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Campania se va încheia înainte
de sărbătorile pascale 

Râșnovul a intrat în „Luna Curăţeniei”,
campanie care se desfășoară în fiecare an în
oraș  și care se va încheia înaintea sărbătorilor
pascale. Potrivit primarului Râșnovului, Liviu
Butnariu, startul oficial a fost dat în 16 martie,
iar toate acţiunile sunt programate a se final-
iza până în 15 aprilie. 

Campania e în plină derulare și include
măturarea mecanică a străzilor și trotuarelor,
cu ajutorul utilajelor de la Goscom, astfel
încât să fie îndepărtat și materialul antidera-
pant răspândit în cursul iernii. De asemenea,
conform programărilor, în toate zonele orașu-
lui se vor face și alte acţiuni de igienizare a
domeniului public, fiind vizate toate parcurile
și zonele verzi din oraș.

Pentru cartierele de blocuri, începând cu 1
aprilie, se vor organiza și zile de curăţenie ded-
icate. Așa cum s-a întâmplat în anii prece-

denţi, va fi ziua de curăţenie generală și
cartierul. „Acţiunile din cartiere se vor des-
fășura cu ajutorul angajaţilor de la Goscom,
dar și cu beneficiarii ajutoarelor sociale, care
trebuie să efectueze ore de muncă în folosul
comunităţii. Campania se va face în baza
unor programări”, a declarat administratorul

public al orașului, Ionuţ Drăguţu. 
Acţiunile Primăriei sunt dublate în această

perioadă și de localnici. Pentru susţinerea
curăţeniei de pe domeniul privat, operatorul
local de salubritate va asigura colectarea res-
turilor vegetale de la populaţie.  

În ceea ce privește zonele verzi, plantările

de flori se vor face după Paști. Astfel, după ce
se va încheia sezonul lalelelor, în oraș vor fi
plantate begonii. Totodată, vor fi plantaţi și
arbori, acolo unde aceștia s-au uscat sau au
fost rupţi. Tot în completare, vor fi făcute și
plantări de arbuști de trandafir. 

O lună de curăţenie în tot orașul Toaletarea
arborilor se face doar

de către lucrătorii Primăriei
Reprezentanţii Primăriei Râșnov atrag
atenţia cetăţenilor să nu se apuce ei să

toaleteze arborii din faţa blocului/casei. „Astfel
de intervenţii din partea cetăţenilor pe domeniul
public sunt interzise. Dacă oamenii observă astfel

de situaţii sunt rugaţi să sune la Poliţia Locală.
Pentru toaletarea arborilor, îi rugăm pe râșnoveni

să ne sune, iar noi intervenim în cel mai scurt
timp”, a precizat administratorul public Ionuţ

Drăguţu. Reamintim cu această ocazie și
faptul că, și de pe domeniul privat, este

interzisă tăierea copacilor fără
acord de la Primărie.

Întreaga lume se află într-o situaţie cu care
omenirea nu s-a mai confruntat în istoria recen-
tă. Situaţia generată de extinderea noului coro-
navirus a condus la modificări în ceea ce privește
activitatea zilnică a tuturor, iar acest lucru nu
avea cum să ocolească România. Luni 16 martie,
președintele ţării, Klaus Iohannis a decretat
starea de urgenţă în ţara noastră pentru 30 de
zile, orice efort al autorităţilor și al fiecăruia din-
tre noi, personal, urmând să aibă de acum același
unic scop: Sănătatea.

Pe lângă deciziile luate la nivel central, încă
de la apariţia pericolului numit Covid 19, a fost
nevoie și de unele luate pe plan local, iar la
Râșnov, Primăria a luat primele măsuri pentru

protejarea locuitorilor orașului încă din 27
februarie (foto, prima ședinţă a Comitetului Local
pentru Situaţii de Urgenţă) . Atunci s-au instituit
principalele măsuri privind protecţia populaţiei și
pentru prevenirea răspândiriii virusului, măsuri
care rămân pe primul loc și în actualul context al
decretării stării de urgenţă, și anume: asigurarea
igienei colective și limitarea aglomerărilor
urbane. Școlile au fost închise din 9 martie, ma-
nifestările publice au fost suspendate, iar
începând de luni, 16 martie, orice aglomerare
mai mare de 50 de persoane este interzisă, fie că
e vorba de instituţii bugetare sau magazine, toate
restaurantele fiind între timp închise. Măsurile de
dezinfecţie a spaţiilor publice au fost impuse la

Râșnov în toate unităţile publice și private. Toto-
dată, s-a impus și instituirea de măsuri pentru
evitarea aglomerării, la fiecare operator în parte
care are activităţi cu publicul.

Toate aceste măsuri pot fi eficiente însă doar
dacă sunt urmate. „Oricâte măsuri am lua noi,
ele își pierd eficienţa dacă sunt persoane care le
încalcă. Fac încă o dată un apel la râșnoveni să
respecte cu stricteţe regulile de igienă, să evite pe
cât posibil aglomerările, să limiteze pe cât se
poate orice deplasare. Aveţi mai mult decât
oricând grijă de voi și astfel îi apăraţi și pe
ceilalţi, rudă, prieten, vecin, concetăţean. Și,
oricât de greu ar fi, păstraţi distanţa socială, de
minim un metru. Vă adresez din nou această

rugăminte pentru că, nu mai departe de luni, 16
martie, în mai multe situaţii s-a constatat că mai
sunt râșnoveni care ignoră măsurile anunţate.
Nu e glumă, orice gest individual pe care îl facem
afectează întreaga societate. Pentru noi, ca
autoritate, prioritatea absolută este sănătatea
dvs. și nu vom face niciun compromis. Orice
măsură care s-a impus la nivelul orașului derivă
din lege, iar urgenţa este să îi protejăm pe cei
mai fragili.  Și, dragi râșnoveni, vă doresc multă
sănătate! Împreună vom depăși cu bine această
situaţie”, a transmis primarul Liviu Butnariu.

Detalii despre măsurile instituite în con-
textul crizei provocate de coronavirus, în
paginile 2 - 3.

SOLIDAR ȘI PREGĂTIT
Râșnovul, în situaţie de urgenţă
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Este pandemie de coronavirus, sunt sute de
cazuri confirmate cu boala SARS-COV 19, alte
mii de persoane în carantină sau autoizolare, iar
președintele Klaus Iohannis a semnat luni, 16
martie, decretul pentru declararea stării de
urgenţă. Asta presupune măsuri dure la nivelul
întregii ţări, dar, în aceeași timp, autorităţile fac
apel la cetăţeni să fie responsabili și să respecte
toate aceste măsuri, care sunt pe o perioadă limi-
tată. Asta pentru a-i ajuta pe medici să poată ges-
tiona cazurile noi de îmbolnăvire care apar. Între
timp, din 9 martie, autorităţile au anunţat că
începând cu 11 martie au fost suspendate cursu-
rile în școli, care se vor redeschide cel mai pro-
babil după Paște. Iniţial, suspendarea era progra-
mată până în 22 martie. Asta nu înseamnă
vacanţă pentru elevi, căci cursurile vor continua
fie în mediul on-line, fie copiii vor trebui să
urmărească programul „Teleșcoala”, de pe TVR.
Și activităţile culturale, știinţifice, artistice au
fost suspendate, cel puţin până la ridicarea stării
de urgenţă. De asemenea, și slujbele religioase
din lăcașurile de cult intră în alt regim,
autorităţile au impus ca, începând cu 18 martie,
acestea să fie suspendate.  

Totodată, începând de luni, 16 martie, orice
aglomerare mai mare de 50 de persoane este
interzisă, fie că e vorba de magazine sau unităţi
publice, iar din 18 martie, restaurantele, sălile de
joc și saloanele de înfrumuseţare au fost închise. 

Permanenţă instituită la
Primărie până la ridicarea
stării de urgenţă
În Râșnov a fost activat, încă din 27 februarie,

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă.
„Acesta are reprezentanţi din toate instituţiile
importante din oraș, Primărie, Poliţie Naţională,
Poliţie Locală, Jandarmerie, Serviciul Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă, Armată, Direcţia de
Învăţământ, Goscom, Ocolul Silvic, medici,
medici veterinari, APIA, dar și agenţi comerciali
alimentari și nealimentari. Monitorizăm foarte
atent situaţia și încercăm să prevenim extin-
derea acestui virus pe cât mai mult posibil”, ne-a
declarat primarul Râșnovului, Liviu Butnariu. 

Orașul nostru are un plan de măsuri pri-
vind prevenirea răspândirii coronavirusului
instituit din 12 martie (prin Dispoziţia de 
primar nr. 107) și comunicat tuturor institu-
ţiilor publice și private din oraș. Totodată, până
la sfârșitul crizei provocate de Covid 19, la
Primăria Râșnov se instituie permanenţa, a mai
anunţat Liviu Butnariu. 

Infrastructura socială,
asigurată
În noul context, al agravării situaţiei pe plan

naţional, la Râșnov s-a dispus și identificarea
unor centre de urgenţă de izolare. Astfel, sala de
sport de pe Valea Cetăţii și internatul CSȘ
Dinamo Râșnov vor fi locurile unde pot fi găzdu-
iţi cei care ajung pe raza localităţii Râșnov, sunt
suspecţi sau vin din zonele de risc maxim, cum
este exemplul Italiei, și nu au unde să intre în
autoizolare. Potrivit deciziilor luate la nivel cen-
tral, orice cetăţean care vine în România din ţări
unde s-au declarat mai mult de 500 de cazuri de
îmbolnăvire cu coronavirus va intra automat în
izolare timp de 14 zile (Italia, Germania, Franţa,
Spania, Austria, Marea Britanie, Belgia, Dane-
marca, Elveţia, Norvegia, Olanda, Suedia,
Japonia, China, Coreea de Sud, Iran - conform lis-
tei în vigoare în 18 martie). Ei vor fi preluaţi de la
graniţă de echipaje de Poliţie, coordonate de Pre-
fectura Brașov, și escortaţi în centrele de caranti-
nă cele mai apropiate de localitatea de domiciliu.

„Internatul de la CSȘ Dinamo are toate utili-
tăţile de cazare asigurate. Sala de sport de pe
Valea Cetăţii poate fi echipată în trei-patru ore
cu paturi, este încălzită și dispune de dușuri. De
asemenea, pot fi amenajate spaţii separate pen-
tru femei și bărbaţi”, a explicat Mircea Oltean,
șeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă din Râșnov.

Totodată, încă din 27 februarie, de la prima
ședinţă a Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă, s-au stabilit detaliile pentru cazurile în
care autorităţile trebuie să asigure hrană și alte
materiale utilitare pentru cetăţenii în carantină.

Medicii, permanent la datorie
O altă măsură avută în vedere la Râșnov a fost

asigurarea urgenţei medicale. Centrul de Perma-
nenţă din localitate își va continua activitatea,
fără întrerupere, după același program – orele
15.00 – 8.00 dimineaţa următoare, în zilele lucră-
toare și non-stop în zilele nelucrătoare. „În tim-
pul săptămânii chiar a mai scăzut numărul con-
sultaţiilor. Sâmbătă, 14 martie, am avut foarte
multe, însă, în jur de 30. Rămâne de văzut cum
va evolua situaţia în următoarea perioadă”, ne-a
precizat dr. Marcela Vasii, medic în cadrul Cen-
trului de Permanenţă. 

Dezinfectanţi în toate
instituţiile publice
Tot ca o măsură de prevenţie, toate instituţiile

publice și private au fost înștiinţate de către
Primăria Râșnov că sunt obligate să asigure ma-
teriale destinate igienei personalului, dezinfecţia
frecventă a clanţelor de la uși, a ușilor și a
suprafeţelor expuse. Astfel, în toate instituţiile pu-

blice din Râșnov au fost montate dozatoare cu so-
luţii dezinfectate, toate asigurate de către Primărie. 

Unităţile de alimentaţie publică (supermar-
ket, market, magazine de cartier, cafenele, baruri,
cluburi) precum și furnizorii publici și privaţi de
transport persoane s-au adaptat și ei situaţiei și
fac dezinfectări frecvente a suprafeţelor, în special
în zona caselor de marcat, dar și la alte locuri
expuse (cărucioare, coșuri, clanţe de la uși, etc.). 

Fiecare magazin sau instituţie care are acti-
vitate cu publicul a fost notificat că trebuie să se
organizeze în așa fel încât să fie evitată aglomeraţia. 

Comunicarea cu cetăţenii
și agenţii economici, în
permanenta atenţie a
Primăriei Râșnov
Pentru ca cetăţenii să respecte normele și

recomandările în acest caz, s-au realizat campanii
de informare, cu afișe în școli (până la închiderea
lor), instituţiile publice, bisericile și staţiile de
transport din oraș. 

Nu în ultimul rând, s-au realizat adrese către
pensiunile și restaurantele din oraș, să
urmărească evoluţia situaţiei și să respecte
normele în cauză ale Direcţiei de Sănătate
Publică. „La nivelul UAT Râșnov, autorităţile cu
responsabilităţi în gestionarea riscului manifes-
tat de virusul Coronavirus - SARS - COV - 2, pre-
cum și Poliţia Locală Râșnov vor intensifica acţi-
unile preventive derulate în spaţiile publice cu
aflux de persoane (gări, staţii, pieţe, etc.), în ve-
derea conștientizării populaţiei cu privire la
importanţa respectării măsurilor de sănătate
publică dispuse”, se arată într-o comunicare a
Primăriei Râșnov.

RATBV și circulaţia în
regim de taxi: transportul
public nu se suspendă
Instalarea stării de urgenţă nu va presupune

suspendarea transportului public. Deși o astfel de
măsură este prevăzută în decretul emis de
președintele României, autorităţile au ţinut să
precizeze în mod expres că o astfel de măsură se
va institui doar în caz de maximă necesitate și
doar temporar și localizat, în funcţie de evoluţia
lucrurilor. Deocamdată, Primăria Râșnov s-a
asigurat că dezinfecţia constantă se face și în
mijloacele de transport. Totodată, cei de la RATBV
au anunţat că au implementat o serie de măsuri
ce vizează limitarea contactelor călătorilor cu
angajaţii, cu bancnotele și cu aparatele poziţio-
nate în zone cu flux mare de călători. Astfel,
începând din 14 martie, a fost restricţionat acce-
sul în mijloacele de transport public de călători
pe prima ușă, atât pentru urcare, cât și pentru

coborâre, în cazul mijloacelor de transport care
nu au cabina închisă pentru șofer. De asemenea,
șoferii RATBV nu mai vând bilete de hârtie în
niciun autobuz, dar este introdusă în planul tari-
far posibilitatea de a achiziţiona abonament(e)
lunar(e) prin intermediul aplicaţiei 24pay, cu aju-
torul telefonului mobil și a QR codurilor
amplasate în mijloacele de transport. RATBV
recomandă folosirea cât mai mult cu putinţă a
titlurilor de călătorie electronice (carduri) și
încărcarea lor online.

Platforme online 
pentru cursuri și teme, 
în această perioadă
În școlile din oraș s-a realizat dezinfecţia încă

din primele zile după ce cursurile au fost sus-
pendate, iar cadrele didactice au rămas acasă. Se
asigură, totuși, permanenţa, pentru situaţiile care
sunt urgente. Chiar dacă orele nu se mai fac la
școală, elevii nu au, totuși, vacanţă, căci vor face
carte urmărind platformele on-line ce le-au fost
comunicate. „Profesorii ţin legătura cu părinţii și
cu copiii, prin orice mijloace online. De aseme-
nea, li s-au comunicat elevilor platformele online
pentru lecţii, exerciţii, teme etc. Urmărim cu
atenţie situaţia și ne adaptăm în funcţie de
măsurile ce se iau de către autorităţi în această
perioadă”, ne-a spus prof. Oana Cheţe, director al
Școlii Gimnaziale nr. 3.

Sportul, blocat până 
cel mai devreme la 
data de 15 aprilie 
Competiţiile și antrenamentele au fost sus-

pendate pentru copiii și juniorii de la CS
Olimpic Cetate Râșnov, precum și pentru cei de
la CSȘ Dinamo Râșnov, până la redeschiderea
școlilor. De asemenea, echipa de fotbal – seniori
a Râșnovului și-a întrerupt activitatea, în ceea
ce privește meciurile, până la data de 15 aprilie,
cu posibilitate de prelungire.

260 de persoane confirmate
cu noul virus, 14 în Brașov,
până în 18 martie
Până în 18 martie, pe tot teritoriul

României au fost confirmate 260 de cazuri de
persoane infectate cu virusul Covid 19 (coro-
navirus). Dintre acestea, 14 sunt în judeţul
Brașov, însă situaţia se schimbă de la o zi la alta.
Pe teritoriul României, în carantină instituţio-
nalizată erau, tot în 18 martie, 3.510 de per-
soane, iar alţi 26.545 de români erau în izolare
la domiciliu, sub monitorizare medicală. Celor
care nu respectă autoizolarea le sunt întocmite
dosare penale (51 până acum).

Două centre de urgenţă pentru coronavirus 
în Râșnov, dacă situaţia o va impune 
Pandemia a determinat guvernele din întreaga lume să treacă la măsuri dure. 
Deja suntem în stare de urgenţă, iar autorităţile sunt pregătite să facă faţă la orice va aduce noul virus 

PENTRU PROTECŢIA DVS.: 

Păstraţi distanţa 
socială, de 1 metru!

Pentru protecţia personală și a celor din jur, Primăria
Râșnov lansează pe această cale un apel către cetăţeni pen-

tru păstrarea „distanţei sociale” recomandate de autorităţile
sanitare, de minim un metru, ca măsură de prevenire a

infecţiei cu coronavirus. Deși campanii de informare s-au deru-
lat atât în Râșnov, dar și pe celelalte canale media de informare

locale și naţionale, luni 16 martie, la sediul Poștei din Râșnov, se înre-
gistra o situaţie îngrijorătoare: mulţi cetăţeni care ignorau măsurile reco-

mandate. Din păcate, situaţia nu a fost singulară. Astfel de cazuri s-au regăsit și la sediul Primăriei Râșnov, la
bănci, farmacii sau supermarketuri. Poliţia Locală a fost prezentă în fiecare locaţie, agenţii le-au explicat oame-
nilor că trebuie să păstreze distanţa de minimum un metru între persoane, dar imediat după plecarea
poliţiștilor situaţia s-a repetat.

Fiţi
responsabili! Evitaţi

cât mai mult deplasările și
aveţi grijă de igiena voastră!

Autorităţile spun că nu e de glumă cu noul
virus și chiar dacă simptomele sunt asemănătoare

unei banale gripe, nu există deocamdată niciun
vaccin sau tratament aprobat. Virusul se răspândește
foarte repede, iar cei mai afectaţi sunt seniorii, care nu
au un sistem imunitar puternic și, în plus, mai au și
alte boli. De ajutor este să vă spălaţi frecvent pe mâini
și să vă dezinfectaţi cu substanţe speciale, dar să de-

zinfectaţi și suprafeţele cu produse speciale. 
De asemenea, toţi râșnovenii sunt sfătuiţi

ca în această perioadă să evite pe cât posi-
bil deplasările care nu sunt

neapărat urgente. 
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Primăria va funcţiona în continuare după program normal, dar cu reguli de acces în
instituţie mult mai stricte. Vârstnicii și alte persoane aflate în izolare vor fi sprijinite în
aprovizionarea cu produsele alimentare și medicamentele necesare 

Ultimele măsuri au fost instituite la Râșnov în data 18 martie (prin Dispoziţia de pri-
mar nr. 108), după o nouă ședinţă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al
orașului Râșnov, convocată imediat după instituirea stării de urgenţă în România.

Noile măsuri rămân în vigoare până la încetarea stării de urgenţă și vizează în prin-
cipal organizarea activităţii astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între
persoane în scopul prevenirii răspândirii Coronavirusului - SARS - COV - 2, la nivelul
instituţiei publice și a orașului Râșnov.

Le enumerăm integral, în continuare:
- intrarea tuturor persoanelor, în clădirea instituţiei publice - orașul Râșnov

(Primăria Orașului Râșnov) se va face doar pe ușa principală;
- intrarea cetăţenilor în clădirea instituţiei publice - orașul Râșnov (Primăria

Orașului Râșnov) se va face conform programului cu publicul, afișat, și va fi limitat la un
număr de două persoane. Dacă sunt mai mult de două persoane, acestea vor aștepta în
ordine în faţa intrării la o distanţă de un metru una faţă de cealaltă;

- după intrarea cetăţenilor în clădirea instituţiei publice - orașul Râșnov
(Primăria Orașului Râșnov), ofiţerul de serviciu se va asigura că aceștia își dezinfectează
mâinile, îi va înregistra într-un registru special și îi va conduce la locul unde depune do-
cumentele sau solicită informaţiile necesare, fără a permite accesul acestora la etajele
clădirii;

- suspendarea audienţelor;
- suspendarea activităţii Centrului Naţional de Informare și Promovare Turistică;
- dezinfectarea pardoselilor și a suprafeţelor de contact (clanţe, mâna curentă a

scărilor, scaunele comune din sala de așteptare etc.), de două ori pe zi, în intervalul orar
12.00 – 14.00 și 16.30 – 18.30;

- achiziţionarea și testarea angajaţilor cu un termometru non-contact;
- dezinfecţia zonelor publice cu soluţiile specifice;
- sprijinirea persoanelor vârstnice și a celorlalte persoane care se încadrează în

prevederile legale în vigoare, care se află în imposibilitatea deplasării și care nu au
aparţinători, să își achiziţioneze produsele alimentare și medicamentele necesare traiu-
lui zilnic. Acest sprijin se poate solicita la nr. de telefon 0729499397, între orele 10.00 –
16.00. În funcţie de numărul solicitărilor se va proceda la prioritizare, după caz.

Goscom Cetatea Râșnov SA, operatorul de apă-canalizare și de salubrizare din oraș, va
menţine programul normal de lucru. Pentru protecţia cetăţenilor și a propriilor angajaţi
s-au luat măsuri de prevenire în actualul context, al riscului de infecţie cu coronavirus,
respectiv dezinfectarea spaţiilor din jumătate în jumătate de oră și păstrarea distanţei
sociale de 1 metru.

Măsurile instituite la Râșnov după declararea stării de urgenţă

Goscom va funcţiona după program normal

Totuși, a fost amânată ședinţa de alegeri a filialei 
Râșnov a Sindicatului Liber al Pensionarilor
Prima zi calendaristică de primăvară a fost prilej de bucurie pentru mai mult de 100 de seniori ai

orașului, care au petrecut la Balul Mărţișorului. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Sindicatu-
lui Liber al Pensionarilor, la un restaurant din cartierul Romacril. După ce au povestit și au depănat
amintiri, cei prezenţi nu au stat mult pe gânduri și au trecut la dans, pe ritmuri ce le-au amintit de
petrecerile la care participau în tinereţe și nu numai.

„Ne-am simţit foarte bine, a fost o plăcere pentru toţi cei prezenţi, mai exact 103 persoane. În
continuare, ar fi trebuit să avem o ședinţă de alegeri în ultima zi din luna martie, dar probabil se va
amâna din cauza situaţiei din ţară și din lume, cu acest virus. S-au blocat toate activităţile și ne
afectează și pe noi sau mai ales pe noi, care suntem mai expuși. Stăm liniștiţi și așteptăm să reintre
lucrurile în normal, apoi vom face ședinţa respectivă, după care sperăm să ne reluăm activităţile obiș-
nuite, inclusiv să participăm la curăţenia de primăvară, chiar dacă ea se va mai amâna, la rândul ei”,
ne-a spus Ștefan Popa, liderul filialei Râșnov a Sindicatului Liber al Pensionarilor.

Din cauza coronavirusului, autorităţile de la nivel central au decis să suspende acţiunile care pre-
supun adunarea a 1.000 de oameni, în primă instanţă, apoi 200 de oameni, apoi au fost suspendate cu
totul.  Dat fiind că virusul este periculos mai ales pentru seniori, specialiștii îi sfătuiesc pe aceștia să
respecte toate măsurile de igienă, să-și spele frecvent mâinile, dar și să evite orice deplasare care nu
este cu adevărat urgentă. 

Primul robohackathon pentru copii programat în orașul Râșnov, în 29 februarie, a fost amâ-
nat. Asta în urma adresei Ministerului Educaţiei și Cercetării, din 24 februarie, prin care s-a
cerut „limitarea la maximum/suspendarea organizării oricăror manifestări școlare sau extrașco-
lare la nivel local sau naţional”.

„Evenimentul va fi reprogramat pentru o dată care va fi comunicată ulterior. Ne pare rău
pentru această situaţie, independentă de noi, mai ales că toate pregătirile logistice și umane
erau deja finalizate. Mulţumim profesorilor de la Școala «Peter Thal» și partenerilor care ne-
au susţinut în acest demers și împreună vom lucra pentru a identifica noua dată de desfășurare
a evenimentului”, au explicat reprezentanţii Centrului de Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă
„Schubz”. 

Primul hackathon de robotică la Râșnov îi provoca pe elevi, în echipe de minim doi, să-și
demonstreze abilităţile inginerești, după ce aceștia primeau câte un kit din partea organizato-
rilor. Mai exact, participanţii trebuiau să asambleze roboţi cu asistenţa voluntarilor din proiect,
iar rezultatele proiectelor să participe apoi la o cursă.

SENIORII S-AU BUCURAT DE BALUL MĂRŢIȘORULUI, 
ÎNAINTE CA NOUL VIRUS SĂ SCHIMBE STAREA DE LUCRURI

PRIMUL HACKATHON DE ROBOTICĂ PROGRAMAT LA
RÂȘNOV, AMÂNAT DIN CAUZA CORONAVIRUSULUI

ULTIMELE EVENIMENTE PUBLICE

UNDE SUNAŢI ÎN CAZ DE URGENŢĂ
Mai multe informaţii legate de noul coronavirus pot fi obţinute la TELVERDE 0800 800 358.

Însă, dacă aţi luat contact cu o persoană care s-a întors dintr-o ţară cu multe cazuri de COVID 19
și mai ales dacă manifestaţi simptome în urma acestui contact, sunaţi direct la 112. 

Seară de excepţie 
cuDan Puric, 
la Biserica 
„Sf. Nicolae”
Despre credinţă și jertfă le-a vorbit renumitul

actor Dan Puric râșnovenilor, în seara de 9 mar-
tie. S-a întâmplat la Biserica nouă „Sfântul Nico-
lae”, lăcaș de cult care s-a dovedit prea mic pen-
tru toţi cei care au dorit să-l asculte pe Dan Puric.
Conferinţa „De la jertfa lui Hristos, la jertfa nea-
mului românesc” a fost precedată de un spectacol
de pricesne susţinut de Cvintetul Anatoly, al
Operei Brașov, alături de care a cântat și Claudiu
Benga, elev în Râșnov, și care a emoţionat pu-
blicul cu melodia aleasă, un cântec despre mamă.

Alpin Film Festival 2020 
s-a oprit și la Râșnov
Proiecţii de film, lansare de cărţi și discuţii

despre munte. De toate s-au putut bucura
râșnovenii în 29 februarie, la Cinematograful
„Amza Pellea”, când, aici, a poposit Alpin Film
Festival, ediţia a V-a. Evenimentul a debutat cu
acţiunea „Râșnov-Ziua Speologiei”, după care, cei
prezenţi au putut vedea „Spiritul Jaguarului”
(Slovacia), „ANBA, în adâncurile peșterilor din
Haiti” (Franţa) și „769” (România). Au urmat
apoi lansările de carte pentru copii - „Străbunicul
meu, Emil Racoviţă” și „Spre Polul Sud”, în

prezenţa cunoscutului speolog român Cristian
Lascu. Alpin Film Festival, unicul eveniment din
România dedicat culturii și educaţiei montane, a
avut loc în perioada 24 februarie - 1 martie, la
Brașov, Bușteni, Râșnov și Predeal.  

Biliardul, în competiţie la Râșnov
O nouă etapă anuală a Cupei Mitihaus la

Biliard s-a desfășurat în perioada 13 – 14 martie
2020 la Râșnov. La ediţia din acest an au partici-
pat 8 concurenţi, printre care și fostul campion
regional, din Baia Mare, alături de concurenţi din
București și Ploiești și bineînţeles, reprezentanţi
locali. Concurenţii au fost împărţiţi pe două
grupe, iar la final, câștigătorii au primit cupe și
diplome din partea organizatorilor.  Prima ediţie
a Cupei s-a desfășurat în 2013. De atunci, tradiţia
s-a respectat în fiecare an, iar evenimentul a
devenit deja o tradiţie la nivel local.
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A fost o adevărată sărbătoare pe Valea
Cărbunării din Râșnov, cu prilejul premierei
celor două etape masculine de Cupă Mondială la
sărituri cu schiurile. 

În perioada 20 - 22 februarie, 57 de sportivi
din 17 ţări, între ei și cei de la vârful clasamen-
tului general, practic „crema” disciplinei, au
concurat pe trambulina K90, în prezenţa a mii
de spectatori. Aproximativ 10.000 doar pe par-
cursul ultimei zilei de concurs, mai mulţi decât
la orice altă competiţie găzduită de Complexul
Olimpic. Atmosfera a fost una ca la marile
evenimente sportive, fanii veniţi după mulţi
dintre concurenţi, din ţări de pe tot mapamon-
dul, încurajându-și frenetic favoriţii. Au fost
zile de poveste, cu un spectacol sportiv la
înălţime, organizare „ca la carte”, plus un pu-
blic de neegalat, lucruri pe care sperăm să le
vedem și în 2021.

„A fost ceva deosebit, din toate punctele de
vedere. Ne-am bucurat să vedem atâta lume pe
Valea Cărbunării și credem că eforturile noastre
s-au concretizat într-un eveniment frumos, am
primit laude, ca și la etapele de fete. Sperăm să
repetăm această figură și în anii viitori!”, a
declarat primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.

Laude din partea Asociaţiei
Federaţiilor Internaţionale
Olimpice de Sport de Iarnă
Un important oaspete al evenimentului a fost

Sarah Lewis, secretarul general al Asociaţiei Fe-
deraţiilor Internaţionale Olimpice de Sport de
Iarnă (AIOWF), care a vizitat Baza Olimpică de
Sărituri cu Schiurile și a supervizat competiţia de
schi alpin găzduită în aceeași perioadă de Poiana
Brașov (Small Evolving Ski Nations Race – FIS -
SES 2020 Race).

Oficialul AIOWF s-a întâlnit cu președintele
Consiliului Judeţean Brașov, Adrian Veștea,
acesta din urmă precizând că „prezenţa doamnei
Sarah Lewis este o garanţie că România con-
tează în cadrul Federaţiei Internaţionale de Schi
și că vom avea sprijin la competiţiile viitoare. Ne
dorim să obţinem sprijinul dumneaei pentru
candidatura judeţului Brașov la organizarea
Jocurilor Olimpice de iarnă pentru Tineret (JOT)
din anul 2028”.

De cealaltă parte, Sarah Lewis (foto
medalion) a subliniat că judeţul Brașov și
Râșnovul au o serie de atuuri clare sub aspectul
organizatoric și oferă un nivel mai înalt, chiar în

comparaţie cu alte state europene cu
tradiţie pentru evenimentele pe
care le organizează, inclusiv la
nivelul capacităţilor de cazare,
de care  s-a arătat „mai mult
decât impresionată”. „Infra-
structura este extraordinară
deja”, a mai ţinut să remarce
Sarah Lewis.

„A fost pentru prima dată
când a venit în România și a ţinut
să sublinieze ceea ce spusese din
auzite sau din rapoartele delegaţilor tehnici
care au condus aici alte competiţii. Și anume,
că ţara noastră merită toată aprecierea pen-
tru modul în care reușește ca, în cele mai difi-
cile situaţii date de condiţiile meteorologice,
să găsească soluţii pentru ca întrecerile să se
desfășoare în cele mai bune condiţii. De altfel,
în urma sondajului anual realizat între par-
ticipanţi, a reieșit că pe Valea Cărbunării se
organizează cele mai bune etape feminine,
acesta fiind unul dintre argumentele care au
justificat intrarea noastră și în circuitul mas-
culin”, a precizat Puiu Gaspar, secretarul
general al FRSB.

Premierul Ludovic 
Orban: „Un 

eveniment de 
mare anvergură!”

Ludovic Orban, prim-mi-
nistrul României, a fost și el
prezent la etapele de Cupă

Mondială masculină, alături de
Mihai Covaliu, președintele

Comitetului Olimpic și Sportiv
Român (COSR).  Ludovic Orban i-a

felicitat pe organizatori, subliniind că „este un
eveniment de mare anvergură în ceea ce
privește sporturile de iarnă”. Cu această ocazie
a fost și o scurtă ședinţă de Guvern „ad-hoc”,
chiar la baza trambulinelor discutându-se
despre tribunele și nocturna necesare la
Râșnov pentru organizarea pe viitor a altor
Cupe Mondiale la masculin, investiţii promise
dar neconcretizate în guvernele anterioare.
„Sunt convins că problema va fi rezolvată. Se
vor găsi soluţii, graţie colaborării dintre
Primăria Râșnov, Consiliul Judeţean Brașov și
Guvernul României. Dacă există voinţă, se
poate face orice”, a declarat premierul Orban.

CUPA MONDIALĂ DE SĂRITURI CU SCHIURILE

Zile de poveste pe Valea Cărbunării! 
Premiera etapelor masculine, examen trecut cu brio 
de Râșnov și râșnoveni. Spectacol sportiv de clasă, 
organizare „ca la carte”, public de neegalat
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Pentru ca spectacolul Cupei Mondiale la mas-
culin să ajungă din nou la Râșnov ar fi nevoie de
nocturnă și tribune, norme impuse de Federaţia
Internaţională de Schi, în contextul interesului
major pentru competiţie. Complexul de pe Valea
Cărbunării ar putea fi dotat în acest sens, a
anunţat Ministrul Tineretului și Sporturilor,
Ionuţ Stroe, prezent la eveniment și plăcut
impresionat de ce a găsit la Râșnov.

„Am vorbit cu primarul Râșnovului, Liviu
Butnariu, să depună la Compania Naţională de
Investiţii documentaţia în vederea realizării
investiţiei - de altfel, e o condiţie pentru organi-
zarea unor astfel de competiţii - tribune și sistem
de iluminat, instalaţia nocturnă. Studiul de fe-
zabilitate pentru tribune, realizat acum trei ani,
ne indică o sumă de aproximativ 500.000 de
euro, dar, probabil, va trebui actualizat. De
asemenea, suma rezultată din discuţiile pe care
le-am avut cu oameni competenţi în domeniu în
ceea ce privește iluminatul este de 500.000-
700.000 de euro. Astfel, probabil efortul comun
pe care ar trebui să-l facem se situează undeva pe
la un milion de euro, un milion și două sute de
mii de euro, investiţie care, din punctul meu de
vedere, poate fi realizată într-un an de zile”, a
precizat ministrul, la deschiderea celor două
etape de Cupă Mondială.

„Mă bucură foarte mult că, așa cum a
declarat domnul ministru, o dorinţă a noastră
de ani de zile se va realiza, și anume: să avem
tribune și nocturnă, proiect pe care l-am depus
în 2017 la CNI, dar, din păcate, până în prezent
el a rămas blocat. Ar fi o împlinire să ducem la
bun sfârșit această muncă și mă gândesc cu
emoţie la momentul în care totul a pornit la
drum, în urmă cu zece ani. În acest fel, etapele

masculine vor putea deveni, asemenea celor
feminine, o tradiţie pentru orașul nostru”, a
spus și primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.

Pentru a pune la punct detaliile acestui
proiect, la București a avut loc deja o primă
întâlnire de lucru. Primarul Liviu Butnariu a
mers, în 4 martie, la Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administraţiei, unde a
discutat subiectul cu secretarul de stat Mihail

Veștea, dar și cu reprezentanţii Companiei
Naţionale de Investiţii. „În timpul acestor dis-
cuţii ni s-a reconfirmat faptul că această
investiţie va fi preluată de Compania Naţio-
nală de Investiţii. În cadrul acestui proiect, noi
trebuie să clarificăm situaţia juridică a
terenului. De asemenea, trebuie să actualizăm
în cel mai scurt timp studiul de fezabilitate,
având în vedere că cel existent este mai vechi
de trei ani, dar și să pregătim celelalte docu-
mentaţii tehnice. După ce trecem de aceste
etape, vom depune și cererea de finanţare,
ceea ce se va întâmpla cât de curând”, a expli-
cat Liviu Butnariu. 

Pentru a putea realiza tribunele, va fi nevoie
de scoaterea din fondul forestier a unei
suprafeţe de 4.160 mp. „Pentru compensare,
vom împăduri o suprafaţă de 5 ori mai mare. În
mod automat, vom aloca peste 20.000 de metri
pătraţi de teren. Am identificat deja suprafeţele
care urmează să fie împădurite și am început
demersurile în acest sens”, a anunţat edilul. 

Conform proiectului, tribunele vor avea o
capacitate de aproximativ 5.000 de locuri și vor
fi amplasate toate pe același versant. Instalaţia
de nocturnă va fi montată la trambulina K90,
omologată de FIS pentru competiţii inter-
naţionale.

MINISTRUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI, IONUŢ STROE: 

Baza Olimpică de Sărituri cu Schiurile ar putea
beneficia de tribune și nocturnă, într-un an
Primarul Râșnovului a avut o primă întâlnire la Guvern, se lucrează deja la documentaţiile pentru CNI 

� KARL GEIGER, PRIMUL CÂȘTIGĂ-
TOR AL UNEI ETAPE MASCULINE DE
CUPĂ MONDIALĂ DIN ROMÂNIA.
Germanul Karl Geiger este primul câștigător al
unei etape masculine de Cupă Mondială la sări-
turi cu schiurile găzduite de România. Sportivul
a reușit la Râșnov două sărituri de 100 de metri,
care i-au adus un punctaj de 270.3 și o victorie de
etapă. A fost urmat de conaţionalul său, Stephan
Leyhe, care a sărit 99, respectiv 97,5 metri (264.7
puncte), iar podiumul a fost completat de Stefan
Kraft, din Austria, cu sărituri de 98, respectiv
97,5 metri (264.5 puncte). 

�STEFAN KRAFT, MARELE CÂȘTIGĂ-
TOR AL WEEK-END-ULUI. Marele câștigă-
tor după week-end-ul de la Râșnov a fost austri-
acul Stefan Kraft, care și-a consolidat poziţia de
lider al Cupei Mondiale, după ce s-a impus în
etapa a doua. A fost a patra sa victorie din acest
sezon și a 20-a din carieră, cu 270.3 puncte, după
sărituri de 103 și 97,5 metri. Germanul Karl
Geiger a ocupat locul secund în etapa a doua – cu
266.7 puncte (99,5 m și 96 m), podiumul fiind

completat de alt german, Constantin Schmid, cu
260.2 puncte (103 m, 95,5 m). „Veteranul”
austriac Gregor Schlierenzauer s-a clasat pe
locul 12, alăturându-se lui Kraft și Schmid pen-
tru recordul trambuline de la Râșnov, de 103 m.
Polonezul Dawid Kubacki, câștigătorul Turneu-
lui celor Patru Trambuline din acest an, s-a clasat
pe locul al patrulea, cu 258.6 puncte, iar un alt
polonez, multiplul campion olimpic Kamil Stoch
a încheiat pe 9. După etapele de la Râșnov, Kraft
(1.433 puncte) și-a mărit avansul în ierarhia ge-
nerală în faţa lui Geiger (1.315) și Dawid Kubacki
(1.067). „Am făcut ceva greșeli în prima etapă de
aici de la Râșnov, dar în a doua am reușit să ges-
tionez mult mai bine situaţia. Am fost motivat și
să ating 103 metri, cea mai bună săritură de pe
această trambulină. Am avut sărituri bune,
m-am simţit foarte bine aici și sunt bucuros!”, a
spus austriacul.

� KRAFT ȘI LUNDBY, CÂȘTIGĂTORII
SEZONULUI. Stefan Kraft a rămas primul și
la finalul sezonului actual de Cupă Mondială,
din care nu s-au mai disputat ultimele două

etape, cele de la Vikersund (Norvegia), din 13-15
martie, din cauza pandemiei de coronavirus.
Kraft a fost urmat în clasament de Karl Geiger
și de japonezul Ryoyu Kobayashi. În circuitul
feminin, în cadrul căruia, de asemenea, s-au
suspendat ultimele etape, de la Nizhny Tagil și
Chaikovsky (Rusia), sezonul a fost câștigat de
Maren Lundby (Norvegia), care s-a impus și la
una dintre cele două etape de la Râșnov, din
luna ianuarie, iar podiumul a fost completat de
Chiara Hoelzl și Eva Pinkeling (ambele din
Austria).

�DANIEL CACINA (FOTO), 77,5 ȘI 79
DE METRI ÎN CALIFICĂRI. Daniel Andrei
Cacina, reprezentantul României, a reușit sări-
turi decente în calificările celor două etape,
77,5 metri, respectiv 79 metri, însă nu a reușit
să se califice în concursul propriu-zis. Cu toate
acestea, vorbim de o prezenţă istorică,
sportivul legitimat la CSȘ Dinamo Râșnov
fiind primul român care a avut oportunitatea
de a sări alături de cei mai buni sportivi ai
lumii în propria ţară.

Celebra ceremonie de înmânare a numerelor 
de concurs a avut loc la cinematorgraful Amza Pellea.

PREMIER ȘI MINIȘTRI. Guvernul României a fost reprezentat la Râșnov chiar de
către premierul Ludovic Orban, precum și de ministrul Tineretului și Sporturilor,
Ionuţ Stroe, dar și de ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe.
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După ce s-a renunţat la ideea cu parteneria-
tul public-privat pentru construirea Autostrăzii
Comarnic - Brașov, la nivelul Ministerului
Transporturilor au început pregătirile pentru
noul proiect al arterei, proces în care au fost im-
plicate și autorităţile locale. Astfel, în 4 martie, la
București, a avut loc o întâlnire între primarul
orașului Râșnov, Liviu Călin Butnariu, și minis-
trul Transporturilor, Lucian Nicolae Bode, secre-
tarul de stat la Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administraţiei, Mihail Veștea, direc-
torul general al Companiei Naţionale de Admi-
nistrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),
Mariana Ioniţă, și directorul CFR, Ioan Pintea. Pe
lângă edilul din Râșnov, la întâlnire au participat
și primarii din Comarnic, Sinaia și Azuga. 

Autostrada Comarnic -
Brașov: noul traseu ar
putea ocoli zona în care se
extinde domeniul schiabil 
din Poiana Brașov 
În timpul acestor discuţii a fost decisă înfiin-

ţarea unei Unităţi de Implementare a Proiectului
Autostrăzii Comarnic - Râșnov, care va fi formată
din specialiști ai CNAIR, dar și din administraţiile
locale care fac parte din Asociaţia Valea Prahovei

în Acţiune, respectiv primăriile Comarnic, Sinaia,
Azuga, Râșnov și CJ Brașov.  

Primarul Râșnovului, Liviu Butnariu, a pre-
cizat că această Unitate de Implementare a
Proiectului se va înfiinţa până la sfârșitul acestei
luni și, printre altele, va trebui să se ocupe de
refacerea studiul de fezabilitate. Cel existent este
foarte vechi, fiind elaborat în perioada 2004 –
2006. „Acum, în unele localităţi, vechiul studiu
nu corespunde realităţilor din teren, împărţind
localităţile în două”, a explicat primarul. 

Tot în cadrul discuţiilor de la București a fost
propusă realizarea a două tuneluri noi, fiecare cu
o lungime de 3 kilometri, unul la Sinaia, iar
celălalt la Bușteni, pentru a nu mai fi afectate
zonele centrale ale celor două orașe. 

Edilul râșnovean a făcut și o propunere de
modificare a traseului. „Domeniul schiabil din
Poiana Brașov urmează să fie extins spre
Râșnov. Conform proiectului iniţial, autostrada
ar urma să coboare dinspre Predeal în Colţii
Cheii  - Valea Lungă, zonă care face legătura cu
această dezvoltare a domeniului schiabil. În
aceste condiţii, eu am propus un alt traseu.
După ce se va constitui această unitate, vom
putea avea discuţii aplicate privind traseul de
coborâre de la Predeal la Râșnov”, a declarat
Liviu Butnariu. 

Măsuri de securitate 
pentru DN 73
O altă problemă ridicată de primarul orașului

Râșnov a fost și cea a rigolelor de pe DN 73, drum
modernizat cu bani europeni, vizat fiind segmen-
tul de la ieșirea spre Bran (Șoseaua Branului).
„Noi am solicitat, prin numeroase adrese, ca
aceste rigole să fie modificate, în sensul realizării
unora acoperite. Din păcate, aceste modificări
nu se pot face, pentru că rigolele iniţiale au fost
incluse în proiectul cu finanţare europeană. În
schimb, am convenit ca în acele zone să se facă
un parapet de protecţie, pentru a se evita pro-
ducerea unor accidente”, a declarat primarul. 

De asemenea, în timpul discuţiilor cu mi-
nistrul, Butnariu a anunţat că s-a luat decizia
refacerii trecerii la nivel cu calea ferată de pe seg-
mentul dintre Cristian și Râșnov al DN 73, pentru
ca în această zonă să nu se mai formeze cozi
interminabile. „Amenajarea actuală este extrem
de degradată, iar șoferii trec calea ferată cu o
viteză foarte mică. Între șinele de cale ferată se
vor monta dale de cauciuc, lucrările fiind incluse
în proiectul de modernizare. În acest fel se va
elimina blocajul”, a explicat edilul. 

Aceasta nu este singura trecere la nivel cu
calea ferată cu probleme. „În timpul aceleiași

întâlniri am ridicat și problema trecerii la
nivel cu calea ferată din zona Gării, unde, la
fel, dalele sunt destul de degradate. Tronsonul
de cale ferată este dat în chirie unui operator
privat, problema se va studia, iar soluţia finală
va fi comunicată în cel mai scurt timp”, a
declarat Butnariu. 

Trafic normal pe drumul
dinspre Predeal
Discutată a fost și situaţia de pe DN 73 A,

respectiv sectorul dintre Râșnov și Predeal, unde
de mai mulţi ani sunt probleme cu un pod,
amplasat în zona poligonului militar de lângă
oraș. „Lucrările de refacere a acestui pod au
început din anul 2016 și încă nu au fost
încheiate. Promisiunea reprezentanţilor Com-
paniei Naţionale de Administrare a Infrastruc-
turii Rutiere - care au participat la discuţie - a
fost că, imediat ce se încălzește vremea, lucrările
vor fi reluate. Există deja un constructor și
sperăm ca până în jurul datei de 1 mai, când
începe sezonul turistic, să se refacă acest pod”, a
mai spus Butnariu. 

Tot pe acest drum, primarul a precizat că
există o alunecare de teren, iar reprezentanţii
CNAIR au promis că vor începe și lucrările la
acest tronson. 

Primarul Liviu Butnariu, întâlniri la Guvern pentru
autostrada Comarnic-Brașov, DN 73 și DN 73A

Începute în 10 februarie, lucrările de
restaurare, conservare și valorificare a Cetăţii

Râșnov – Incinta de vest (Cetatea de sus) se
derulează conform planului, iar proiectul ar
putea fi finalizat chiar mai repede decât esti-
marea iniţială. Până acum au fost demolate
aproximativ 80% dintre construcţiile ilegale
realizate de investitorul italian, în perioada
2000 – 2006, fără ca acesta să obţină vreun
aviz de la Ministerul Culturii sau de la
Primăria Rânov. Printre altele, primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu, a declarat că a fost
dărâmată în totalitate clădirea în care era
„expoziţia comunistă”, cu poze din perioada
lui Ceaușescu. Același lucru s-a întâmplat și cu
construcţia în care, pentru o scurtă perioadă,
a funcţionat un restaurant. Din această săp-
tămână, Liviu Butnariu a precizat că vor
începe lucrările la reţelele de apă și de
canalizare, având în vedere că temperaturile
permit realizarea săpăturilor. Dacă lucrările
vor progresa în ritmul în care au început, sunt

mari șanse să fie terminate înainte de ter-
menul prevăzut prin contract, respectiv 26 de
luni, a mai spus primarul Râșnovului. „În 10
martie am avut o întâlnire cu echipa de
implementare și cu constructorul, în care am
solicitat să ne prezinte un grafic, iar din
declaraţia constructorului rezultă că cel puţin
demolările și reabilitarea clădirilor existente
va fi finalizată în cursul acestui an. Spre
sfârșitul anului ar urma să înceapă lucrările
de restaurarea a două turnuri, intervenţii care
sunt mai complexe”, a explicat acesta. 

În toată perioada lucrărilor la Incinta de
Vest, Grădina Cetăţii va fi deschisă, astfel că
toate evenimentele incluse în agenda culturală
a orașului programate, în mod tradiţional, la
Cetate, vor fi organizate conform programului
anunţat încă de la începutul anului. Lucrările
sunt executate de SC Romconstruct Group
SRL, din Ploiești (în asociere cu SC Concas SA
și SC Crindesign Proiect SRL) și au o valoare
totală de 19,5 milioane de lei.

Cetatea Râșnov ar putea fi redeschisă mai repede 

Trecerea de cale ferată dintre Râșnov și
Zărnești va fi amenajată cu bani europeni, în
cadrul proiectului „Măsuri de îmbunătăţire a
siguranţei traficului prin amenajarea trece-
rilor la nivel a drumurilor cu calea ferată”,
care a fost lansat în execuţie și care include și
lucrări în judeţul Brașov. Proiectul este deru-
lat de Compania Naţională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere (CNAIR), este finanţat
prin Programul Operaţional Infrastructură
Mare 2014-2020, cu 34.324.881 lei, și vizează
amenajarea a 246 de treceri la nivel a dru-
murilor naţionale cu calea ferată din întreaga
ţară. Una singură este din judeţul Brașov, cea

de pe DN 73A, între Râșnov și Zărnești. Aici,
proiectul prevede montarea de stâlpi de ilumi-
nat dotaţi cu panouri solare, montarea unor
stâlpi pentru delimitarea sensurilor de circu-
laţie, semnalizare rutieră orizontală (inclusiv
elemente rezonatoare) și așternerea unui
covor antiderapant, cu o lungime de 50 m,
pentru a reduce distanţa necesară frânării. Nu
se vor face însă lucrări la dalele dintre șinele
de cale ferată, acestea fiind în responsabilitatea
operatorilor feroviari.

Proiectul va fi executat de compania SC Vesta
Investment SRL și are ca durată de implementare
24 de luni. 

TRECEREA LA NIVEL CU CALEA FERATĂ DINTRE RÂȘNOV ȘI ZĂRNEȘTI, „SECURIZATĂ” DUPĂ MODEL UE

Primele construcţii neautorizate demolate: restaurantul și „expoziţia comunistă”
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O parte dintre elevii Școlii Gimnaziale nr. 2
„Peter Thal” vor învăţa la Liceu. Mai exact, în
clasele speciale, care au fost amenajate în clădirea
atelierelor de la Liceului Tehnologic, lucrările
fiind deja finalizate. Însă, dată fiind situaţia gene-
rată de pandemia de coronavirus, mutarea ar
putea fi făcută amânată. 

6 noi săli au fost amenajate pentru elevii
Școlii Gimnaziale „Peter Thal” în clădirea Liceu-
lui Tehnologic. Tot aici au fost amenajate și spaţi-
ile sanitare necesare. 

Intrare separată
De asemenea, elevii Școlii 2 vor avea și o

intrare separată faţă de cea a Liceului Tehnologic,

astfel încât să nu fie deranjaţi de colegii mai mari.
În perioada următoare va fi achiziţionat și
mobilierul necesar pentru buna desfășurare a
orelor de curs.

Mutarea, devansată de
criza coronavirusului
„Dacă reușim să ne mutăm pe parcursul

acestui an școlar, pentru că a apărut acest
blocaj care nu era prevăzut, cu închiderea
școlilor, vom activa cu patru clase în acest
spaţiu. Din următorul an școlar, aici ar trebui
să funcţioneze șase clase”, a declarat prof.
Felicia Pivariu, director adjunct al Școlii 
Gimnaziale nr. 2. 

Aproape de pragul 
de 1.000 de elevi
La Școala „Peter Thal” sunt înmatriculaţi

aproximativ 950 de elevi, iar clădirea în care
funcţionează acum școala este acum prea mică.
Problema subdimensionării spaţiilor a fost întâm-
pinată încă de acum doi ani, fiind analizate mai
multe variante, de la organizarea cursurilor în
două schimburi, până la extinderea spaţiilor exis-
tente. Anul trecut, s-a amenajat, spre exemplu, o
nouă sală de clasă, prin redimensionarea can-
celariei din corpul nou de clădire, construit în
2012. S-a pus chiar și problema construirii unei
noi școli în oraș, în zona de circumscripţie a Șco-
lii 2, dar acest lucru s-a dovedit nefezabil, având în

vedere că finanţarea se acordă per elev și nu s-ar
acoperi cheltuielile pentru un nou centru bugetar.

Extinderea prin amenajarea unui corp nou la
Liceu a fost una dintre soluţiile propuse de
Primărie încă de la început, iar acum s-a ajuns la
concluzia că măsura nu mai poate fi amânată.
„Problema de la Școala 2 a fost permanent în
atenţia noastră. S-au identificat pe parcursul
timpului mai multe soluţii, decizia finală fiind,
așa cum este normal, a școlii. Orice decizie s-a
luat, noi am susţinut-o și am asigurat alocările
bugetare necesare”, a precizat primarul Liviu
Butnariu.  De altfel, toate fondurile necesare
noilor amenajări de la Liceu au fost puse la dis-
poziţie de către Primăria Râșnov, gestionarea
directă a banilor fiind în atribuţiunea școlii.

Școala 2 se extinde cu un corp nou, la Liceu
Sălile de clasă au fost amenajate, conducerea unităţii de învăţământ urmând să achiziţioneze mobilierul din fondurile primite de la Primărie

O clasă de a IX-a cu frecvenţă
redusă, începând cu anul școlar
2020 - 2021

Din toamnă, la Liceul Tehnologic Râșnov va
funcţiona o clasă de a IX-a cu frecvenţă redusă.
Clasa este pe filieră teoretică și va avea 28 de
locuri. Este noutatea pe care o anunţă condu-
cerea liceului pentru următorul an școlar și ea
vine, practic, în întâmpinarea celor care ter-
minau ciclul gimnazial și voiau să-și continue
studiile, dar nu în același regim cu ceilalţi liceeni,
după cum a explicat directorul unităţii liceale,
prof. Marius Lungu. „Am mai avut până acum

clase cu frecvenţă redusă, dar numai începând
cu clasa a XI-a. Sunt, însă, persoane care au
absolvit clasa a VIII-a și care, deși au trecut de o
anumită vârstă, doresc să își continue studiile.
Există cerere pe acest segment și am decis că e
util să înfiinţăm o clasă a IX-a cu frecvenţă
redusă”, a explicat directorul. 

Înscrierile vor fi făcute, conform calendaru-
lui Ministerului Educaţiei Naţionale, după exa-
menul de Evaluare Naţională. Acesta era pro-
gramat, iniţial, în luna iunie, însă, în contextul
coronavirusului, cel mai probabil, datele vor fi
modificate. Mai multe detalii se găsesc pe site-ul
liceului, http://liceulrasnov.rdsbv.ro/wordpress/.

Liceul se va putea face și la
„fără frecvenţă”, la Râșnov

Puteţi înscrie copiii online, 
dar validarea trebuie făcută 
la școală, atunci când vor 
fi reluate cursurile

Înscrierile la clasa pregătitoare au început
din 4 martie și ar fi trebuit să fie finalizate în 23
martie. Însă, acestea vor fi prelungite, așa încât
vor mai avea timp cei care încă nu au înscris
prichindeii la școală. Prelungirea înscrierilor  a
fost anunţată chiar de ministrul Educaţiei,
Monica Anisie, imediat după ce a fost anunţată
suspendarea cursurilor în grădiniţe și școli, din
cauza coronavirusului.  

La clasa pregătitoare trebuie înscriși copiii
care împlinesc 6 ani până în 31 august 2020. Cei
care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie –
31 decembrie 2020 vor putea fi înscriși la școală,
doar dacă evaluarea psihosomatică arată că
micuţul este pregătit și poate face faţă cerinţelor.
Chiar dacă, în această perioadă, cursurile sunt
suspendate, părinţii pot face înscrierile și on-line.
Toţi pașii îi găsiţi accesând site-ul Inspectoratului
Școlar Judeţean Brașov – isjbrasov.ro, la secţi-
unea „Înscriere Înv. Primar” în bara de sus. Însă,
atenţie! Toate fișele încărcate on-line, trebuie va-

lidate la școală, în prezenţa profesorului. Adică
verificate împreună cu profesorul și mai apoi
semnate de părinte. „Înscrierile se fac online, iar
noi am anunţat acest lucru printr-un afiș, pe ușa
intrării în școală, Formularul se găsește pe 
site-ul Inspectoratului Școlar Judeţean, iar
cererile sunt apoi validate de către unitatea de
învăţământ pentru care se aplică înscrierea”, a
subliniat prof. Oana Cheţe, director al Școlii 
Gimnaziale 3 din Râșnov, unitate în a cărei struc-
tură este și Școala 1 din oraș. La Școala 2, aproape
două treimi din populaţia școlară estimată deja
este înscrisă, după cum ne-a spus prof. Felicia
Pivariu. „Finalizarea acţiunii se face prin semnă-
tura părintelui, la școală. Din estimările pe care
le-am avut pentru anul școlar viitor, deja au fost
finalizate aproximativ 75% dintre înscrieri, dar
ele vor continua, cu siguranţă, atunci când
situaţia actuală se va debloca”, a detaliat aceasta. 

Iniţial, înscrierea la clasa pregătitoare se
făcea în două etape, prima până în 23 martie, a
doua, în a doua jumătate a lunii aprilie. Însă,
pentru moment, ministrul Educaţiei nu a pre-
cizat dacă cele două perioade vor fi comasate sau
vor fi anunţate noi date. Oricum, oficialii dau
asigurări că toţi copiii de vârsta clasei pregăti-
toare au loc asigurat. 

Înscrierea la clasa 
pregătitoare va fi prelungită

Mașini de intervenţie, echipament special,
modul de comportament în diverse situaţii și
oameni reali, care salvează vieţi. Așa a fost, pe
scurt, la Ziua Protecţiei Civile din România, mar-
cată, în 3 martie, la Râșnov. Prezentarea tehnicii
s-a făcut în faţa Primăriei Râșnov, unde a și fost
organizat un punct de informare preventivă. La
eveniment au participat mai mulţi elevi ai șco-
lilor din oraș, care au putut afla direct de la spe-
cialiști toate informaţiile legate de tehnica
folosită în situaţiile de criză. Cele mai interesante
momente au fost cele legate de prezentarea
tehnicii, dar la fel de atenţi au ascultat elevii și ce
au de făcut în cazul unei situaţii de urgenţă. Și
mai ales dacă găsesc urme de muniţie. 

„Un eveniment reușit, aș spune. Au fost opt
vehicule de intervenţie ale ISU Brașov, de la

descarcerare, primă intervenţie, până la barcă.
Au fost prezentate informaţii utile tuturor
cetăţenilor. Foarte interesant, cei prezenţi au
fost instruiţi ce să facă în cazul în care găsesc
muniţie veche, pentru că acestea sunt cazurile
care se mai întâlnesc, muniţie tocmai de pe
timpul războiului. Aceasta nu trebuie mutată
sau ceva de genul acesta, ci trebuie localizată și
apoi anunţate autorităţile”, ne-a spus Mircea
Oltean, șef al Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă Râșnov. 

Ziua Protecţiei Civile din România este mar-
cată în 28 februarie, iar Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al Judeţului
Brașov a desfășurat, în perioada 26 februarie - 4
martie, o serie de activităţi menite să marcheze
evenimentul, în mai multe localităţi din judeţ.

Ziua Protecţiei Civile, 
sărbătorită alături de copii
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După două săptămâni de muncă, firma con-
tractată de Primăria Râșnov a reușit să ecolo-
gizeze o porţiune semnificativă a pârâului
Ghimbășel. De pe malurile pârâului s-a adunat
zeci de tone de gunoi, aproape orice, de la
„tradiţionalele” deșeuri din plastic, la cauciu-
curi, moloz, piese de mobilier, televizoare și
chiar o cadă cu jacuzzi. „În afară de oameni, am
găsit aproape orice”, a declarat administratorul
public al Râșnovului, Ionuţ Drăguţu, care a fost
desemnat să monitorizeze proiectul. El susţine
că în grămezile de gunoi de pe maluri au fost
găsite chiar și indicii referitoare la „proprietarii”
deșeurilor aruncate, spre exemplu, documente
pe care apăreau adrese care nu sunt din Râșnov. 

Logistica folosită pentru
această campanie a fost
impresionantă
Pe lângă muncitorii mobilizaţi, care, de

multe ori, au fost puși în situaţia de a merge prin
apa rece pentru a aduna deșeurile, în albia
Ghimbășelului a fost adus și un excavator. Asta,
pentru că acţiunea nu a fost o simplă campanie
de ecologizare, ci a presupus și alte intervenţii.
Astfel, cu ajutorul unui excavator s-au făcut și
lucrări de decolmatare - eliminarea unor
«insule» ce s-au format de-a lungul anilor - sau
de scoatere a unor rădăcini de mari dimensiuni,
dar și de taluzare a malurilor, acolo unde este

cazul. „Pentru toate aceste intervenţii a fost
obţinut avizul Sistemului de Gospodărire a
Apelor”, ne-a declarat primarul Liviu Butnariu.

Gardurile ilegale de pe
maluri trebuie să dispară 
Ecologizarea cursului de apă se va face și

în zona în care, de-a lungul anilor, au fost rea-
lizate garduri și alte construcţii provizorii,
până la malul apei. De altfel, reprezentanţii
Primăriei au precizat că au transmis notificări
prin care li s-a adus la cunoștinţă celor care au
construit aceste amenajări că trebuie să le
demoleze, dacă sunt la o distanţă de 5 m de
albia cursului de apă. În cazul în care cei vizaţi
nu se vor conforma în mod voluntar, aceste
construcţii provizorii vor fi dezafectate cu aju-
torul excavatorului. Ba mai mult, cei care nu
își demolează singuri gardurile, riscă și amenzi
considerabile. „Deocamdată, niciun proprie-
tar nu a demolat gardurile. Conform noti-
ficărilor, proprietarii au la dispoziţie 30 de zile
pentru a le dezafecta. În cazul în care au
primit  notificările și nu se vor conforma, vom
trece la demolarea acestor amenajări ilegale”,
a avertizat Ionuţ Drăguţu. 

3,7 kilometri în 
supervizare permanentă
Firma care se va ocupa de aceste lucrări

are experienţă în astfel de proiecte și va
acţiona permanent la Râșnov. Este aceeași
societate comercială care a curăţat pârâul și în
localitatea Cristian.

La Râșnov, se va acţiona pe o rază de până
la 5 metri de la albia pârâului, pe ambele
maluri, pe întreg curs al apei care traversează
orașul - aprox. 3.700 metri liniari.

Camere de supraveghere 
pe toată lungimea 
Ghimbășelului?
Pe de altă parte, pe viitor, Primăria Orașului

Râșnov ia în calcul să monteze camere de
supraveghere pe toată lungimea Ghimbășelului.

Totodată, pentru acest an, în planul de
investiţii al Primăriei Râșnov este prevăzută ame-
najarea unei instalaţii flotante, cu ajutorul căreia
să fie „culese” gunoaiele care plutesc pe apă.

Decizia de a apela la o firmă specializată vine
după ce, de-a lungul anilor, Primăria Râșnov a
derulat numeroase campanii de ecologizare a
pârâului, de cele mai multe ori cu ajutorul pro-
priilor salariaţilor sau al beneficiarilor de aju-
toare sociale, ce trebuie să facă muncă în folosul
comunităţii. Însă, de fiecare dată, după ce tre-
ceau echipele de ecologizare, gunoaiele
reapăreau. Și tot de fiecare dată, apelul edililor
râșnoveni a fost ca oamenii să nu mai confunde
Ghimbășelul cu o rampă de gunoi.

Zeci de tone de deșeuri, adunate din Ghimbășel 
„În afară de oameni, am găsit aproape orice”, au rezumat reprezentanţii Primăriei Râșnov 
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Pentru această primăvară au fost
pregătiţi peste 85.000 de puieţi 

Ocolul Silvic de la Râșnov a început deja
pregătirile pentru lucrările de împădurire și
reîmpădurire, campania din 2020. Conform pri-
marului Râșnovului, Liviu Butnariu, în acest an
„vom împăduri 16,48 hectare de teren, cu
82.500 de puieţi. Vor fi atât lucrări de împă-
durire, pe o suprafaţă de 9,5 hectare, cât și com-
pletări ale plantărilor din anii precedenţi. În
această campanie de împădurire vor fi implicaţi
atât voluntari, cât și lucrători specializaţi ai
Ocolului Silvic Râșnov”. 

Șeful Ocolului Silvic Râșnov, Puiu Gheorghe,
a explicat că, în acest an, vor fi folosiţi 11.550 de
puieţi de fag, 8.450 de paltin, 1.900 de gorun,
14.350 de puieţi de molid și 28.200 de brad. 

„Predominante în acţiunile de plantare vor fi
rășinoasele, pentru că, în general, pe parcelele
unde s-au realizat lucrări de exploatare a masei
lemnoase, foioasele s-au regenerat foarte bine pe
cale naturală”, a explicat reprezentantul Ocolu-
lui. Acesta a mai spus că, în această campanie,
aproximativ 30% din puieţi sunt folosiţi din
pepinierele proprii ale OS Râșnov.  

Campania de plantare a început în 16 martie,
puieţii fiind duși pe șantiere de mai multe zile.
Plantări vor fi făcute în zone destul de dificile,
printre care Diham, Pănicel sau zona Dobrice.
„Cea mai accesibilă este zona Dumbrava, unde
avem programate lucrări de completare”, a pre-
cizat Puiu Gheorghe. În acest an se vor face împă-
duriri în 7 puncte, iar completări - în 24 de
puncte, fiecare dintre parcele având o suprafaţă
destul de mică.

Plantări pe 17 hectare 
de pădure de pe teritoriul
Ocolului Silvic Râșnov În locul lor, autorităţile locale

iau în calcul să planteze specii
ornamentale, cum ar fi stejarul
roșu, care crește repede și este
extrem de spectaculos

Parcul și aleea pietonală din zona
Promenadei vor fi „curăţate” de arborii pericu-
loși, în locul acestora urmând a fi plantaţi alţii,
autorităţile luând în calcul să fie unii ornamen-
tali. Decizia tăierii lor a fost luată după ce, în tim-
pul unei vijelii de luna trecută, vântul a rupt un
molid. „Pentru a se evita producerea unor acci-
dente în această zonă intens circulată, am soli-
citat Ocolului Silvic Râșnov să facă un inventar
al arborilor potenţial periculoși. Au fost identifi-
caţi 40 de arbori din diferite specii, printre care
pin negru, frasin, tei sau paltin. Acești arbori au
fost marcaţi cu vopsea roșie”, a declarat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu. Arborii vor fi extrași,

în primă fază urmând a fi tăiaţi cinci tei, câte
patru frasini și goruni și doi pini. „Extragerea se
va face după ce obţinem avizul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Brașov”, a mai spus Butnariu. 

Tăierile vor fi făcute de o firmă de speciali-
tate, pentru că intervenţiile nu vor fi similare
celor dintr-o pădure normală. De altfel, șeful
Ocolului Silvic Râșnov, Puiu Gheorghe, a
declarat că pentru aceste intervenţii va fi con-
tractată o firmă de specialitate,  care să aibă și
alpiniști utilitari. 

După extragerea arborilor periculoși se vor
face și plantări, intervenţie de care se va ocupa
Ocolul Silvic Râșnov. „Noi vom prezenta o pro-
punere proprietarului, respectiv Primăriei
Râșnov. Luăm în considerare că este vorba de o
zonă de agrement, motiv pentru care avem în
vedere plantarea unor specii ornamentale, poate
chiar stejar roșu, care crește repede și este extrem
de spectaculos”, a încheiat Puiu Gheorghe. 

Arborii periculoși din zona
Promenadei vor fi tăiaţi 

Pepinierele Ocolului Silvic Râșnov își diversifică oferta
Dacă până acum Ocolul Silvic Râșnov s-a concentrat pe cultivarea puieţilor
din speciile folosite pentru împăduriri, din acest an, oferta va fi diversificată.
Mai exact, Puiu Gheorghe a declarat că de la pepiniera din Valea Lungă vor
putea fi procurate și specii ornamentale. „Anul acesta pregătim aproximativ
500 de fire de tuia, care este o specie ornamentală. De asemenea, vom pregăti
și alte specii, cum este platanul sau scorușul”, a detaliat șeful Ocolului Silvic
Râșnov.
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