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RAȘNOVUL, ORAȘ CU ȘTAIF

" STAŢII MODERNE DE AUTOBUZ
ÎN TOT ORAȘUL. Actualele refugii de

lemn din staţiile de autobuz vor fi înlocuite
cu unele moderne, în care călătorii vor fi
feriţi de ploaie și de vânt. „Noile amenajări
vor fi mult mai practice. Structura va fi una
metalică, mult mai rezistentă decât cea de
lemn, iar pereţii vor fi din sticlă armată. De
asemenea, refugiile vor fi prevăzute cu sis-

tem de afișaj, unde călătorii vor putea consulta graficul de circulaţie al mijloacelor de
transport în comun, dar și cu un sistem de
iluminat, pentru a asigura condiţii optime
în perioada de iarnă, când se întunecă mult
mai repede. În alegerea noilor refugii am
luat în calcul și încadrarea acestora în
peisajul urban”, a declarat viceprimarul
Râșnovului, Liviu Butnariu. Staţiile vor fi
prevăzute cu băncuţe și cu pereţi laterali,
asigurându-se astfel un confort sporit și în
condiţii meteo nefavorabile.
„Vom instala astfel de refugii în toate
cele 11 staţii din oraș, primele urmând a fi
livrate în maxim două săptămâni. Furnizorul de la care le achiziţionăm se va ocupa
și de realizarea platformei, dar și de montajul lor”, a declarat Butnariu.

"
O LANCE, O SĂGEATĂ ȘI TREI
ROZE. În scurt timp, în Râșnov va începe
montarea de indicatoare personalizate pe toate
străzile din oraș. Pentru alegerea modelului a fost
organizat un concurs de soluţii, o condiţie esenţială
în stabilirea noilor indicatoare fiind ca designul
acestora să respecte caracterul medieval al orașului, dar să ţină cont și de simbolurile sale specifice.
Noile indicatoare vor fi montate pe stâlpi cu vârf de
lance, iar plăcuţa pe care este trecut numele străzi
este agăţată de o săgeată care indică direcţia de
mers pe respectiva arteră. Totodată, noile indicatoare conţin și elementul principal din stema
orașului, cei trei trandafiri, montaţi pe respectiva
săgeată. „În tot orașul, la intersecţii, vom monta, în
total, 240 de astfel de indicatoare. Pentru ca ele să
nu ruginească, componentele metalice vor fi zincate și vor fi vopsite în câmp electrostatic, tot un
procedeu prin care se previne degradarea compo-

nentelor metalice. Culoarea dominantă va fi gri
închis”, a explicat viceprimarul Liviu Butnariu.
Având în vedere că noile indicatoare sunt personalizate, iar tehnologia de realizare este una specială,
pentru producerea acestora va fi nevoie de mai
mult timp. „Noile indicatoare au fost date deja în
lucru și pe măsură ce loturile vor fi gata, se va
începe instalarea lor”, a mai spus viceprimarul.
Primele plăcuţe de semnalizare vor apărea pe străzi
începând chiar din luna iunie.
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Teatru de păpuși, duminică
de duminică la cinematograf
Pe lângă programul săptămânal de filme, redeschiderea sălii „Amza Pellea” aduce
și spectacole de teatru pentru copii. Prima reprezentaţie va avea loc duminică, 28 mai

Râșnovul este din 28 aprilie unul dintre puţinele orașe
din România în care s-a reușit salvarea marelui ecran.
Cinematograful „Amza Pellea” este deschis acum după un
program săptămânal, cu filme proiectate în fiecare weekend, vineri și sâmbătă de la ora 19.00, iar duminica, ziua
rezervată copiilor, de la ora 17.00. Mai mult, odată cu
reinaugurarea, s-a luat decizia de a fi oferite copiilor din
oraș și spectacole de teatru de păpuși, acestea urmând a fi
jucate în fiecare duminică, de la ora 16.00. Primul dintre
ele va fi pus în scenă pe 28 mai, iar dacă vremea va permite, evenimentul va avea loc pe pietonalul din Piaţa
Unirii, în caz contrar publicul fiind așteptat la cinematograf. „Redeschiderea cinematografului este un
proiect al Primăriei Râșnov, derulat în parteneriat cu o
organizaţie non-profit, scopul fiind promovarea celei
de-a șaptea arte, mai ales în contextul în care România
nu mai are decât foarte puţine astfel de săli. Vom avea
filme în fiecare vineri, sâmbătă, de la ora 19.00, respectiv
duminică, de la ora 17.00. De asemenea, tot săptămânal
vor fi spectacole de teatru de păpuși, chiar înaintea filmului din ziua de duminică”, a declarat Liviu Butnariu,
viceprimarul orașului Râșnov.
Intrarea la proiecţii este liberă, iar reprezentanţii
autorităţilor locale speră ca publicul râșnovean să

redescopere pasiunea pentru cinematografie. „Mă bucur
foarte mult că s-a reușit redeschiderea cinematografului, pentru început cu un program de weekend, trei zile.
Eu sunt râșnovean de doi ani de zile, scenograf de
meserie, mă bucur că fenomenul cinematografic în
Râșnov începe să se dezvolte și în afară de festivalurile
din timpul verii, unde publicul era învăţat cu proiecţiile
de film. Sper ca râșnovenii să guste din fenomenul
numit cinema, proiecţii de film pentru copii, pentru
adulţi, filme nu numai americane ci și din alte cinematografii, cum sunt cea franceză sau românească”, a
explicat Bodgan Ionescu, coordonator de evenimente la
cinema „Amza Pellea”.

Următorul pas, cluburi de teatru și film
Pe viitor, se dorește ca la Râșnov să fie formate cluburi
de film și teatru, ambele destinate în primul rând copiilor,
dar și includerea cinematografului în reţeaua Europa
Cinemas. „Acest lucru ar însemna mai multe oportunităţi
de dezvoltare al activităţii și a infrastructurii.
Redeschiderea cinematografului este un moment important, pentru că acest loc trebuie să găzduiască multe
activităţi culturale în comunitate”, a spus și Mihai
Dragomir, președintele Asociaţiei Mioritics.

Linie gastronomică de restaurant pentru
practica liceenilor de la clasele cu profil turism
Începând cu anul școlar 2017-2018, elevii înscriși la
clasele cu profil turism de la Liceul Tehnologic Râșnov, atât
cei de la învăţământ liceal cât și cei de la școala profesională, vor putea face practica într-un atelier modern care va
reproduce în miniatură o linie gastronomică de restaurant.
Fluxul tehnologic de alimentaţie publică va avea toate
dotările necesare, începând cu faza de primire a materiei
prime, bucătărie și până la zona de servire/restaurant. „Atelierul va fi folosit atât de elevii de la liceu, care au specializarea «ospătar în unităţi de alimentaţie publică», cât
și de cei de la școala profesională, care vor fi calificaţi drept
«tehnician turism la liceu». Pentru practica din acest an

s-a folosit deja modulul «sala de servire», iar odată cu
începutul anului școlar viitor se va lucra practic și pe celelalte module. În același corp, elevii de la specializarea turism vor avea și sălile de clasă. Câte două pe nivel, noile
spaţii de curs sunt prevăzute cu dotări standard – mobilier, videoproiector, ecran de proiecţie, sistem audio și câte
un laptop pentru catedra profesorului”, a explicat prof.
Cristian Dudulean, director al Liceului Tehnologic Râșnov.
În noua clădire a atelierelor din curtea liceului va exista și
o sală de tip laborator informatizat, cu 25 de calculatoare și
internet wireless, care va fi folosită pentru orele de curs ale
tuturor elevilor.

PRACTICĂ COMPLETĂ. De la primirea materiei prime, la bucătărie și până la sala de servire a mesei.

" PLANTĂRILE DIN ORAȘ, FINALIZATE LA
MIJLOCUL LUNII IUNIE. Aerul proaspăt pe care Râșnovul îl
capătă în fiecare primăvară este adus, pe lângă amplele acţiuni de
curăţenie și cele de întreţinere a spaţiilor verzi, și de cele de vegetaţie urbană, pentru care autorităţile locale au prevăzut lucrări de
întreţinere și completare. Astfel, 18.000 de fire de gard viu 13.000 ligustrum și 5.000 hibiscus - au fost plantate în această
perioadă de către angajaţii Goscom Cetatea Râșnov, pe o distanţă
de aproximativ 1.300 de metri liniari, în cartierul Centru Nord.
De asemenea, 2.000 de fire de trandafir sunt utilizate în completare în oraș, acolo unde florile deja plantate s-au pierdut, iar în
locul lalelelor sunt pregătite 25.000 de plante anuale din speciile
begonia, tagetes, coleus, miscantus, liatris și aster. Tot în această
perioadă sunt plantaţi 500 de arbuști, în principal conifere din
speciile alese de către specialiștii peisagiști, completări pe strada
Florilor și în zona Caragiale, dar și amenajări complete pe străzile
Mihai Viteazu, Narciselor. „Lucrările vor fi finalizate până la
mijlocul lunii iunie. Din păcate, vremea rece care s-a întins
destul de mult și în luna aprilie, ne-a îngreunat munca în
această primăvară. În campania de toamnă sunt prevăzute să fie
plantate alte 40.000 de fire de gard viu. Tot în toamnă, atunci
când vremea va permite din nou plantări, ne vom axa și pe
arbori”, a explicat viceprimarul Liviu Butnariu.

" GHIVECE PENTRU PLANTELE DIN ZONA
PASARELEI DE PE DN 73. Arhitectura peisagistică din
zona pasarelei de pe DN 73 a avut mai mereu de suferit din cauza
soluţiilor folosite pentru deszăpezirea drumului, dăunătoare
plantelor de pe marginea părţii carosabile. Primăria a identificat
însă o soluţie în acest caz, în zonă urmând a fi montate aproximativ 50 de ghivece care să protejeze arbuștii și plantele anuale
de pe partea stângă a șoselei, în direcţia de mers către Bran,
respectivele modele urmând a măsura 50 de centimetri înălţime
și 1,5 metri lungime. „Este singura soluţie pentru ca arhitectura
peisagistică să «rămână în picioare» pentru mai mult timp, variantele alese până acum fiind distruse de sarea folosită pentru
drum”, a explicat viceprimarul Liviu Butnariu. În aceeași zonă, la
intersecţia DN 73 cu DN 73 A, pe partea dreaptă a drumului însă,
există o zonă verde pe care autorităţile locale o au în vedere pentru a fi amenajată. Acest lucru va fi posibil însă doar după ce
administratorul drumului, Compania Naţională de Administrare
a Infrastructurii Rutiere, va definitiva modificările pe care le are
de mai multă vreme în plan pe acest segment.
" COȘURILE DE GUNOI
DIN
TOT
ORAȘUL,
ÎNLOCUITE CU UNELE
REZISTENTE 50 DE ANI.
Până la finalul anului 2017, un
număr de 300 de coșuri de
gunoi vor fi amplasate în tot
orașul, primele 100 dintre ele
urmând a fi aduse și montate pe
parcursul lunii iunie. „Noile
coșuri de gunoi sunt extrem de
rezistente, durata lor de viaţă
fiind de 50 de ani, astfel că nu
va mai fi nevoie de înlocuirea
lor pentru o lungă perioadă de
timp. Pe lângă aceste aspecte,
în alegerea modelului s-a ţinut cont și de necesitatea ca modelul
să se încadreze în peisajul deja existent”, a declarat viceprimarul
Liviu Butnariu.
Noile coșuri sunt realizate din beton armat cu finisaj de mictomarmură, au formă cilindrică, înălţime de 1 metru și diametru
de 0,5 metri. Acestea sunt prevăzute cu un capac metalic și scrumieră, pentru a se preveni aruncarea resturilor de ţigară pe
stradă, dar și eventuala aprindere a coșului. Modelul dispune de
un sistem de închidere, iar cuva interioară, cea în care se vor
depozita deșeurile, este din metal galvanizat, material rezistent în
faţa procesului de ruginire.
Cele 300 de coșuri pentru care s-a făcut procedura legală de
achiziţie reprezintă necesarul pentru tot orașul, mai puţin zona
centrului istoric, unde coșurile au fost deja înlocuite, odată cu
modernizarea urbană a întregului perimetru.
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Râșnovenii nu vor plăti suprataxa
de depozitare a deșeurilor
Pentru persoanele fizice, noua taxă impusă de Ministerul Mediului va fi compensată prin subvenţii de la Consiliul Local.
„Transferul către populaţie” al taxei de rampă ar fi însemnat o creștere a tarifului cu peste 50%
Ministerul Mediului a impus de la
începutul acestui an o taxă de 80 de lei pentru fiecare tonă de deșeuri depusă la rampele de gunoi (denumită neoficial taxa de
rampă), obligaţie care în majoritatea localităţilor din ţară a condus automat la o
creștere și cu 30-50% a tarifelor de salubrizare plătite de populaţie.
La Râșnov, Primăria a identificat și aplicat însă o altă soluţie permisă de legea care
introduce această nouă taxă, și anume subvenţionarea costului suplimentar astfel generat, în cazul persoanelor fizice. La iniţiativa viceprimarului Liviu Butnariu, hotărâ-

rea a fost aprobată de Consiliul Local, cu
aplicare imediată. „Propunerea, aprobată de
consilierii locali, a fost de menţinere a tarifului actual pentru salubrizare în cazul persoanelor fizice, de 9,49 de lei cu TVA/ lună/
persoană, și subvenţionarea taxei de 80 de
lei pe tona de deșeuri, ceea ce ar fi însemnat altfel un plus de plată de 5,21 lei/persoană/lună. Măsura se aplică atât în cazul
persoanelor care locuiesc la case, cât și
pentru asociaţiile de proprietari. Exista
varianta ca noua taxă de mediu să o
«transferăm» către populaţie, dar o
creștere atât de mare a tarifului ar fi însem-

nat o presiune foarte mare pentru cetăţeni”, a declarat viceprimarul Râșnovului,
Liviu Butnariu.
Practic, dacă se „transfera” în bugetul
cetăţenilor această taxă, fiecare râșnovean ar
fi trebuit să plătească de la 1 ianuarie 2017 o
taxă de salubrizare de 14,61/lei/lună, nu de
9,49 lei/lună cât este în prezent.
Spre exemplu, varianta „transferului
către cetăţeni” a acestei taxe a fost aplicată în
municipiul Brașov, unde, printr-o hotărâre de
Consiliu Local, tariful de salubrizare pentru
populaţie a crescut cu peste 30%, de la 9,07
lei cu TVA/lună/persoană la 11,87 lei cu

TVA/lună/persoană, începând cu data de 1
martie 2017.
Taxa de 80 de lei pentru fiecare tonă de
deșeuri depusă la rampa ecologică (în cazul
Râșnovului la rampa de la Brașov, singura
care respectă standardele obligatorii din
judeţ) a fost stabilită prin Legea nr. 384/2013,
privind fondul de mediu, act normativ care
aplică prevederile Directivele nr. 98/34 și
98/48 ale Parlamentului European. Practic,
prin aceste reglementări europene, României
i-a fost este impusă o suprataxă de infrigement pentru incapacitatea de a rezolva preluarea selectivă a deșeurilor.

CUI ȘI CÂŢI BANI DĂM PE APĂ - CANAL - SALUBRIZARE
Menţinerea tarifelor pentru
utilităţi publice la un nivel cât mai
scăzut, fără însă a fi afectată calitatea serviciilor, a reprezentat o prioritate permanentă pentru autoritatea locală, acţionar majoritar al
societăţii de gospodărire comunală,
SC Goscom Cetatea Râșnov SA.
Concret, în ultimii 12 ani, pentru serviciile prestate direct de
Goscom, nu a mai intervenit nicio
majorare de preţ, și în prezent fiind
valabile tarifele avizate de ANRSC
prin decizia 4026/06.10.2005. Creșteri de tarife au fost, dar generate
de factori externi, cum ar fi taxa de
epurare a apelor uzate percepută de
Compania Apa sau taxa de depozitare în rampa de transfer FineEco
de la Brașov Brașov. Epurarea și
depozitarea de deșeuri sunt servicii
reglementate de normele UE, iar la
nivelul judeţului Brașov, cei doi
operatori sunt singurii acreditaţi.

Structura tarifelor pentru persoane
fizice la data de 22 mai 2017

Tabel 1. Evoluţia creșterii tarifelor la serviciul de epurare al
Companiei Apa Brașov pentru
populaţia orașului Râșnov:
> 2005 - 0,21 lei/mc + tva
> 2006 - 0,42 lei/mc + tva
> 2008 - 0,46 lei/mc + tva
> 2009 - 0,58 lei/mc + tva
> 2010 - 0,99 lei/mc + tva
> 2010 - 1,02 lei/mc + tva
> 2011 - 1,23 lei/mc + tva
> 2012 - 1,32 lei/mc + tva
> 2013 - 1,45 lei/mc + tva
> 2014 - 1,55 lei/mc + tva
> 2015 - 1,64 lei/mc + tva

Tarif apă: 0,71 lei/mc
- Serviciu prestat integral de Goscom,
tarif neschimbat din 2005
Tarif canal: 2,37 lei/mc, compus din:
- 0,39 lei - tarif de colectare canalizare,
serviciu prestat de Goscom, tarif neschimbat
din 2005
-1,98 lei/mc, tarif epurare, virat către
Compania Apa Brașov (vezi în Tabel 1
evoluţia pe parcursul anilor)
Tarif salubrizare: 9,49 lei/persoană/lună,
compus din:
- 2,21 lei/persoană/lună, serviciu prestat
de Goscom, tarif neschimbat din 2005
- 7,28 lei/persoană/lună, tarif de depozitare la rampa ecologică, virat către SC
Fineco SA Brașov (rămas neschimbat din
2009, an în care s-a închis rampa de gunoi de
la Râșnov și a devenit obligatorie depozitarea
la Brașov, și aceasta în ciuda majorărilor succesive impuse de Fineco - vezi în Tabel 2
evoluţia pe parcursul anilor)

Tabel 2. Evoluţia creșterii
tarifelor la serviciul de depozitare deșeuri menajere în
depozitul ecologic zonal Brașov
SC FinEco SA
> 2009 - 56,73 lei/tonă + tva
> 2012 - 62,40 lei/tonă + tva
> 2013 - 65,69 lei/tonă + tva

O comunitate unită, pentru un oraș mai curat

" 1.100 DE SACI DE GUNOAIE DUPĂ ACŢIUNEA DE ECOLOGIZARE DIN 6 MAI. O idee născută în urmă cu doi ani, care acum tinde să devină obicei
și model de bune practici, acţiunea de ecologizare iniţiată
de Dexion Storage Solutions s-a desfășurat sâmbătă, 6
mai, în nu mai puţin de 12 zone de la intrările în oraș. 130
de participanţi - angajaţi ai companiei, ai societăţii
Goscom și ai Primăriei, dar și militari de la UM 01751, de
această dată în calitate de civili alături de comunitate – au
adunat în câteva ore de muncă peste 1.100 de saci de
gunoaie. Acţiunea a cuprins zone precum intrarea dinspre

Cristian, cea dinspre Bran, intersecţia DN73 cu DN 73 C
până la serpentine, traseul căii ferate dintre Gară și cartierul Chimica sau fosta platformă a Chimicii. „Ne aflăm
la a treia ediţie a evenimentului, apărut ca o dorinţă a
echipei Dexion Storage Solutions de a se implica în viaţa
comunităţii. Ca în fiecare an, dorim să dăm un exemplu
de a veni în ajutorul autorităţilor locale în ideea de a avea
un oraș curat. De obicei ne adunăm în luna aprilie, însă
în acest an am amânat activitatea din cauza vremii nefavorabile, primăvara sosind cu adevărat destul de târziu”,
a declarat Lucian Cazacu, reprezentant Dexion.

" 18 MAI, ZIUA VOLUNTARILOR ÎN LUNA CURĂŢENIEI. În cadrul acţiunilor de curăţenie de primăvară,
autorităţile locale au programat o „Zi a Voluntarilor în Luna
Curăţeniei”, care ar fi trebuit să aibă loc pe 8 aprilie, la finalul unei săptămâni pline de activităţi de ecologizare, desfășurate pe cartiere. Vremea nefavorabilă a amânat la acea dată
întâlnirea, aceasta fiind acum stabilită pentru 18 mai. Astfel,
a fost salubrizată zona din jurul Bisericii Sfinţii Împăraţi
Constantin și Elena, la eveniment participând angajaţi de la
Primărie, Ocolul Silvic și Goscom Cetatea Râșnov, militari
de la Centrul de Transmisiuni, dar și voluntari din localitate.
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Pentru prima dată în istoria orașului, un
președinte al României a vizitat Râșnovul
A fost o onoare și o recunoaștere a importanţei proiectelor implementate în orașul nostru

Președintele României, Klaus Iohannis, a
efectuat pe 22 mai prima vizită oficială în judeţul
Brașov, în agenda șefului statului fiind inclus
municipiul Brașov și orașul Râșnov. Vizita a fost
făcută la invitaţia președintelui Consiliului
Judeţean (CJ) Brașov, Adrian Veștea, lansată în 11
mai, când acesta a participat la recepţia oficială de
la Palatul Cotroceni, prin care s-a marcat Ziua
Europei și împlinirea a 10 ani de la aderarea
României la Uniunea Europeană.
Dacă Brașovul a mai fost vizitat de președinţi
ai României, la Râșnov, un astfel de eveniment nu
s-a mai consemnat niciodată în istoria orașului.
„Este primul președinte al României care a ajuns
în orașul Râșnov. În municipiul Brașov au ajuns
mai mulţi președinţi ai României, dar Klaus
Iohannis, în calitate de șef al Statului Român,
este la prima vizită oficială și la Brașov”, a
declarat Adrian Veștea, cel care i-a fost gazdă
președintelui pe tot parcursul vizitei în judeţ.
La Râșnov, Klaus Iohannis a vizitat Complexul Olimpic de Sărituri cu Schiurile, unde a asistat și la un antrenament al micilor săritori, dar
i-a fost prezentată și echipa Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) din oraș.
Șeful statului a fost întâmpinat pe Valea Cărbunării de către viceprimarul orașului, Liviu
Burnariu, dar și de președintele Comitetului
Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, și de
secretarul general al Federaţiei Române de Schi Biatlon, Puiu Gaspar. Delegaţia oficială a fost
mult mai numeroasă, de la oameni legaţi direct
de sport până la primari ai localităţilor din judeţul
Brașov, actuali și foști parlamentari. De aseme-

nea, peste 100 de râșnoveni au venit în Valea
Cărbunării, pentru a-l vedea pe Klaus Iohannis.
Șeful statului i-a salutat pe toţi, spunându-le
„Bine v-am găsit!”, oprindu-se să dea mâna cu
oamenii și să schimbe chiar câteva vorbe cu aceștia. La finalul vizitei, după cele văzute atât baza
olimpică, cât și în oraș, concluzia a fost „Impresionant, frumoase realizări! Se face treabă bună
la Râșnov”.

Complexul Olimpic, o
„pepinieră” unde cresc
viitorii campioni
La Baza Olimpică, președintele Consiliului
Judeţean Brașov, Adrian Veștea, i-a prezentat șefului statului câteva detalii ale acestei investiţii,
dar și strategia prin care Râșnovul îi crește pe viitorii campioni: „Prin realizarea bazei de sărituri
cu schiurile, nu numai că am creat infrastructura necesară organizării unor competiţii de
mare anvergură, dar sunt asigurate și condiţiile
necesare pentru ca sportivii noștri să se poată
antrena acasă. De asemenea, pentru micii sportivi am creat și clase cu program sportiv și avem
în vedere ca la Râșnov să înfiinţăm un centru de
excelenţă pentru săriturile cu schiurile. În Poiana Brașov avem în plan crearea unui centru de
excelenţă pentru schi alpin, iar aceste lucruri
le-am discutat deja cu oficialii Federaţiei Române
de Schi”. „Sunt foarte multe lucruri bune pe care
le-am prezentat președintelui României, la
Brașov, apoi și la Râșnov. Putem spune că atât
Universitatea Transilvania, cât și colegii care își

desfășoară activitatea în cadrul centrului de
cercetare al acesteia, profesorii universitari și
studenţii au lăsat o impresie foarte bună. A
impresionat și Spitalul Sfântul Constantin, care
a primit recent un premiu de excelenţă, fiind
unul dintre cele mai curate și bine întreţinute la
nivel european. De asemenea, faptul că la Facultatea de Silvicultură s-a plantat puietul cu
numărul 2.000.000 este un lucru care va rămâne
în istorie. Totodată, Baza Olimpică de la Râșnov,
de numele căruia se va lega toată performanţa
României în ceea ce privește săriturile cu schiurile, a fost un reper important în cadrul acestei
vizite. Nu în ultimul rând, pompierii voluntari de
la Râșnov au făcut o bună impresie, ei dovedind
că în România se mai fac lucruri și din suflet, iar
oamenii se implică în mod voluntar în diferite
activităţi”, a precizat Adrian Veștea.
„Suntem mândri de prezenţa președintelui
României, Klaus Iohannis fiind primul șef de stat
care vizitează Râșnovul. E o mare onoare și o
recunoaștere în același timp a importanţei
proiectelor implementate la noi în oraș. Președintele a apreciat foarte mult baza noastră
sportivă, a fost extrem de încântat de antrenament, de copiii care au sărit. De asemenea, a fost
încântat și de pompierii voluntari. Noi am
prezentat două echipaje complete, pentru cele
două autospeciale de intervenţie în caz de
incendiu, precum și echipajul de pe ambulanţă.
A fost încântat, ne-a felicitat pentru realizările
din orașul nostru și a promis că o să mai treacă
să ne viziteze”, a declarat, la rândul său, viceprimarul Liviu Butnariu.

„Un bun exemplu că
și în România se poate
face treabă bună”
Prezent la Râșnov, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, a
apreciat că „este bine că domnul președinte a
vizitat și această bază, una care se încadrează
perfect în peisajul zonei și care deja găzduiește
competiţii de talie mondială, modalitate prin
care crește expunerea pe plan internaţional a
ţării noastre. Totodată, complexul reprezintă
un bun exemplu că și în România se poate face
treabă bună și se pot organiza evenimente de
anvergură. Sunt sigur că ceea ce se vede pe
Eurosport se va putea vedea și la Râșnov mult
timp de acum înainte”.
Vizita președintelui la Râșnov a fost apreciată și de secretarul general al Federaţiei Române de Schi-Biatlon, Puiu Gaspar, care a afirmat că „ne bucură prezenţa domnului președinte la baza de pe Valea Cărbunării, una dintre puţinele investiţii din ţară pe partea sporturilor de iarnă. Am discutat cu dânsul posibilitatea organizării ediţiei de iarnă a Jocurilor
Olimpice pentru Tineret din 2024, context în
care i-am exemplificat modul în care au fost
organizate competiţiile de nivel mondial găzduite de complexul olimpic de la inaugurare și
până acum. Totodată, i-am explicat că Federaţia Internaţională de Schi ne acordă și iarna
și vara camp-uri la care participă peste 15 ţări.
Nu în ultimul rând, ne-a felicitat pentru faptul
că reușim să aducem copiii la sport”.

Dezbateri publice privind modernizarea zonelor de blocuri
Viceprimarul Râșnovului, Liviu Butnariu, i-a
consultat pe râșnoveni, în cadrul unor dezbateri
publice organizate în cartiere, cu privire la
proiectele de dezvoltare a orașului. Discuţiile au
vizat resistematizarea zonelor de blocuri ISR,
Florilor 1 și 2 și Chimica. „Pentru aceste
investiţii, în urma derulării procedurilor de licitaţie, s-au stabilit firmele câștigătoare, astfel că
pasul următor este emiterea ordinelor de
începere a lucrărilor”, a precizat Liviu Butnariu.

Strada Vlad Ţepeș
va fi prelungită
Prima întâlnire a avut loc în data de 5 mai,
când viceprimarul a avut o întâlnire cu cetăţenii
din cartierul ISR, pentru a stabili forma finală a
proiectului de resistematizare și pentru a vedea
ce ultime propuneri vin din partea râșnovenilor.
„Se pare că a fost un proiect bine făcut, pentru că
oamenii au fost în totalitate de acord cu soluţiile
tehnice prezentate. Valoarea lucrărilor planificate pentru acest cartier se ridică la 1.491.910
lei, iar termenul de execuţie este de 4 luni de la
emiterea ordinului de începere a lucrărilor”, a
precizat Liviu Butnariu.

Potrivit proiectului de reabilitare a infrastructurii rutiere din cartierul ISR, lungimea
totală a drumurilor și aleilor din acest cartier ce
fac obiectul proiectului de modernizare este de
1.582,58 metri, fiind cuprinse străzile ISR, Vlad
Ţepeș, Abatorului, precum și șase alei și patru
platforme de parcare. Aici, după finalizarea
lucrărilor vor rezulta 229 de locuri de parcare.
Concret, prin acest proiect, se va realiza o
canalizare pluvială, care nu exista până acum, va
fi refăcut iluminatul public, unde este cazul vor fi
reconfigurate aleile rutiere și pietonale și, într-un
final, se va turna un covor asfaltic nou, cu o
grosime de 4 cm. În proiect este inclusă și executarea unui tronson de prelungire a străzii Vlad
Ţepeș, dar numai după ce drumul va fi ranforsat,
pentru că este nevoie de lucrări de consolidare.
„În momentul de faţă, artera se oprește
brusc, pe o platformă unde se parchează mașinile. Autoturismele care vin din drumul principal ajung într-o parcare, iar când vor să iasă,
șoferii trebuie să întoarcă, manevră dificilă și
generatoare de blocaje. Aleea pietonală care este
în continuarea străzii Vlad Ţepeș va fi acum lărgită și va deveni o stradă pe care se va putea circula în sens unic, dinspre strada principală”, a
explicat viceprimarul.
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Proiectele Râșnovului, în Master planul
naţional privind dezvoltarea turismului
Prezentarea a fost făcută de viceprimarul Liviu Butnariu la Guvernul României, în urma invitaţiei lansate de ministrul Turismului, Mircea Dobre

Viceprimarul Râșnovului, Liviu Butnariu, a
prezentat strategia de dezvoltare a turismului din
staţiune în cadrul workshop-ului cu tema
„Master Planul de Investiţii în Turism”, organizat
în 15 mai, de Ministerul Turismului, în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului și
Comitetul pentru Turism din cadrul Organizaţiei
de Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
La evenimentul de la Palatul Victoria au participat ministrul Turismului - Mircea Dobre, președintele Comitetului pentru Turism din cadrul
OCDE - Armado Peres, iar din judeţul nostru,
invitat în calitate de lider în ceea ce privește sporturile de iarnă, pe lângă Râșnov, au mai fost
reprezentate localităţile Brașov și Rupea.

Extinderea domeniului
schiabil către Râșnov
Cel mai important proiect prezentat de
reprezentanţii primăriilor din judeţul Brașov a
fost cel de extindere a domeniului schiabil din
Poiana Brașov până la Râșnov, în prezent fiind
luate în calcul două variante.
Prima variantă presupune construcţia a
aproape 25 de km de pârtii noi, cu grade diferite

de dificultate, care să să aibă ca punct de plecare
Pârtia Kanzel și care să asigure legătura cu Râșnovul. În acest caz trebuie să se realizeze două
instalaţii de transport pe cablu, dar și un al doilea
lac de acumulare.
A doua variantă presupune amenajarea a 10
km de pârtii noi, cu mai multe grade de dificultate, și a unei telegondole, care să facă legătura
între o platformă de pe DN 1E și Vârful Postăvarul. Pe versantul pe care ar urma să se amenajeze cei 10 km de pârtii sunt și suficiente izvoare
care pot fi captate pentru alimentarea actualului
lac de acumulare din Poiană, din care să se ia apa
pentru zăpada artificială.
„Noi am susţinut acest proiect al Brașovului,
care reprezintă o continuare a strategiei
Râșnovului privind dezvoltarea infrastructurii
turistice, dar și a celei sportive”, a declarat
viceprimarul Liviu Butnariu.

Semnarea contractului
de 4 milioane de euro
pentru Cetatea Râșnov,
o chestiune de zile
Un alt proiect la fel de important pentru

Râșnov prezentat la întâlnirea de lucru de la
Guvern este cel de reabilitare și punere în valoare
a Cetăţii Râșnov, investiţie pentru care a fost
obţinută deja o finanţare europeană, prin POR,
Axa 5.1, pe un proiect al Primăriei depus anul trecut la ADR Centru. Până la semnarea contractului e vorba de zile, iar valoarea totală este de 3,966
milioane de euro, inclusiv TVA. Proiectul presupune desfiinţarea intervenţiilor ilegale ale
administratorului italian din perioada 2000 –
2006, urmate de ample restaurări la Incinta de
vest (Cetatea de Sus). De asemenea, se vor realiza
amenajări necesare activităţilor muzeale sau
organizării unor expoziţii în aer liber, ateliere tip
living history, târguri medievale, ateliere de educaţie muzeală și de patrimoniu, concerte, festivaluri, concursuri treasure-hunt, toate acestea
sub conceptul „cetatea care trăiește”.

Următorul proiect UE: Skate
park de aproape 5 milioane
de euro pe Valea Cărbunării
Tot din proiectele prezentate la București
face parte și cel pregătit pentru Valea Cărbunării,
unde Primăria Râșnov are în vedere deschiderea

" REŢEA NOUĂ DE APĂ PE STRADA
MIHAI VITEAZUL. Partea stângă a străzii
Mihai Viteazul, sensul de mers către Poiana
Brașov, va intra în lucrări în perioada următoare.
Mai exact, a explicat viceprimarul Râșnovului,
Liviu Butnariu, trotuarul va fi afectat de lucrările
de modernizare a reţelei de alimentare cu apă.

celui mai mare skate park din ţară. Vor exista aici,
pe lângă zona de skateboard, o pistă de longboard, zonă de trial bike, facilităţi completate de
piste de biciclete, spaţii de joacă pentru copii, gardene și alei pietonale.
Valoarea estimată a proiectului „Crearea
infrastructurii de agrement sportiv în Râșnov”,
pentru care există deja indicatorii tehnico-economici aprobaţi, este de 4,98 milioane de euro,
din care 2% contribuţia Orașului Râșnov și 98%
asistenţă nerambursabilă, ce ar urma să fie acordată prin POR 2014 – 2020, Axa prioritară 7.1.
Râșnovul este una dintre cele trei staţiuni
de interes naţional din judeţul Brașov, alături
de Predeal și Poiana Brașov, statut fiind obţinut
în anul 2012, pe baza îndeplinirii criteriilor
obligatorii de atestare, atinse în urma implementării, timp de mai mulţi ani, a unei strategii privind dezvoltarea turismului. La ședinţa
de București au fost prezentate și proiectele
Râșnovului deja implementate, în special cele
de mare infrastructură, cum ar fi retransformarea centrului istoric în piaţetă medievală, cu
transferarea în subteran a traficului auto și a
reţelelor urbane, construirea liftului către
Cetate și Parcul cu dinozauri.
„Practic, pe acest segment se va schimba conducta de apă, iar după finalizarea acestor
lucrări, trotuarul va intra în reabilitare. Se vor
reface bordurile și se va turna un nou strat de
asfalt pe suprafaţa pietonală, după care se vor
reamenaja și spaţiile verzi colaterale”, a
declarat Liviu Butnariu.

Viceprimarul Liviu Butnariu a prezentat râșnovenilor lucrările sistematizare din cartierele de blocuri, ce vor începe în acest an
Tot pe această stradă se va realiza un trotuar,
precum și accesele în proprietăţi. „Canalizarea pluvială va avea o lungime de 957 de metri, conductele
de captare având diametre cuprinse între 160 și
500 mm. Apele se vor deversa în Ghimbășel, prin
două ieșiri, dar, înainte de a ajunge în pârâu, vor
trece prin niște camere de separare a nisipului și
grăsimilor”, a mai detaliat Liviu Butnariu.

Râșnovenii au venit cu o
propunere de fluidizare a
traficului din „Florilor”
Întâlniri cu oamenii pe teren au avut loc și în 9
și 10 mai, în alte două cartiere de blocuri din oraș,
respectiv Florilor 1 și Florilor 2, incluse și acestea în
programul de reabilitare pe anul în curs. Lucrările
sunt similare cu cele din cartierul ISR, valoarea
lucrărilor fiind de 898.000 lei. „În «Florilor» se vor
amenaja două parcări noi, una în locul unei foste
centrale termice, iar cealaltă în zona străzii Salciei.
Canalizarea pluvială din acest cartier va avea o
lungime de 517 metri, iar pe străzi se vor turna
două straturi de asfalt, unul de legătură, de 5 cm,
și unul final, de uzură, cu o grosime de 4 cm.

Ca și în ISR, proiectul a fost bine primit de
cetăţeni. În timpul discuţiilor, având în vedere că
în zonă există o alee îngustă, aceștia au venit cu
propunerea să se «taie» 1,5 m din zona verde,
pentru a se amenaja un nou acces rutier”, a mai
spus viceprimarul.

Consultări și în Chimica
și Centru Nord
„Chimica” este cea de-a patra zonă care va
intra în 2017 în reamenajare. Și pentru lucrările
din acest cartier a fost semnat recent contractul
cu constructorul, valoarea lucrărilor fiind de

1,07 milioane de lei, fără TVA. „Ca și în cazul
celorlalte dezbateri publice, am discutat acest
proiect cu localnicii, în cartier, iar la întâlnire
au participat foarte mulţi oameni. Mă bucură
că foarte mulţi locatari de aici se implică și participă la consultările publice”, a spus Liviu
Butnariu.
Seria întâlnirilor cu cetăţenii a continuat și în
12 mai, când viceprimarul a discutat cu
râșnovenii din „Centru Nord” despre reamenajarea acestui cartier al orașului. „Pentru această
zonă pregătim acum documentaţia aferentă procedurii de achiziţie a lucrărilor”, a precizat
viceprimarul.
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Rămas bun, Dor Geta Popescu!
Copilul de aur al Râșnovului a urcat la ceruri, după ce și-a pierdut viaţa într-o avalanșă în masivul Retezat

ZI DE DOLIU ÎN ORAȘ. În ziua înmormântării, drapelele
au fost coborâte în bernă, ridicându-se pânza de doliu.

La doar 13 ani, copilul de aur al Râșnovului, alpinista Dor Geta Popescu, și-a pierdut
viaţa în urma unei avalanșe căzute în masivul
Retezat, unde se afla în expediţie alături de
alte șase persoane. Alături de micuţa Dor, s-a
stins din viaţă și brașoveanul Erik Gulacs, și el
deţinător a mai multor recorduri. Tragedia
s-a întâmplat pe 22 aprilie, iar patru zile mai
târziu sportiva a fost înmormântată la
Râșnov, după ce trupul ei neînsufleţit fusese
depus la capela Bisericii Sfântul Nicolae.
Pe ultimul drum i-au fost alături sute de
oameni, familia îndurerată, colegii ei – care

au purtat un buchet cu flori, iar fiecare floare
avea un bileţel pe care era scris câte un record
al Getei, dar și o mulţime de râșnoveni care
au îndrăgit-o.
De altfel, în oraș a fost declarată zi de
doliu, iar în pietonalul din Piaţa Unirii,
drapelele au fost coborâte în bernă, pe un
catarg fiind ridicat steagul negru de doliu.
Pânza de doliu a fost pusă și la Școala Gimnazială „Peter Thal”, unitate unde Dor a fost
elevă, dar și la Primărie.
Tânăra alpinistă ar putea fi decorată
postmortem cu titlul de cetăţean de onoare

Sfinţii Constantin și Elena,
zi de mare praznic la Râșnov

Ca în fiecare an, data de 21 mai este ziua
cinstirii Sfinţilor Împăraţi Constantin și Mama
sa Elena, zi de mare praznic în Râșnov, fiind
hramul uneia dintre bisericile din oraș. Fiecare
biserică ortodoxă are unul sau mai mulţi
ocrotitori, iar ocrotitorii parohiei Râșnov IV
sunt, așa cum îi numește Sfânta Biserică,
„Întocmai cu apostolii Sfinţii Împăraţi Constantin și mama sa Elena”. Credincioșii au
venit în număr mare la liturghie, iar alături de
comunitatea din jurul bisericii au fost prezenţi
reprezentanţi ai autorităţilor locale, în frunte
cu Adrian Veștea - președinte al Consiliului
Judeţean Brașov, și Liviu Butnariu - viceprimar al orașului, dar și preoţii de la celelalte
parohii din oraș. „Ne bucurăm că, așa cum se
întâmplă în fiecare primăvară, a participat
multă lume la marea sărbătoare a bisericii
noastre. Oamenii sunt entuziasmaţi de eveni-

ment și biserica e mereu plină. Ne bucurăm de
asemenea că am avut aproape și oficialităţile
orașului și ale judeţului, lucru care arată că
reprezentăm o comunitate unită”, a spus
preotul paroh Ovidiu Coroiu.
Sfinţii Împăraţi Constantin și Mama sa
Elena reprezintă două figuri emblematice ale
creștinismului primar, care prin modul lor de
a trăi și de a se dedica slujirii lui Hristos au
devenit modele demne de urmat pentru
întreaga creștinătate. Sfântul Constantin cel
Mare a dat libertate creștinismului într-o epocă
în care credinţa în Hristos era persecutată
(ianuarie 313), în timp ce Împărăteasa Elena
este cea care a descoperit pe dealul Golgotei,
crucea pe care a fost răstignit Hristos, zidind
apoi Biserica Sfântului Mormânt, Biserica din
Bethleem, pe cea din Nazaret și multe alte
sfinte locașuri.

al orașului, distincţie pe care ar putea să o
primească și sora ei, Coco, decizia urmând
a fi analizată în Consiliul Local după trecerea celor 40 de zile de doliu, în urma unei
propuneri a viceprimarului Râșnovului,
Liviu Butnariu.
Dor Geta Popescu s-a născut la 4 iunie
2003 și era legitimată la Clubul Sportiv Montan Altitudine, având încă de la vârsta de 10
ani cel mai bun palmares mondial în alpinismul de altitudine sub 18 ani. A stabilit 8
recorduri mondiale de vârstă, la alpinism de
altitudine, pe vârfurile Ararat -Turcia, Dama-

vand - Iran, Sabalan - Iran, Ojos del Salado Chile, Aconcagua -Argentina, Pico de Orizaba
- Mexic, Denali/McKinley - Alaska și SUA,
Giluwe - Papua Noua Guinee. De asemenea, la
5 august 2015, a stabilit un record european
de vârstă, odată cu ascensiunea pe Elbrus Rusia, cel mai înalt vârf și cel mai înalt vulcan
din Europa.
Dor Geta Popescu a fost desemnată, în
martie 2016, cea mai bună sportivă a anului
2015, la secţiunea alpinism de altitudine, iar
în ianuarie 2017, a fost desemnată alpinista
anului 2016 - juniori, feminin.

Lucrările de extindere, reabilitare
și modernizare de la Policlinica
Râșnov vor fi scoase la licitaţie
la sfârșitul lunii mai
Primăria Râșnov va publica în scurt timp pe
site-ul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice
(SEAP) anunţul licitaţiei pentru efectuarea
lucrărilor din prima etapă de extindere și modernizare a policlinicii din localitate. Conform
indicatorilor tehnico-economici aprobaţi de Consiliul Local, valoarea investiţiei este de 3.132.048
lei cu TVA, fonduri de la bugetul local. Termenul
de execuţie va fi de 12 luni de la atribuire, lucrările contractate fiind amenajarea de noi spaţii
medicale la mansardă, izolarea termică a clădirii,
precum și montarea unui lift care să permită
accesul persoanelor greu deplasabile. După ce se
va finaliza această etapă, medicii care își desfășoară activitatea acum în policlinică vor fi mutaţi în
noile spaţii create la mansardă, urmând a se trece
la a doua fază a proiectului, reabilitarea completă
a spaţiilor interioare de la parter și de la celelalte
două etaje, precum și la amenajarea curţii.
„Pentru această a doua etapă sunt în curs de
finalizare detaliile tehnice. Lucrările vor dura și
în acest caz 12 luni, dar vor începe imediat după
finalizarea lucrărilor de amenajare a mansardei.
Pentru a nu exista o perioadă moartă, procedura de achiziţie va fi demarată încă din cursul a-

cestui an”, a precizat viceprimarul Liviu Butnariu.
Fazarea proiectului pe două etape a fost
soluţia identificată pentru a perturba pe cât mai
puţin posibil activitatea curentă Policlinicii,
decizia fiind luată de comun acord cu medicii
care își desfășoară activitatea aici. „Odată finalizată această investiţie, pe lângă faptul vom
pune la dispoziţia medicilor și râșnovenilor
spaţii medicale moderne, vom suplimenta și
numărul de cabinete, ceea ce ne va permite să
atragem noi specializări, cum a fi cardiologia,
ortopedia sau ginecologia”, a precizat viceprimarul Liviu Butnariu.
După ce toate lucrările vor fi terminate, la
parter va fi recepţia, centrul de permanenţă, cabinetele de pediatrie și spaţiile pentru fizioterapie.
La primul etaj vor fi cabinetele medicilor de familie și se va păstra spaţiul pentru imagistică, având
în vedere că aparatura a necesitat realizarea unor
lucrări speciale, cu pereţi din plumb. La etajul II
vor fi medicii dentiști, laboratoarele tehnico
dentare, precum și laboratorul de analiză, iar la
mansardă vor fi medicii specialiști. Cabinetele
medicale vor fi compuse din două încăperi, una
principală și o sală specială pentru consult.
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Olimpic Cetate Râșnov,
retur foarte bun în Liga a 3-a
Echipa antrenată de Daniel Bona a devenit una din cele mai redutabile
pe teren propriu, unde a adunat șase victorii și un rezultat de egalitate
După un tur de campionat cu evoluţii
oscilante, parcurs firesc în cazul oricărui
început, la prima participare în Liga a III-a,
Olimpic Cetate Râșnov a reușit o a doua parte
a sezonului foarte bună, devenind una dintre
formaţiile redutabile ale Seriei I, în special pe
teren propriu. Elevii lui Daniel Bona au obţinut 23 de puncte în cele 13 partide disputate în
retur, cu un palmares de 7 victorii, 2 rezultate
de egalitate și 4 înfrângeri. Mai mult, echipa
Râșnovului este neînvinsă pe teren propriu,
unde a pierdut doar două puncte, la remiza (11) cu Avântul Valea Mărului. Cu o rundă
înainte de finalul primului sezon în eșaloanele
divizionare, Olimpic ocupă locul al optulea, cu
35 de puncte, la două „lungimi” în urma formaţiei de pe locul al șaptelea, Sporting Liești.
„Aș spune că am făcut un retur foarte bun,
în care am reușit să îmbunătăţim două
aspecte. Primul este numărul de puncte,
aproape dublu faţă de prima parte a sezonului, iar al doilea meciurile de pe teren propriu,
unde înainte sufeream, iar acum suntem
neînvinși. Chiar și în jocurile în care am pierdut, am făcut-o la limită și am lăsat o impresie bună. Trebuie să subliniez că am beneficiat de condiţiile necesare pentru a ne desășura
activitatea și mă bucur că la Râșnov
autorităţile locale susţin sportul. Orașul are
tradiţie din acest punct de vedere, iar oamenii
care au fost sau sunt acum la conducerea lui,
Adrian Veștea și Liviu Butnariu, se preocupă
de acest aspect. Împreună cu conducerea
clubului vom face o analiză la finalul acestui
sezon și vom vedea ce strategie abordăm pentru următorul”, a spus antrenorul Daniel Bona.

Râșnovenii vor încheia campionatul cu un meci pe teren propriu,
împotriva lui Aerostar Bacău, vineri, 26 mai, de la ora 18.00.

" Sporting Liești – Olimpic Cetate Râșnov
0-1 (Dinu)
" Olimpic Cetate Râșnov – Olimpia Râmnicu Sărat 2-1 (Potecu, Robu)
" Olimpic Cetate Râșnov – Sportul Chișcani 3-1 (Vasilache, Neculăescu, S. Marin)
" Metalosport Galaţi – Olimpic Cetate
Râșnov 1-1 (Mariean)
" Olimpic Cetate Râșnov – Avântul Valea
Mărului 1-1 (Mariean)
" AFC Odorheiu Secuiesc – Olimpic
Cetate Râșnov 1-0
" Olimpic Cetate Râșnov – AFK Miercurea
Ciuc 1-0 (Dinu)
" AFC Hărman – Olimpic Cetate Râșnov 1-0
" Olimpic Cetate Râșnov – CSM Pașcani
2-1 (Dinu, Fânariu)
" Știinţa Miroslava – Olimpic Cetate
Râșnov 1-0
" Olimpic Cetate Râșnov – Atletico Vaslui
5-0 (Dinu 3, Vasiloi, Blaj)
" CSM Roman – Olimpic Cetate Râșnov 2-0
" Olimpic Cetate Râșnov – SC Bacău 3-0
(Dinu, Robu, Bogyor)

Clasament Seria I, Liga a 3-a
1. AFK Miercurea Ciuc
2. AFC Hărman
3. Știinţa Miroslava
4. Aerostar Bacău
5. CSM Roman
6. Avântul Valea Mărului
7. Sporting Liești
8. Olimpic Cetate Râșnov
9. Atletico Vaslui
10. Olimpia Râmnicu Sărat
11. Metalosport Galaţi
12. AFC Odorheiu Secuiesc
13. CSM Pașcani
14. Sportul Chiscani
15. SC Bacău

Valea Cetăţii, locul unde s-a dat startul
sezonului de Viteză în Coastă
Campionatul Naţional de Viteză în Coastă
Dunlop și-a desfășurat în ultimele două zile
ale lunii aprilie debutul sezonului 2017, a
cărui gazdă, prin tradiţie, a fost traseul de pe
Valea Cetăţii din Râșnov. Evenimentul a avut
toate ingredientele unei competiţii de succes:
o primă zi însorită, cu viteze ameţitoare ale
bolizilor de concurs, și o a doua zi cu ploaie,
ceea ce a făcut ca șansele concurenţilor să fie
egale în lupta cu secundele. Nu mai puţin de
92 de piloţi s-au aflat la startul întrecerii,
nume consacrate ale disciplinei, victoria
revenindu-i lui Lucian Răduţ, care a fost

Rezultate în returul
de campionat

urmat de campionul bulgar Lyuben Kamenov
și de Paul Andronic.
La Grupa N s-a impus brașoveanul Călin
Maniţiu, victoria la Grupa A a fost adjudecată
de Ciprian Ciobotaru, Gabriel Ene a terminat
pe primul loc în clasamentul mașinilor cu
tracţiune pe două roţi motrice, iar Dorin
Alexandru a câștigat prima rundă a noului
campionat dedicat mașinilor istorice.
Concurent la grupa A2, vedeta de televiziune Dani Oţil a terminat etapa de
duminică (30 aprilie) de la Râșnov pe treapta a doua a podiumului, un debut excelent

de sezon pentru reșiţean. „Etapa de la
Râșnov este una dintre preferatele mele.
Aici am făcut trecerea de la Logan la Honda
lui Adrian Grigore și am doar amintiri plăcute. 2017 mă găsește la volanul unui
Renault Clio la grupa A2, mașină cu care
mă înţeleg din ce în ce mai bine. Faptul că
în ziua de duminică a plouat m-a ajutat să
urc în clasament până pe locul al doilea.
Îmi place pe ud. Acest loc secund înseamnă
mult pentru mine, pentru moralul acestui
debut de campionat”, a spus Dani Oţil la
finalul întrecerii.

Etapa de la Râșnov este una dintre preferatele
vedetei TV Dani Oţil, care a urcat pe treapta a doua
a podiumului într-una din zilele de concurs.
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Un nou loc de
agrement în
„Caragiale”

Primăria pregătește amenajarea unui
nou loc de agrement în cartierul Caragiale,
în imediata vecinătate a pârâului Ghimbășel.
Pe o suprafaţă de câteva zeci de metri pătraţi
va fi creat un nou loc de joacă pentru copii,
dar și un mic parc cu o alee, unde să se poată
recrea părinţii și bunicii. De altfel, în întregul
cartier se are în vedere reamenajarea spaţiilor verzi până la finalul acestui an, interval
în care urmează a fi reparat și modernizat
locul de joacă pentru copii deja existent.
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Râșnovul, adus din nou în atenţia României,
la Campionatul Naţional de Majorete
Peste 1.000 de copii au participat la ediţia aniversară a competiţiei, găzduită de pietonalul din Piaţa Unirii
În premieră pentru orașul nostru, pe pietonalul din Piaţa Unirii s-a desfășurat sâmbătă,
13 mai, Campionatul Naţional de Majorete, un
concurs-spectacol desfășurat pe mai multe
secţiuni și categorii de vârstă. La cea de-a X-a
ediţie a evenimentului s-au prezentat 63 de
echipe din toată ţara, adică peste 1.000 de copii
din orașele Abrud, Alba-Iulia, Alexandria, BaiaMare, Bistriţa-Năsăud, București, Buzău, Câmpeni, Câmpia-Turzii, Cluj-Napoca, Florești,
Focșani, Giurgiu, Gherla, Moldoviţa, Panciu,
Ploiești, Pucioasa, Reșiţa, Sulina, Slobozia,
Târgoviște, Zalău și, bineînţeles, Râșnov.
Echipa locală, Râșnov Cheerleaders a
participat la competiţie cu două echipe, cea
de cadete la categoria „cheerleading”, respectiv cea de juniori la categoria „groupstunt”, la ambele obţinând medaliile de aur.
Majoretele noastre și-au trecut astfel în palmares încă două titluri naţionale, pe lângă
cele cinci obţinute la ediţiile din anii trecuţi.
„Ne încearcă emoţii mari, bucurie, satisfacţie pentru un rezultat extraordinar, venit
după o muncă grea depusă de copii și
antrenori”, a declarat Luiza Nan, antrenor al
Râșnov Cheerleaders.
Competiţia a fost organizată de AMR (Asociaţia de Majorete din România), Asociaţia
Club Sportiv Olimpic Cetate Râșnov și
Primăria Râșnov. „Am susţinut încă de la
început evoluţia acestui nou sport la noi în
oraș, cât am fost presedintele Clubului Sportiv
Olimpic Cetate Râșnov, și voi rămâne alături
și pe viitor promotorilor și practicanţilor acestei activităţi fizice. Mă bucur că secţia noastră
de cheerleading are peste 50 de copii din
Râșnov, pe 3 categorii de vârstă, și se pare că
din ce în ce mai mulţi vor să facă pasul spre
acest sport interesant. Felicit grupul pentru
cele două titluri de campion obţinute la ediţia
din acest an”, a declarat viceprimarul orașului
Râșnov, Liviu Butnariu.

Ploaia a mutat competiţia,
în a doua parte a zilei, în
Sala Sporturilor din Brașov
După ce echipele participante au defilat în
centrul Râșnovului, evenimentul a fost mutat
la Sala Sporturilor din Brașov, din cauza
vremii nefavorabile, care nu a permis desfășurarea întrecerii în aer liber. „Sunt bucuros că
din nou am avut susţinerea Primăriei și a
Consiliului Local pentru a organiza acest
frumos spectacol de culoare și mișcare la noi
în oraș. Din păcate, după defilare am fost
nevoiţi să ne mutăm Sala Sporturilor din
Brașov, din cauza ploii torenţiale din a doua
parte a zilei”, a spus Cătălin Nan, organizatorul evenimentului.
FELICITĂRI CAMPIOANELOR NOASTRE!
Râșnov Cheerleaders, încă două titluri naţionale.

Premiile de la cele
mai importante
categorii de concurs
Categoria „cheerleading” cadete
" Râșnov Cheerleaders, Top Secret (Florești),
L@cheers (Bistriţa), Sparkle Cheers (Bistriţa)
Categoria „groupstunt” juniori
" Râșnov Cheerleaders, Cheers Juniors I
(Bistriţa), Cheers Juniors II (Bistriţa)
Categoria „tradiţional”
" Deja-Vu Avram Iancu (Cluj Napoca), Pink
Army (Cluj Napoca), Magic 1 (Cluj Napoca)

INFRASTRUCTURA SPORTIVĂ ÎN ȘCOLI, MODERNIZATĂ
La sala de sport de la Școala Gimnazială nr.
1 se desfășoară în această perioadă lucrări de
reabilitare totală, astfel că începând din
toamnă elevii își vor putea desfășura orele de
educaţie fizică în cele mai bune condiţii.
Au fost deja finalizate lucrări de reparaţie și
izolaţie în ceea ce privește pardoseala și pereţii,
precum și la vestiarele și toaletele sălii. „Cele
mai mari probleme erau legate de umiditate.

Sala a avut și mult pământ în spatele uneia
dintre laturi, acesta fiind îndepărtat la
începutul lucrărilor. Urmează să fie montat
linoleumul, însă această operaţiune va putea
fi realizată doar atunci când pereţii vor fi sută
la sută uscaţi. Nu ne-a ajutat nici vremea, dar
este păcat să grăbim lucrurile acum, pe final.
Am reușit să prelungim contractul, iar în luna
iunie sperăm să fie totul în regulă pentru a
putea monta suprafaţa de joc”, a descris directorul Oana Cheţe lucrările al căror cost s-a
ridicat la 85.000 de lei, buget asigurat de

Primărie. Tot referitor la orele de educaţie fizică, la Școala 1 se are în vedere ca în viitor să
fie reamenajat și terenul din curtea școlii, a
anunţat viceprimarul Liviu Butnariu.

Covor nou pentru
terenul de sport de la
Școala „Peter Thal”

Elevii de la Școala Gimnazială nr. 2 „Peter
Thal” vor avea începând din anul școlar 20172018 o suprafaţă nouă pe terenul de sport din

curtea școlii. Vechiul covor a fost decopertat
în această primăvară, lucrarea fiind efectuată
în etape, iar cel nou a fost achiziţionat și va
ajunge în scurt timp la Râșnov. „Noua suprafaţă ar trebui să fie montată până în
iunie. Terenul va putea fi utilizat pentru mai
multe sporturi și jocuri sau exerciţii specific
activităţii de educaţie fizică, la ore sau la
diferite competiţii”, a explicat prof. Felicia
Pivodă, director adjunct la Școala 2. Investiţia
se realizează cu fonduri puse la dispoziţie de
Primăria Râșnov.

Parte a unei serii mai largi de investiţii
în infrastructura educaţională
Lucrările în ceea ce privește terenul de sport de la
Școala 2 și sala de sport de la Școala 1 se înscriu
într-o serie mai largă de investiţii în dezvoltarea infrastructurii educaţionale. Pe lista autorităţilor locale în
2017 se numără primele demersuri (proiect tehnic,
studiu de fezabilitate și documentaţii pentru autorizaţia de construire) pentru o creșă de 100-150 de locuri
care urmează să fie construită în cartierul Primăverii,
pe un teren situat la intersecţia străzilor Gladiolelor și
Brașovului. Totodată, potrivit viceprimarului Liviu
Butnariu, grădiniţa din Piaţa Școlii va fi mansardată,
instalaţiile termice de la Școala nr. 1 vor fi modernizate, Școala nr. 3 va fi reabilitată termic și, nu în
ultimul rând, la Liceul Tehnologic se are în vedere o
nouă împrejmuire.
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Sala de sport de la Școala
1, reabilitată total

