în cazul nostru, nu
vom caza! Pentru când va fi mai clar, noi
chiar suntem pregătiţi. Am zugrăvit totul,
am dat cu dezinfectant. Lenjerii, saltele
scoase, dezinfectate cu soluţie”, a adăugat
Adămuţă. Cabanierul mai are cinci camere
de finalizat, care se adaugă la cele 94 de
locuri de cazare deja existente, însă în
primă fază nu va primi mai mult de 50-60
de turiști.

Situaţia se prezintă asemănător și la
Cabana Diham. „Din ce știu, am avea voie
să cazăm un număr mai mic de persoane,
dar încă nu am făcut acest lucru. O vom
face când vom ști sigur că acest lucru este
în regulă. Sperăm cât mai curând! O
perioadă bună nici nu a venit lumea, pen-
tru că nu a fost voie. Au început să mai
apară acum, dar în treacăt. Noi am
zugrăvit, am făcut curăţenie și ne-am făcut
în liniște toate treburile de primăvară. Am
reparat garduri, am pus protecţie la locul
de servire. Așteptăm să putem primi
oameni”, ne-a spus și Oara Bordea, cabanier
la Diham.

Grădina Cetăţii, deschisă
publicului. Pentru 
Peștera Valea Cetăţii 
se așteaptă noi decizii
Grădina Cetăţii este deschisă în această

perioadă, accesul vizitatorilor fiind gratuit.
Programul este cel de vară (9.00-19.00), dar
oaspeţii trebuie să respecte măsurile de dis-
tanţare socială specifice spaţiilor deschise,
adică să nu fie în grupuri mai mari 3 per-
soane (excepţie fac membrii aceleiași
familii) și distanţa dintre persoane să fie de
minim 2 metri. Pe de altă parte, liftul pe
plan înclinat va rămâne închis pe toată
durata stării de alertă.

Nu s-a deschis deocamdată Peștera
Valea Cetăţii, însă acest lucru s-ar putea
întâmpla la data de 1 iunie, însă, de aseme-
nea, cu măsuri specifice prevenirii răs-
pândirii coronavirusului.

Dino Parc a fost 
deschis parţial 
Din data de 22 mai a fost redeschis și

Dino Parc, deocamdată doar cu spaţiile out-
door. Conform reglementărilor în vigoare,
au fost pregătite o serie de măsuri de pro-
tecţie, atât pentru vizitatori cât și pentru
angajaţii parcului. Astfel, a fost suplimentat
numărul de case de bilete, în funcţie de
fluxul de vizitatori, iar reprezentanţii par-
cului recomandă achiziţia de bilete online
(www.bilete.ro/dino-parc-rasnov). 

La intrare a fost instalat un scanner ter-
mic pentru măsurarea temperaturii, iar
pentru a fi evitată supraaglomerarea, a fost
implementat un sistem care permite
„citirea” în mod constant a numărului de
vizitatori. Tot la intrare a fost amplasat un
covor cu dezinfectant, iar fluxurile de
intrare și ieșire ale parcului sunt acum
complet separate.  Nu în ultimul rând, în
parc au fost montate și dispensere cu dezin-
fectant. „Pentru moment, cinematografele,
expoziţiile indoor și locurile de joacă vor
rămâne închise. Se poate vizita, însă,
întregul traseu cu dinozauri. Celelalte
activităţi vor fi deschise odată ce situaţia
generală o va permite”, au spus reprezen-
tanţii parcului cu dinozauri. 

Federaţia Română de Fotbal 

a decis să „îngheţe” 

sezonul 2019 - 2020 

în Liga a 3-a
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Închise încă din 11 martie, școlile ar
putea fi redeschise total cel mai devreme
la toamnă, odată cu debutul anului școlar
2020 - 2021. Decizia a fost luată la finalul
lunii aprilie, atunci când România încă se
afla în stare de urgenţă. Excepţia o repre-
zintă însă elevii din anii terminali, mai
exact cei din clasele a VIII-a și a XII-a.
Aceștia pot reveni la școală în perioada 2 -
12 iunie, pentru pregătirea examenelor de
Evaluare Naţională, respectiv Bacalureat.
Nu sunt însă obligaţi să o facă, ci pot opta
și pentru continuarea cursurilor online,
așa cum este cazul celorlalte generaţii,
anul școlar urmând a fi finalizat pe 12
iunie. Examenele, însă, vor avea loc cu
prezenţa elevului în școală. 

Între timp, autoritatea locală și con-
ducerile școlilor din oraș au făcut toate
eforturile pentru ca activităţile să se des-
fășoare în deplină siguranţă.

În ceea ce privește materialele de pro-
tecţie anti-COVID, Primăria Râșnov a dis-
tribuit deja întreg necesarul către toate
unităţile de învăţământ. Liceului Teoretic
i-au fost repartizate 1.300 de măști, 10
litri de dezinfectant pentru mâini și de-
zinfectant pentru suprafeţe. Școala Gim-
nazială nr. 2 a primit 2.850 de măști, 10
litri de dezinfectant pentru mâini, pre-
cum și substanţe dezinfectante pentru
suprafeţe. De asemenea, Școlile Gim-
naziale nr. 1 și 3 au primit, în total, 1.200
de măști de protecţie, 10 litri de dezinfec-
tant pentru mâini, dar și substanţe nece-
sare dezinfectării spaţiilor interioare. 

Medici în fiecare școală
Atât în perioada cursurilor de pregătire

pentru anii terminali, 2 - 12 iunie, cât și pe
perioada examenelor naţionale, școlile vor
fi în supravegherea medicilor. La Râșnov,
cadrele medicale vor face voluntar această
activitate, fără a fi plătite, urmând a fi
prezente în instituţiile școlare în fiecare zi
de curs sau examen. Este vorba de medicii
Antohe Andreea, Butnariu Oana, Cicoș 
Constantin, Drăguţu Diana, Frâncu 
Carmen, Râmbeţiu Ligia, care vor fi 
„secondaţi” de asistenţii medicali de la 
cabinetele proprii. 

Școala 2: Doar 10 din 80
de elevi au optat pentru
prezenţa la cursuri
„În primă fază, la pregătirile din 2-12

iunie adică, se vor prezenta doar cei pen-
tru care părinţii au optat pentru acest
lucru. În unitatea noastră este vorba de
mai puţin de 10 elevi, dintr-un total de
80, adică vom avea doar o grupă, după
normele actuale. Folosind Ordinul Minis-
terului Educaţiei pe această temă, am
făcut toate demersurile asigurării pre-
venirii răspândirii coronavirusului și
suntem pregătiţi. După intrarea în curtea
școlii, elevii vor avea pregătit un traseu
care le va da direcţia de deplasare și vor
respecta măsurile de distanţare. La
intrare, un cadru medical le va măsura
temperatura, iar dacă au mai puţin de
37,3 grade, vor primi o mască, se vor de-
zinfecta și vor intra. Fiecare va avea, în
sala de lucru, o suprafaţă de 4 metri pă-
traţi. La final, vor arunca măștile 
într-un loc anume pregătit și vor primi o
altă mască pentru drumul
către casă. Am asigurat
dezinfectanţi și
covoare dezinfec-
tante, precum și
soluţii pentru
acestea din
urmă. Ne-a aju-
tat Primăria cu
cumpărăturile,
precum și cu
cadrele medicale.
După aceleași coordo-
nate se va desfășura și exame-
nul de Evaluare Naţională, dar cum vor fi
prezenţi toţi elevii, vom pregăti 8 săli”, a
declarat prof. Doina Mihăilă, director la
Școala Gimnazială nr. 2 „Peter Thal”. 

Școala 3: „Ne-am ocupat
temeinic, este vorba despre
sănătatea noastră!”
Destul de puţini elevi se vor prezenta

la pregătire și la Școlile 1 și 3, mai exact
14, dintr-un total de 53. „A fost alegerea

părinţilor, ceilalţi optând să continue în
online. Vor avea trasee de deplasare
semnalizate, covorașe dezinfectante,
dezinfectant pentru mâini, măști, asis-
tenţă medicală, totul după normele
impuse de autorităţi. Avem afișate infor-
maţii referitoare la prevenirea răspân-
dirii virusului. Mai mult, am
avut două acţiuni temei-
nice de igienizare, prac-
tic suntem pregătiţi,
pentru că e vorba de
sănătatea noastră, a
tuturor celor impli-
caţi în procesul edu-
caţional”, a spus și
prof. Oana Cheţe,
director la Școala Gim-
nazială 3.

Examenul de Evaluare
Naţională este programat în zilele de 15
(limba română), 17 (matematică) și 18 iunie
(limba maternă).

Liceul Tehnologic: S-au
marcat inclusiv locurile
din curtea școlii pe care

vor aștepta elevii
Tot în perioada 2-12 iunie se

vor pregăti și elevii din clasa a
XII-a de la Liceul Tehnologic
Râșnov, care vor susţine
apoi probele scrise ale

Bacalaureatului (Limba și
literatura română, Limba și

literatura maternă, Proba obli-
gatorie a profilului, Proba la alegere a
profilului și specializării) în perioada
22-25 iunie. În perioada 11-17 iunie vor fi
făcute echivalările și recunoașterile compe-
tenţelor lingvistice și digitale, soluţia de
criză pentru probele orale în contextul pan-
demiei de coronavirus.

21 de elevi din învăţământul la zi și 6
din cel seral sau cu frecvenţă redusă, dintr-
un total de 58, respectiv 35, au ales să se
prezinte la pregătirile din 2 - 12 iunie.

„Am realizat o procedură la nivelul
unităţii, întocmai după Ordinul comun al
Ministerului Sănătăţii și Ministerului

Educaţiei. Dimineaţa vor fi trei grupe, de
câte 7 elevi, iar pentru «seraliști» o grupă
de 6. În curtea școlii vor fi marcate
locurile pe care vor aștepta elevii, aceștia
vor fi preluaţi de profesorul cu care vor
lucra în respectiva zi. Pe un traseu mar-
cat, se vor îndrepta către școală, la

intrare un medic urmând a le lua tem-
peratura. Dacă sunt în regulă, își

continuă traseul, cine are tem-
peratură mai mare, este îndru-
mat către medicul de familie.
La intrare avem acel covoraș
cu clor, dar și dispenser cu
soluţie dezinfectantă. Fiecare
primește o mască, pe care tre-

buie să o poarte în timpul
pregătirii. La intrarea în clasă

va fi o «oglindă», pe care fiecare va
vedea care îi este locul. Se vor așeza

din spate în faţă, iar în pauză se va ieși pe
aceleași trasee, dar în ordine inversă. De
asemenea, nu se vor suprapune grupele
pe perioada pauzelor. Ieșirea, la final, se
va face pe alt traseu, tot marcat, prin
spatele școlii. La ieșire există o pubelă,
unde va fi aruncată masca, și un dozator
cu dezinfectant”, a spus directorul Liceu-

lui, prof. Marius Lungu.
Acesta a mai pre-

cizat că la finalul
unei zile de curs
se face dezin-
fectarea sălilor
de clasă, iar ele-
vii de la „seral”
au o clasă sepa-

rată. 
Pentru perioada

de pregătire, cât și
pentru cea de examene, s-a

solicitat Primăriei prezenţa unui om de
ordine.

„Rămâne de văzut dacă examenul de
Bacalaureat va avea loc în școală. Proba-
bil așa va fi și nu se va mai merge pe
ideea centrelor de examen. În funcţie de
ce reglementări vor mai fi propuse, vom
conlucra pentru ca totul să se desfășoare
în deplină siguranţă”, a completat direc-
torul Liceului.

În 2 iunie, se redeschid școlile. Primăria Râșnov va
asigura măști pentru toţi elevii și profesorii
În toate unităţile de învăţământ, măsurile de siguranţă au fost stabilite până la ultimul detaliu
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Înscrierile pentru clasa pregătitoare se
pot face până la data de 7 iulie, a decis Mi-
nisterul Educaţiei, după ce am ieșit din
starea de urgenţă, în care au fost suspendate
înscrierile la școală. 

Înscrierile vor fi făcute în online, după
cum a precizat Oana Cheţe, director al Șco-
lii Gimnaziale nr. 3: „Calendarul a fost pu-
blicat, el este afișat inclusiv la noi la școală,
Înscrierile au loc online, iar apoi procesul
este finalizat în cadrul unităţii de învă-
ţământ. Avem două clase pregătitoare la
Școala 3, respectiv o clasă la Școala 1. Încă
mai sunt locuri libere în ambele unităţi”.

La Școala Gimnazială nr. 2 „Peter
Thal”, în planul de școlarizare pentru anul
2020 - 2021 sunt prevăzute trei clase cu
predare în limba română și o clasă cu
predare în limba germană.

Adresa la care se pot face înscrierile
este inscriere.edu.ro. De aici trebuie
descărcată cererea-tip de înscriere online,
care trebuie completată și transmisă școlii,
împreună cu documentele doveditoare și
cu o declaraţie-tip pe proprie răspundere,
cu privire la veridicitatea datelor și infor-
maţiilor completate.

După încheierea perioadei de comple-

tare și validare a cererilor-tip de înscriere,
cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se
face în două etape succesive. 

Prima este cuprinsă între 8 și 20 iulie, în
care repartizarea copiilor se face pe baza
informaţiilor din cererile-tip de înscriere și
din documentele depuse de părinţi/
reprezentanţi legali, folosind aplicaţia infor-
matică și în baza deciziilor consiliilor de
administraţie ale unităţilor de învăţământ,
luate în urma aplicării criteriilor de depar-
tajare pentru copiii din alte circumscripţii
școlare. A doua etapă are loc între 21 – 31
iulie, în care este asigurată înscrierea, pe

locurile libere, a copiilor care nu au partici-
pat la prima etapă sau nu au fost distribuiţi,
din diferite motive, conform procedurii ela-
borate de Inspectoratul Școlar Judeţean.

În perioada 1 - 4 septembrie sunt pre-
văzute centralizarea și soluţionarea, de
către inspectoratele școlare, a cererilor
părinţilor/ reprezentanţilor legali ai copiilor
care nu au fost încă înscriși la vreo unitate
de învăţământ. De asemenea, Inspectoratul
Școlar va soluţiona orice alte situaţii referi-
toare la înscrierea în învăţământul primar,
având în vedere, cu prioritate, interesul
superior al copilului.

Înscrierile pentru clasa pregătitoare se pot face până în 7 iulie

168 de locuri, dintre care 84
pentru clasele a IX-a de liceu, 56
pentru clasele a IX-a de școală pro-
fesională, respectiv 28 pentru clasa
a XI-a de liceu-seral. Este oferta
educaţională pentru anul școlar
2020-2021 a Liceului Tehnologic
Râșnov, pentru absolvenţii de
gimnaziu care, în curând, vor
susţine Evaluarea Naţională. 

„Împreună cu partenerii noștri
– agenţi economici, părinţi, comu-
nitate locală, ne propunem să
asigurăm dezvoltarea intelectuală,
spirituală și fizică a fiecărui elev,
precum și dorinţa de cunoaștere
pentru o integrare reală în comu-
nitate. Vrem să fim o «școală
incluzivă», care să ofere egalitate
de șanse și sprijin pentru dez-
voltarea personală a fiecărui elev,
inclusiv a celor care provin din
medii defavorizate și a celor cu
nevoi educative speciale, dar și să
asigurăm dezvoltarea intelectuală,
spirituală și fizică a fiecărui elev,
precum și dorinţa de cunoaștere
pentru o integrare reală în comu-
nitate”, a afirmat prof. Marius
Lungu, directorul Liceului Tehno-
logic Râșnov.

Evaluarea Naţională,
din 15 iunie. Pe baza
ei se intră la liceu
Absolvenţii de gimnaziu vor

susţine Evaluarea Naţională
începând din 15 iunie, când este

programată proba la Limba și Lite-
ratura Română. Apoi, în 17 iunie
este proba la Matematică, iar în 18
iunie susţin examen doar cei care
au studiat în limbile minorităţilor
naţionale. Rezutatele vor fi afișate
în 22 iunie, când vor fi depuse și
contestaţii, inclusiv pe mail, con-
form unui nou calendar  și unei
proceduri aprobate de Ministerul
Educaţiei, din cauza pandemiei de
coronavirus. Rezultatele finale,
după rezolvarea contestaţiilor, vor
fi afișate în data de 27 iunie. Pe
baza rezultatelor la Evaluarea
Naţională este stabilită și media de
admitere la liceu. 

Între timp, fiecare școală tre-
buie să trimită, în 17 iunie, către
comisia de admitere, mediile ge-
nerale ale absolvenţilor clasei a
VIII-a, precum și lista elevilor cori-
genţi, repetenţi, cu situaţia
neîncheiată sau exmatriculaţi, prin
completarea acestor informaţii în
aplicaţia informatică centralizată. 

În 1 iulie va fi anunţată ierarhia
judeţeană a mediilor, care le va
spune, practic, absolvenţilor ce
șanse au la un anumit liceu. 

În perioada 2-6 iulie vor fi com-
pletate fișele cu opţiunile elevilor,
pentru repartizarea computerizată,
iar datele vor fi trecute în aplicaţia
informatică. Repartizarea compu-
terizată ar urma să aibă loc în data
de 10 iulie, în funcţie de media de
admitere și opţiuni. 

Oferta educaţională a Liceului Tehnologic
Râșnov pentru anul școlar 2020 - 2021

Locurile disponibile  
CLASA a IX-a LICEU
� Liceu curs de ZI – filieră teoretică – profil real – specializarea ȘTIINŢE ALE NATURII
– 28 locuri
� Liceu curs de ZI – filieră tehnologică – profil servicii – calificarea – TEHNICIAN ÎN
TURISM – 28 locuri
� Liceu curs de FRECVENŢĂ REDUSĂ – filieră teoretică – profil uman – specializarea –
FILOLOGIE – 28 LOCURI

CLASA a XI-a LICEU SERAL
� Liceu - filieră tehnologică – profil tehnic – calificarea - TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE
MAȘINI CU COMANDĂ NUMERICĂ – 28 locuri

CLASA a IX-a ȘCOALĂ PROFESIONALĂ
� Școală profesională – învăţământ DUAL  – Domeniul mecanic – calificarea –
OPERATOR LA MAȘINI CU COMANDĂ NUMERICĂ - 10 locuri
� Școală profesională – învăţământ de stat  – Domeniul mecanic – calificarea –
MECANIC UTILAJE ȘI INSTALAŢII ÎN INDUSTRIE – 18 locuri
� Școală profesională – învăţământ DUAL  – Domeniul Turism și alimentaţie – calificarea
– OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE -10 locuri
� Școală profesională – învăţământ de stat  – Domeniul Turism și alimentaţie – califi-
carea – OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE -18 locuri

Domeniul mecanic 
- calificarea MECANIC UTILAJE ȘI
INSTALAŢII ÎN INDUSTRIE
- învăţământ profesional
� ROSENAU JUNIOR SERV SRL (2);
� FABRICA DE ULE SA (2);
� DEXION STORAGE SOLUTIONS SRL (3);
� ROSENAU  SRL (2);
� DM ELEKTRON (2);
� BRACOMA SPORT SRL (2);
� BORDAUTO SRL (2);
� LIFTEHNOLOGI SRL (3)

Domeniul turism și alimentaţie 
- calificarea OSPĂTAR (CHELNER)
VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE
ALIMENTAŢIE 
- învăţământ dual
� FSR SA, Râșnov (1);
� SDM Servicii SRL com. Moieciu - Pensi-
unea Podul Turcului (1);
� Migar Tour SRL, Predeal, punct de lucru
Râșnov (2);
� Madi Then SRL, Satu Mare - Pensiunea
Helen Râșnov (1);

� Promenada Sisi SRL, Râșnov (2);
� Iman Consult SA, Râșnov (2);
� Samtor Bistro SRL, Râșnov (1)

Domeniul mecanic 
- calificarea OPERATOR LA
MAȘINI CU COMANDĂ
NUMERICĂ 
- învăţământ dual
� Ara SRL, Râșnov (7)
�Dexion Storage Solutions SRL, Râșnov (3); 

Domeniul turism și alimentaţie 
- calificarea OSPĂTAR (CHELNER)
VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE
ALIMENTAŢIE 
- învăţământ profesional
� SERGIANA PRODIMPEX SRL (4);
� SAMTOR BISTRO SRL (1);
� MADI THEN SRL (1);
� RAMAGI COM SRL (2);
� ȘTEFĂNEU IMPEX SRL (1);
� BOIAGI COM FOOD SRL (1);
� MEGANOVA SRL (6);
� PROMENADA SISI SRL (2)

Societăţi partenere pentru instruirea practică
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Starea de alertă instituită în 15 mai a
adus schimbări și în activitatea biseri-
cilor. Conform hotărârii Comitetului
Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, sluj-
bele religioase se pot desfășura, însă
doar în afara lăcașurilor de cult.
Botezul și cununia se pot săvârși în
lăcașul de cult, însă, deocamdată, doar
cu un număr de maximum 16 partici-
panţi – slujitorii bisericești, primitorii
Tainei, părinţii acestora și nașii.
Slujba de înmormântare, tot cu maxi-
mum 16 participanţi, poate fi săvârșită în
biserică sau în aer liber.
Printre recomandările Patriarhiei se
numără distanţarea de 2 metri, chiar
dacă slujbele se ţin în curte sau în interi-
orul bisericii. În interiorul lăcașelor de
cult, purtarea măștii de protecţie e obli-
gatorie, fiind scutiţi de la această regulă
preoţii care rostesc rugăciuni, predică
sau cântă în strană. 
Spovedania se ţine cu programare, iar
Patriarhia Română recomandă vârstni-
cilor, persoanelor cu probleme majore
de sănătate și persoanelor din grupele
cu risc sporit să rămână acasă, în timpul
săvârșirii slujbelor publice. 
Modalitatea de împărtășire comună a
credincioșilor în timpul Sfintei Liturghii,
în vreme de pandemie, va fi hotărâtă
după data de 1 iunie, mai precizează
Patriarhia.
Tot pe 15 mai au fost deschise și cimi-
tirele, unde, de asemenea, credincioșii
trebuie să respecte regulile de distanţare
de 2 metri între persoane, cu excepţia
membrilor unei familii sau cei care tră-
iesc împreună în aceeași locuinţă.
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Slujba de hram - de sărbătoarea
Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena, de
la Biserica din cartierul Florilor a fost una
specială, anul acesta. A fost prima slujbă
la care au fost așteptaţi și credincioșii,
după ce am ieșit din starea de urgenţă
instituită din cauza pandemiei, din 16
martie până în 14 mai. E drept, serviciul

religios a fost oficiat cu respectarea nor-
melor pentru limitarea răspândirii
coronavirusului. Slujba s-a ţinut afară, în
curtea lăcașului de cult, așa cum au reco-
mandat autorităţile, iar enoriașii au tre-
buit să respecte regula distanţării sociale.
După slujba oficiată de preoţii bisericii,
creștinii, alături și de ceilalţi preoţi de la

parohiile din oraș, au înconjurat biserica,
iar din loc în loc a fost citită Sfânta
Evanghelie. Reamintim că, în contextul
stării de urgenţă, slujbele din zilele de
sărbătoare au fost desfășurate fără partici-
parea enoriașilor, inclusiv de Paște – cea
mai importantă sărbătoare în calendarul
creștin ortodox.

Prima slujbă de hram, cu 
credincioși, după starea de urgenţă
A fost la Biserica din cartierul Florilor, în ziua prăznuirii Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena 

La data de 22 ianuarie 2020, în cadrul 
ședinţei Consiliilor reunite ale Parohiilor
Râșnov I și Râșnov II, a fost dezbătut și, în final,
aprobat Regulamentul de organizare și
funcţionare a Cimitirului ortodox aflat în 
proprietatea celor două parohii. 

Pentru aducerea la cunoștinţa publică,
Regulamentul a fost expus la afișierul Bisericii
„Sfântul Nicolae”, de pe strada I. L. Caragiale,
nr. 129, în data de 1 februarie, iar începând cu
data de 1 martie a intrat în vigoare.

Un exemplar al acestuia se află și la noul
afișier din incinta cimitirului.

La alcătuirea Regulamentului s-a ţinut
cont de Legea 102/2014 privind cimitirele, 
crematoriile umane și serviciile funerare, de
Statutul Bisericii Ortodoxe Române, de Regu-
lamentul cimitirelor din cuprinsul BOR și de
specificul locului.

De asemenea, a fost aprobat Protocolul de
colaborare dintre proprietar și firmele care
doresc să desfășoare lucrări de construcţii

funerare în cimitir. Pentru clarificarea deta-
liilor cu privire la construcţiile din cimitir, va fi
afișat, în cele două puncte amintite, un plan de
desfășurare a etapelor necesare (cereri,
aprobări, orar, lucrări propriu-zise etc).

Obligaţia administrării cimitirului fiind în
sarcina proprietarului, parohiile și-au delegat
această competenţă angajatului care va
răspunde de buna desfășurare a activităţilor de
aici, respectiv către domnul Adrian Marius
Anton.

Rugăm pe toţi concesionarii cimitirului
nostru să ia act de cele comunicate. Reînnoim
apelul către cei care încă nu au încheiat cu
parohiile contractele de concesiune să o facă în
cel mai scurt timp.

Vă mulţumim și nădăjduim în sprijinul
dumneavoastră, având în vedere dorinţa
comună de optimizare a tot ceea ce însemnă
ordinea și igiena într-un loc sacru în care odih-
nește istoria intimă a fiecăruia.

Parohiile Râșnov l și Râșnov ll

Noi reglementări privind Cimitirul ortodox din Râșnov

Regulile stării de alertă
pentru lăcașele de cult

AU FOST DESCHISE ȘI CIMITIRELE, tot cu respectarea celor 2 metri distanţă între oameni.

Promovare gratuită, 
în Gazeta de Râșnov, 
pentru firmele din oraș

Lichidare de stoc cu reduceri,
la Tigero SRL. Spaţiul va
deveni, de la 1 septembrie,
magazin Mega Image
Magazinul Societăţii Comerciale Tigero

SRL, situat pe strada Republicii nr. 26 (fosta
Poștă), se va închide la data de 1 iulie. Astfel,
începând cu data de 1 iunie, magazinul va oferi
reduceri în contextul lichidării de stoc, acestea
urmând a fi cuprinse între 30% și 50%.

De la 1 iulie, spaţiul, cu o suprafaţă de 100
de metri pătraţi, va fi preluat de retailerul Mega
Image. Timp de 60 de zile, magazinul va fi rea-
menajat și rebranduit, iar de la 1 septembrie va
fi deschis în noua sa formă.

Primăria Râșnov anunţă că dorește promovarea afacerilor care
își desfășoară activitatea pe raza orașului. Astfel, orice întreprinză-
tor care dorește să publice anunţuri sau alte texte de promovare, o
poate face, gratuit, în Gazeta de Râșnov, publicaţie lunară.

Anunţurile se transmit la sediul Primăriei sau pe adresa de 
e-mail: secretariat@primariarasnov.ro, cu menţiunea „Anunţ pen-
tru publicare în Gazeta de Râșnov”.
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