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Atenţie, râșnoveni!
Din acest an,

gunoiul se va arunca
după noi reguli
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Cum vrei 
să arate 
orașul tău 
până în 2026?
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SUNTEM ÎN ELITA
ȘCOLILOR CU PREDARE
ÎN LIMBA GERMANĂ
Două gimnaziste de la
„Peter Thal”, în etapa
naţională a Olimpiadei de
Limba și Literatura
Română pentru Minorităţi

10 elevi ne-au reprezentat în faza
judeţeană, dar Iulia Filip, din
clasa a V-a, și Alexandra Ulian,
din clasa a VI-a, își vor demonstra
cunoștinţele sub numele școlii
noastre.

Ambasadorul Japoniei,
oaspetele de seamă al
Râșnovului la Târgul 
de Turism al României
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Primăria Râșnov a trecut de cea mai
complicată etapă birocratică a proiectului
de restaurare a Cetăţii (mai exact a incin-
tei de vest, cunoscută sub denumirea
„Cetatea de Sus”), respectiv avizul Comi-
siei Naţionale a Monumentelor Istorice,
din cadrul Ministerului Culturii. Actul a
fost emis în ședinţa de la sfârșitul lunii fe-
bruarie 2019, după mai multe luni de
analiză în detaliu. 

Primarul Râșnovului, Liviu Butnariu, a
precizat că acesta este cel mai important
document, având în vedere că prin avizul
amintit au fost aprobate intervenţiile ce se
vor realiza la un monument de importanţă
naţională. Parcursul birocratic al proiectu-
lui se va încheia odată cu obţinerea avizu-
lui ISU, procedură aflată aproape de final,
după care se va putea trece la lucrări. 

„Celelalte avize le-am obţinut deja,
însă avizul de la Ministerul Culturii era
cel mai dificil de obţinut și a durat și cel
mai mult, întrucât proiectul a fost verifi-

cat de specialiști și puteau exista modi-
ficări faţă de situaţia prezentată. După ce
obţinem avizul ISU, vom emite autorizaţia
de construire, astfel încât să putem începe
lucrările”, a precizat Liviu Butnariu.

Cetatea va putea fi 
vizitată chiar și în 
timpul lucrărilor
Edilul a precizat că a discutat și cu

constructorul, Asocierea SC Romconstruct
Group SRL, fiind stabilit și planul de
lucrări, acestea urmând a se derula pe
etape. „Intervenţiile au fost programate
astfel încât să fie închise efectiv doar sec-
toarele afectate de șantier, securizate core-
spunzător, iar restul zonelor să rămână
deschise turiștilor”, a explicat Butnariu. 

Când a fost demarat proiectul, s-a luat
în calcul închiderea integrală a Cetăţii de
Sus, însă, după mai multe calcule și ana-
lize, Primăria Râșnov și constructorul au

planificat lucrările astfel încât să nu fie

nevoie de această măsură. Noul plan de

intervenţii a căpătat avizele necesare, ast-

fel că acest lucru a devenit o certitudine:

Cetatea Râșnov nu se va închide.

Nu vor lipsi nici 
evenimentele 
Chiar dacă monumentul va fi în șantier,

primarul Liviu Butnariu a anunţat că și în

acest an va fi menţinută tradiţia organizării

de evenimente în Cetate în timpul verii.

„Anul trecut au fost desfășurate programe

care au animat Cetatea pe tot parcursul

verii, cum a fost, spre exemplu, «Jocmania»,

urmat de un proiect derulat în premieră,

«Vacanţa altfel». Și  pentru acest an pregă-

tim o surpriză, pe care o vom anunţa în

curând”, a precizat Butnariu. 

- continuare în pagina 5 - 

EXTINSĂ CU UN ETAJ, RENOVATĂ COMPLET
PE EXTERIOR ȘI DOTATĂ CU LIFT

Schimbată total! 
„Noua” Policlinică 
a prins contur

Acum se lucrează la finisaje, iar în mai -
iunie poate începe și a doua etapă de moder-
nizare. Există însă două mari necunoscute:
aprobarea bugetului de stat și durata proce-
durii de licitaţie.
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Ministerul Culturii și-a dat acordul:
poate începe restaurarea Cetăţii Râșnov

Primăria a obţinut cel mai important aviz pentru acest
proiect, cel de la Comisia Naţională a Monumentelor Istorice.

Cetatea nu se va închide.
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Începute în primăvara anului trecut,
lucrările la prima etapă de modernizare a
Policlinicii din Râșnov sunt aproape de
final. Astfel, în ultima parte a lunii februarie
a fost montat și liftul pentru persoanele cu
mobilitate redusă. Acesta poate 
transporta simultan între 6 și 8 persoane,
fiind proiectat pentru o sarcină maximă de
630 de kilograme. Lucrările au fost unele
ample, având în vedere că liftul și holul afe-
rent au fost incluse într-o extindere rea-
lizată dintr-o structură din stâlpi și grinzi
din beton armat.

Tot în cadrul acestui proiect, acoperișul
a fost refăcut în totalitate. Înălţat și trans-
format în mansardă, aici au fost amenajate
16 spaţii noi medicale. De asemenea, au fost
terminate și lucrările la faţade, acestea fiind
termoizolate, astfel încât clădirea să fie una
eficienţă din punct de vedere energetic.
Acum se lucrează la finisaje, astfel că, în
scurt timp, și această etapă va fi încheiată. 

Reabilitarea exteriorului Policlinicii din
Râșnov este un proiect destul de complicat,
având în vedere că imobilul este exact în
centrul istoric al orașului, iar pentru
constructor nu a fost simplu să rezolve pro-
blemele logistice. 

Spre exemplu, pietonalul cu pavaj de
piatră din centru, singura cale de acces a

camioanelor care au făcut aprovizionarea cu
materiale, a fost avariat pe parcursul
lucrărilor. Acesta a fost reparat și  va fi „pre-
dat” în stare iniţială la finalizarea lucrării de
către constructor.

Totodată, anul trecut, din cauza ploilor
abundente, graficul de lucrări stabilit iniţial
a fost afectat.

Această primă etapă de modernizare a
Policlinicii Râșnov a costat aproximativ 2,2
milioane de lei, finanţarea fiind asigurată
integral de la bugetul local.

Pasul următor va fi mutarea medicilor
de familie în cabinetele de la mansardă, ast-
fel încât autorităţile locale să poată începe
cea de-a doua etapă de modernizare a
unităţii. Asta va presupune amenajarea
spaţiilor interioare de la parter și cele două
etaje. În acest sens, primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu, a anunţat că imediat după
aprobarea bugetului de stat și apoi a buge-
tului judeţean, respectiv a celui local, va fi
lansată și licitaţia de lucrări pentru această
etapă a proiectului. „Vrem să încheiem cât
mai repede licitaţia, astfel încât, în mai -
iunie, să putem începe și lucrările propriu-
zise. Totul depinde însă de momentul
aprobării bugetului și de modul cum vor
decurge procedurile de licitaţie”, a precizat
Liviu Butnariu.

EXTINSĂ CU UN ETAJ, RENOVATĂ COMPLET PE EXTERIOR ȘI DOTATĂ CU LIFT

Schimbată total! „Noua” Policlinică a prins contur
Acum se lucrează la finisaje, iar în mai - iunie poate începe și a doua etapă de modernizare. 
Există însă două mari necunoscute: aprobarea bugetului de stat și durata procedurii de licitaţie

În prima zi de primăvară, în Râșnov a
început „luna curăţeniei”, acţiune prin
care orașul este pregătit pentru sărbătorile
pascale. Curăţenia a început în 1 martie,
iar dacă vremea nu va crea mari probleme,
se va încheia până în data de 1 aprilie. În
această perioadă se acţionează pe mai
multe fronturi, respectiv curăţenia,
repararea pieselor de mobilier și întreţine-
rea spaţiilor verzi. De curăţenia propriu-
zisă se ocupă Goscom Cetate Râșnov, direc-
torul acestei societăţi, Rareș Secăreanu,
anunţând că până acum s-a făcut curăţenie
zona pietonală din centrul orașului, în
cartierul de blocuri Centru Nord, în cvar-
talul ISR și se continuă în I. L. Caragiale,
Romacril, Florilor 1 și Florilor 2. Apoi, se
trece la curăţarea arterelor rutiere unde
sunt și zonele de case. „Ne ocupăm de
măturat, de curăţarea rigolelor, dar și de

curăţarea zonelor verzi de vegetaţia
uscată. Pentru aceste activităţi avem 11
angajaţi, dar și 8 deţinuţi de la Penitencia-
rul Codlea, instituţie cu care a fost semnat
un contract”, ne-a declarat Secăreanu. De
asemenea, în această campanie sunt impli-
cate și persoanele care beneficiază de anu-
mite forme de protecţie socială și care,
potrivit legislaţiei, au obligaţia de a efectua
ore de muncă în folosul comunităţii. Aceș-
tia prestează orele de muncă de-a lungul
întregului an, în baza unor grafice stabilite
de Primăria Râșnov, iar în această perioadă
programul lor se suprapune cu „luna
curăţeniei”. 

Pe lângă curăţenia de primăvară, în 
cursul acestei luni se plantează arbuști și, 
totodată, vor fi reparate elementele de
mobilier din locurile de joacă sau alte zone
de agrement. 

La Râșnov a început „luna curăţeniei” 
În martie, orașul va fi pregătit pentru sărbătorile pascale 
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Atenţie, râșnoveni! Din acest an se
schimbă modul în care trebuie aruncat
gunoiul. Practic, până în 31 decembrie
2020, administraţiile locale trebuie să se
asigure că minim 50% din gunoiul aruncat,
în special hârtie, metal, plastic și sticlă,
poate fi reciclat. Pentru anul 2019, legislaţia
prevede atingerea unei ţinte privind
colectarea selectivă de 40%, precum și apli-
carea de tarife diferenţiate. 

„Conform legislaţiei, din acest an,
fiecare cetăţean este obligat să colecteze
selectiv deșeurile pe patru fracţii, respectiv
hârtie, plastic, metal și sticlă. Pentru a găsi
cea mai bună soluţie, am avut mai multe
întâlniri cu asociaţiile de proprietari, ulti-
ma dintre ele - în 25 februarie. Pentru a
respecta legislaţia în vigoare, trebuie să
facem mai multe investiţii, pe care le vom
derula, însă, după ce se va aproba bugetul
local”, a declarat primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu. 

Platformele din cartiere
vor fi extinse 
Potrivit legislaţiei, spaţiile în care sunt

depozitate deșeurile reciclabile trebuie să fie
separate de locul în care se aruncă gunoiul
menajer. „Am discutat acest aspect cu
reprezentanţii asociaţiilor de proprietari,
iar soluţia la care s-a ajuns a fost că putem
extinde actualele platforme de depozitare,
prin realizarea unor noi boxe închise”, a
explicat și viceprimarul Marieana Ducar. 

În orașul Râșnov sunt aproximativ 18
platforme comune de depozitare a
deșeurilor, care deservesc zonele de blocuri.
Pentru colectarea deșeurilor reciclabile pe
cele patru fracţii (hârtie, plastic, metal și
sticlă), se vor achiziţiona 140 de eurocon-
tainere de 1.100 litri. „În principal, în
fiecare boxă, pentru reciclabile se va
amplasa câte un container pentru fiecare
categorie de deșeuri, însă, în Florilor, ISR și
Chimica, unde există câte o singură plat-
formă de ridicare a deșeurilor, se vor pune,
în total, câte 12 europubele”, a mai spus
Marieana Ducar. 

Câte trei europubele și un
sac de rafie pentru case 
Și pentru râșnovenii care stau la case

vor fi cumpărate europubele pentru
deșeurile reciclabile. „În Râșnov sunt
aproximativ 4.000 de case, iar pentru
fiecare dintre ele vom cumpăra câte trei
pubele, una pentru plastic, una pentru
metal și una pentru hârtie. Pentru sticlă,
vom cumpăra saci de rafie, pentru că ope-
ratorul de salubritate ne-a spus că, în
pubele, sticlele se sparg mai ușor”, a pre-
cizat Liviu Butnariu. 

În total, pentru zonele de case vor fi
achiziţionate 15.000 de europubele de 120
litri, precum și 4.000 de saci de rafie. 

Mobila poate fi depozitată
pentru reciclare lângă Gară
Pentru ridicarea deșeurilor voluminoase

(mobilier) va fi amenajat un punct de colectare
în apropiere de Gara CFR (la Lădiţe). Dacă pro-
prietarul le transportă personal, va beneficia de
gratuitate pentru preluarea deșeurilor. Dacă
proprietarul solicită vehiculele  operatorului
local de salubritate, va plăti transportul. 

În ceea ce privește deșeurile din
construcţii, primarul Râșnovului a anunţat că
fiecare cetăţean va trebui să ia legătura cu
operatorul local de salubritate, SC Goscom
Cetate Râșnov SA, pentru a achiziţiona saci
speciali pentru moloz sau pentru alte
mijloace de ridicare a acestei categorii de

deșeuri, dacă este vorba de cantităţi mai mari. 
În ceea ce privește gunoiul de grajd,

administraţia locală va amenaja o platformă
pentru obţinerea compostului. 

Dezvoltatorii imobiliari 
vor rezolva problema 
colectării selective
Nu în ultimul rând, primarul a precizat

că a avut discuţii pe această temă și cu dez-
voltatorii imobiliari din localitate. „De la
data de 1 aprilie 2019, ei vor lua măsuri
pentru colectarea selectivă. Urmează ca
toate societăţile comerciale de pe raza
orașului Râșnov să fie informate că, de luna
viitoare, sunt obligate să colecteze selectiv
deșeurile”, a mai spus Liviu Butnariu. 

Facturi mai mici cu 10% 
și pentru râșnovenii de 
la bloc care reciclează 
Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 74

din 2018, care actualizează mai multe legi
privind regimul deșeurilor, cetăţenii și per-
soanele fizice au obligaţia să colecteze selec-
tiv deșeurile. Pentru cei care nu fac acest
lucru, sunt prevăzute și amenzi, cuprinse
între 1.000 lei și 2.000 lei, pentru persoanele
fizice și între 10.000 lei și 40.000 lei, pentru
persoanele juridice.

Totuși, primarul Râșnovului, Liviu Butnariu,
a precizat că anul acesta, pentru a-i motiva pe
locatari să colecteze selectiv, va fi aplicată și în
cartierele de blocuri reducerea de 10% din va-
loarea facturii la salubritate, metodă care s-a
dovedit una de succes în zonele de case. „La
unele platforme de depozitare a deșeurilor din
cartiere sunt arondate mai multe asociaţii de
proprietari. În timpul întâlnirii din 17    ianu-
arie 2019, i-am rugat pe reprezentanţii asoci-
aţiilor de proprietari să prezinte o soluţie.  În
25 februarie, aceștia au propus ca în cazul în
care se atinge ţinta să beneficieze toate asoci-
aţiile arondate la respectiva platformă de
bonificaţia de 10%. Dacă ţinta nu este atinsă,
ei au spus că sunt de acord să «răspundă în
solidar»”, a explicat Butnariu.

Atenţie, râșnoveni! Din acest an, 
gunoiul se va arunca după noi reguli
Primăria va începe programul de colectare selectivă și în cartierele de blocuri. Se vor extinde platformele de depozitare a deșeurilor, 
unde vor fi aduse containere pentru plastic, hârtie, metal și sticlă. Râșnovenii de la case vor primi încă trei europubele și saci de rafie

În fiecare sală de clasă 
vor exista câte trei pubele 
pentru colectare selectivă

O altă măsură ce urmează a fi luată în
localitate vizează școlile. Mai exact, în
fiecare sală de clasă vor exista câte trei
pubele mici, de 25 litri, una pentru hârtie,
una pentru PET-uri și una pentru

deșeurile menajere. „Pentru școli, vom
cumpăra 428 de pubele. Practic, prin
acest program, care are un caracter
educativ, elevii, începând cu cei din clasa
pregătitoare, vor fi învăţaţi să colecteze
selectiv”, a argumentat viceprimarul
Marieana Ducar. În sălile de clasă nu va
fi nevoie de pubele pentru sticlă și metal,
plasticul și hârtia fiind cele mai frecvente
deșeuri produse de elevi. 

Elevii vor fi învăţaţi să arunce 
plasticul la plastic și hârtia la hârtie
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Râșnovul va trece într-o nouă etapă de
dezvoltare, iar direcţiile vor fi stabilite
împreună cu mediul de afaceri din locali-
tate, dar și cu cetăţenii. Mai exact, în această
perioadă se lucrează la strategia de dez-
voltare a orașului pentru perioada 2020 –
2026, document în care vor fi incluse
proiectele prioritare, dar și măsurile care
vor asigura dezvoltarea localităţii în această
perioadă.

„Actuala strategie de dezvoltare vizează
perioada 2014 – 2020. Printre altele, elabo-
rarea unei noi strategii este necesară și
pentru a crește șansele Râșnovului în acce-
sarea fondurilor europene, având în vedere
că localităţile care au astfel de documente
obţin punctaje suplimentare. În elaborarea
unei noi strategii vom ţine cont de faptul
că, în timp, s-au schimbat mai multe date
și vrem să pregătim un document care să
ţină cont de noile realităţi ale orașului. Ast-
fel, pentru a obţine informaţiile necesare,
am organizat dezbateri publice cu
reprezentanţii mediului de afaceri, cu pro-
prietarii de pensiuni și cu alţi actori locali.
În etapa următoare, râșnovenii vor fi rugaţi
să răspundă unui chestionar, din care vom
afla cum văd ei dezvoltarea orașului și ce
proiecte sunt prioritare din punctul lor de
vedere, astfel încât că crească calitatea

vieţii în oraș”, a declarat primarul Râșnovu-
lui, Liviu Butnariu.

Accesibilitatea, 
principala măsură cerută
de operatorii din turism
Încă din 2004, Râșnovul a decis că turis-

mul este principala direcţie de dezvoltare a
localităţii. În acest sens, s-au făcut mai
multe investiţii, cum este cazul programu-
lui de reabilitare a Cetăţii, realizarea liftului
pe plan înclinat, reamenajarea centrului
istoric, construirea bazei olimpice sau par-
cului cu dinozauri. De asemenea, a fost dez-
voltată infrastructura de cazare, iar
autorităţile locale au implementat proiecte
ce au vizat infrastructura rutieră sau utili-
tăţile, dar au pregătit și o agendă de eveni-
mente care să transforme Râșnovul într-o
destinaţie turistică atractivă. Rezultatele
s-au văzut atât prin creșterea numărului de
vizitatori, dar și prin acordarea titlului de
staţiune turistică de interes naţional.

Primăria Râșnov este preocupată și în
continuare de identificarea soluţiilor pentru
valorificarea potenţialului turistic, astfel că,
pentru pregătirea strategiei de dezvoltare a
localităţii, a început demersul de consultare
a instituţiilor, organizaţiilor sau operato-

rilor economici relevanţi pentru a afla cum
văd ei viitorul turistic al staţiunii.

„În cadrul procesului de elaborare a
strategiei de dezvoltare a orașului, în 18 -
19 februarie, la Râșnov s-a desfășurat și un
workshop pe tema turismului și mar-
ketingului comunităţii locale, eveniment în
timpul căruia participanţii au scos în evi-
denţă faptul că Râșnovul trebuie să rămână
autentic, dar, în același timp, să fie modern,
în special din punct de vedere al accesibi-
lităţii”, a declarat primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu. În timpul acestei dezbateri
au rezultat și câteva obiective pe care
autorităţile locale vor trebui să le atingă.
Astfel, actorii locali au stabilit că este nevoie
de dezvoltarea transportului local, de în-
fiinţarea sau dezvoltarea parcărilor, de pro-
movarea transportului nepoluant, de încu-
rajarea deplasării pe bicicletă și a mersului
pe jos, iar în această direcţie este nevoie de
reînnoirea marcajelor pe traseele existente,
multe fiind estompate, greu vizibile.

Târguri pentru promovarea
producătorilor locali
„O altă concluzie a dezbaterilor din 18 -

19 februarie a fost că autenticitatea
înseamnă promovarea brandurilor locale,

organizarea de târguri periodice cu produse
locale, în locaţii cunoscute, precum centru
și Cetate. Pentru păstrarea autenticităţii,
trebuie încurajaţi producătorii locali,
Primăria Râșnov urmând să pregătească o
procedură în acest sens. În plus, partici-
panţii au stabilit că este nevoie de pro-
movarea autenticităţii prin tehnologie,
aplicaţiile mobile fiind necesare atât pentru
buna informare, orientare, cât și pentru
alertă de incidente”, a mai spus edilul.

În timpul workshop-ului a fost propusă
și o schemă de promovare unitară, în care
Râșnovul să fie corelat cu alte destinaţii tu-
ristice din zonă, respectiv Poiana Brașov,
Predeal (care face parte din zona turistică
Valea Prahovei), Bran, Cheile Grădiștei sau
Poiana Mărului.  

Nu în ultimul rând, primarul a afirmat
că este necesară promovarea obiectivelor
turistice, dar să fie și un Ghid al restauran-
telor care să includă informaţii despre pro-
gramul acestora și tipul de mâncare servit.

O altă idee a participanţilor a fost
pregătirea și promovarea unui pachet turis-
tic pentru competiţii, având în vedere că
Râșnovul se identifică prin sporturile de
iarnă, competiţiile fiind deja de nivel 
mondial.

Cum vrei să arate orașul tău până în 2026?
Autorităţile locale pregătesc strategia de dezvoltare a staţiunii pentru perioada 
2020 - 2026, document creat în colaborare cu operatorii economici și cetăţenii 

Decizia a fost luată cu 
unanimitate de voturi, în ședinţa
Consiliului din 26 februarie  

Primarul Râșnovului a fost ales
reprezentant al orașelor din judeţul Brașov
în Consiliul pentru Dezvoltare Regională
(CDR) Centru. Decizia a fost luată cu una-
nimitate de voturi, în 26 februarie, când, la
sediul Consiliului Judeţean (CJ) Brașov, s-a
desfășurat ședinţa trimestrială a Consiliu-
lui, la care au fost prezenţi președinţii con-
siliilor judeţene din Regiunea Centru (Alba,
Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu),
primarii municipiilor reședinţă de judeţ,
precum și edilii care reprezintă orașele și
comunele din fiecare judeţ. 

„Alegerea mea în Consiliu este o
recunoaștere a dezvoltării comunităţii
râșnovene, a muncii pe care o depunem
pentru atragerea de fonduri europene și a

faptului că la Râșnov facem o administraţie
de calitate, împreună cu cetăţenii și pentru
cetăţeni”, a declarat primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu.  

În CDR Centru, judeţul Brașov este
reprezentat de președintele Consiliului
Judeţean, Adrian Veștea, de primarul
municipiului Brașov, George Scripcaru, de
primarul orașului Râșnov, Liviu Butnariu, și
de primarul din Vama Buzăului, Tiberiu
Chirilaș, în calitate de reprezentant al
comunelor brașovene.    

Pe lângă decizia amintită, în ședinţa din
26 februarie, cei 24 de membri ai CDR
Centru prezenţi la întrunirea de la Brașov
au dezbătut subiectele propuse pe ordinea
de zi, punând accent pe stadiul implemen-
tării proiectelor de dezvoltare contractate la
nivel regional, în corelare cu perspectivele
de dezvoltare economică regională, ce se pot
încadra în direcţiile de finanţare prevăzute
pentru următoarea perioadă de finanţare.

Primarul Râșnovului, reprezentant 
al orașelor din judeţul Brașov în Consiliul 
pentru Dezvoltare Regională Centru

Directorul general ADR Centru, Simion Creţu, primul 
care l-a felicitat pe primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.
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Între 21 și 24 februarie, la complexul
expoziţional Romexpo din București a avut
loc cel mai mare târg de turism din România,
eveniment la care Staţiunea Turistică de
Interes Naţional Râșnov a fost prezentă în
cadrul standului Consiliului Judeţean Brașov.

Astfel, Râșnovul a promovat atracţiile
turistice din zonă, dar și agenda culturală
pentru anul 2019. La deschiderea Târgului
de Turism al României a fost prezent și mi-
nistrul Turismului, Bogdan Trif, care s-a ară-
tat interesat în mod special de noua metodă
de promovare turistică a judeţului, și anume
platforma online Brașov Tourism App.

De departe cea mai importantă vizită a fost
cea a ambasadorului Japoniei în România,
Hitoshi Noda, care s-a arătat interesat de tot
ceea ce înseamnă orașul Râșnov. 

De altfel, chiar dacă vorbim despre o
ţară situată la mii de kilometri distanţă,
Japonia este prezentă an de an la Râșnov,
prin lotul feminin de sărituri cu schiurile.
Este vorba despre sportive ce participă la
fiecare ediţie de Cupă Mondială atribuită
orașului nostru.

„Evenimentul a fost unul de anvergură.
Sute de expozanţi din întreaga ţară și nu
numai au fost prezenţi cu mii de oferte,
care mai de care mai atrăgătoare. Standul
nostru a fost vizitat de mii de oameni, pe
parcursul celor patru zile. Vizitatorii au
putut astfel găsi informaţii despre obiec-
tivele turistice din judeţ, inclusiv din orașul
Râșnov, despre ofertele de cazare sau
despre ofertele restaurantelor”, a spus
Gabriel Guteanu, reprezentant al delegaţiei
Râșnovului la Târgul de Turism al
României.

Ambasadorul Japoniei în România, oaspetele de
seamă al Râșnovului la Târgul de Turism al României

A fost prima participare a orașului 
nostru la acest eveniment

Râșnovul a fost prezent, în acest an, la Târgul de Turism al Olteniei,
eveniment ce a avut loc la Craiova, în perioada 8 - 10 martie. A fost
pentru prima dată când orașul nostru s-a prezentat în faţa turiștilor
din acea parte a ţării, mii de persoane putând afla informaţii despre
obiectivele turistice, agenda culturală sau calendarul de evenimente
sportive pregătit pentru acest an în Staţiunea Turistică de Interes
Naţional.
Orașul Trandafirilor va fi prezent și la alte evenimente importante de
profil în acest an, următoarele pe listă fiind Târgul de Turism de la
Brașov (22 - 24 martie) și Târgul European al Castelelor (finalul lunii
mai, la Hunedoara).

Râșnovul s-a prezentat și Olteniei, 
la Târgul de Turism de la Craiova

- continuare din pagina 1 - 

Reabilitarea va „șterge”
toate „modernizările”
investitorului italian
În primă fază a proiectului de restaurare a

Cetăţii Râșnov vor fi dezafectate toate amena-
jările neautorizate efectuate în perioada 2000-
2006, când monumentul a fost administrat de
un investitor italian. Practic, vor dispărea
clădirile, centurile de beton, se va desfiinţa
placa de beton din zona capelei, precum și
toate celelalte „modernizări”, efectuate cu
plăci ceramice (faianţă și gresie), ciment sau
alte materiale care nu au legătură cu specificul
acestui monument.

În cea de-a doua etapă se vor efectua

lucrări de consolidare, vor fi reconstruite total
sau parţial (în funcţie de starea actuală) Turnul
Gotic și Turnul Adosat, Turnul Prăbușit și
șarpanta Turnului Triunghiular. De asemenea,
vor fi reconstruite două căsuţe din grupul aflat
în zona Turnului Armelor, iar zidurile de
apărare vor fi refăcute cu ajutorul materialelor
tradiţionale. Proiectul mai prevede refacerea
porţii de acces din zona Turnului Armelor, dar
și restaurarea sistemului de apărare de tip
„gură de lup” care exista în această zonă. În
programul de lucrări sunt incluse și ele-
mentele de tâmplărie, dar și decoraţiunile.
După ce aceste lucrări vor fi terminate, se va
trece la faza de modernizare, ce presupune
realizarea instalaţiilor electrice, a reţelelor de
alimentare cu apă și canalizarea, dar și insta-
larea unor sisteme de încălzire.

Termen de 27 de luni
Contractul pentru proiectarea și exe-

cuţia lucrărilor a fost semnat în luna august
a anului trecut, iar termenul de finalizare a
intervenţiilor este de 27 de luni. În prima
etapă s-a pregătit proiectul tehnic, iar pen-
tru elaborarea acestuia au fost respectate
toate standardele referitoare la intervenţiile
asupra monumentelor istorice de impor-
tanţă naţională. Valoarea contractului este
de 13,34 milioane lei (cu TVA) faţă de o va-
loarea estimată în anunţul licitaţiei de
lucrări de 14,89 milioane lei. Totuși, având
în vedere că, la începutul acestui an, salariul
minim în domeniul construcţiilor a fost sta-
bilit la 3.000 lei, costul lucrărilor propriu-
zise poate suferi indexări. 

Un proiect inclus de 
mulţi ani pe lista de 
priorităţi a Râșnovului
Restaurarea Cetăţii a fost luată în calcul

încă din anul 2010, după ce Înalta Curte de
Casaţie și Justiţie (ICCJ) a dat câștig de
cauză Primăriei și a decis că monumentul
trebuie să revină în administrarea comu-
nităţii râșnovene, dar la momentul respectiv
era prea târziu pentru a se depune o cerere
de finanţare prin fonduri europene, axele de
finanţare fiind închise. Finanţarea euro-
peană, prin Programul Operaţional Regional
2014 - 2020 a fost obţinută în vara anului
2017, însă, până la stabilirea constructorului
a fost nevoie de parcurgerea mai multor
etape stabilite în contractul de finanţare. 

Ministerul Culturii și-a dat acordul: poate începe restaurarea Cetăţii
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După stabilirea unui salariu minim spe-
cial în domeniul construcţiilor, firmele care
au contracte cu autorităţile publice au
început să trimită notificări către primării,
prin care au anunţat majorarea tarifelor la
lucrări. Din cauza coeficientului de actua-
lizare a manoperei aprobat de stat, valoarea
contractelor a sărit, la propriu, „în aer”. 

Practic, stabilirea salariului minim pe
economie pentru muncitorii din construcţii
avantajează statul, care va încasa mai mulţi
bani din taxele și impozitele aplicate acesto-
ra, dar nu și autorităţile locale, care vor tre-
bui să plătească în plus pentru lucrările pe
care le au deja în derulare. Mai exact, până
la data de 31 decembrie 2018, salariul
minim brut pe economie era de 1.900 de lei,
inclusiv în domeniul construcţiilor, iar când
s-au înscris la licitaţii, firmele au luat în cal-
culul ofertei de preţ această valoare pentru
costul cu manopera. Prin Ordonanţa de
Urgenţă nr. 114/2018, de la 1 ianuarie 2019,
salariul minim brut pentru muncitorii din
domeniul construcţiilor a fost stabilit la
3.000 lei lunar. În aceste condiţii, construc-
torii au recalculat valoarea manoperei și au
început să trimită autorităţilor locale cu
care au încheiat contracte notificări privind
majorarea valorii contractelor.

Plus 57,90% pentru
lucrările propriu-zise 
Constructorii au transmis adresele către

administraţiile publice după ce, în 25 ia-

nuarie, Federaţia Patronatelor Societăţilor
din Construcţii a solicitat Comisiei
Naţionale de Prognoză și Strategie (CNPS)
să calculeze coeficientul de actualizare a
costurilor cu manopera, ca urmare a creș-
terii salariului minim, acesta fiind publicat
recent pe site-ul comisiei. Astfel, în funcţie
de perioada de referinţă coeficientul pe
trimestrul I al anului 2019 este, de exemplu,
de 232,8 % (dacă se consideră 100% salariul
minim din primul trimestru al anului 2016)
sau de 157,9 % (dacă se consideră 100%
salariul minim pe economie din anul 2018).

Altfel spus, toate contractele pentru
lucrări de construcţie, partea de manoperă
prevăzută în devizul de contract, se indexează
cu 57,90% în 2019 faţă de sumele din 2018.

Conform legislaţiei, administraţiile pu-
blice trebuie să accepte aceste majorări și să
semneze acte adiţionale cu constructorii,
iar asupra bugetului local, impactul este
major. Practic, este pus sub semnul între-
bării planul de investiţii pe anul în curs.  

Reabilitarea Cetăţii Râșnov:
de la 11,5 milioane 
lei la 14,4 milioane lei
Primarul Râșnovului, Liviu Butnariu, a

declarat că doar în cazul unui contract, cel
privind reabilitarea Cetăţii Râșnov, valoarea
a crescut cu 2,954 milioane lei, fără TVA -
sumă care reprezintă indexarea cu 57,9% a
costurilor cu manopera. „În anul 2018,
când a fost semnat contractul, lucrările

propriu-zise erau de 11,5 milioane lei.
Acum, suma a crescut cu 23%, până la 14,4
milioane lei. Fiind vorba de un proiect pen-
tru care am obţinut o finanţare de la
Uniunea Europeană, se pune întrebarea
dacă această majorare va fi inclusă în cate-
goria cheltuielilor neeligibile și va trebui
plătită de la bugetul local sau va fi achitată
din fondurile europene sau guvernamen-
tale, ce reprezintă asistenţa neram-
bursabilă”, a declarat Liviu Butnariu.

Se așteaptă clarificări 
de la ADR Centru
Acesta este, însă, doar un exemplu ce

arată cum se schimbă cifrele în urma
aprobării ordonanţei de urgenţă prin care 
s-a majorat salariul minim pe economie,
pentru că Râșnovul are peste 15 contracte
de lucrări în derulare. „Ne așteptăm la noti-
ficări pentru toate aceste contracte. Prac-
tic, am putea ajunge chiar la situaţia în
care, adunate toate aceste majorări, să
ajungem la o sumă care să se apropie de
bugetul din venituri proprii al localităţii,
aproximativ 6 milioane lei, ceea ce va afec-
ta planul nostru de investiţii pe anul în
curs”, a declarat primarul.  

Acum, la nivelul Primăriei Râșnov se fac
calcule și se caută soluţii astfel încât, odată
cu majorarea contractelor de lucrări să nu
fie afectată dezvoltarea orașului. „Am solici-
tat clarificări și de la ADR Centru, dar și de
la alte autorităţi, urmând ca în baza aces-

tor răspunsuri să vedem ce avem de făcut”,
a mai spus primarul.  

Răspuns de la Ministerul
Dezvoltării: În cazul
proiectelor finanţate prin
PNDL, autorităţile locale 
trebuie să bugeteze diferenţele
Cererile de indexare prin care se cere

recalcularea preţurilor și semnarea de acte
adiţionale au devenit o problemă pentru
toate primăriile din judeţ și Consiliul
Judeţean Brașov. Afectate sunt unităţile
admistrative cu investiţii. Practic, a declarat
și președintele Consiliului Judeţean Brașov,
Adrian Veștea, „toate aceste contracte au
sărit în aer și trebuie adiţionate cu cel puţin
10% , iar în unele situaţii cu mai mult”.

Reprezentantul administraţiei judeţene
a mai spus că a crescut valoarea tuturor con-
tractelor aflate în derulare, media fiind de
15%. „Avem o adresă primită de la Minis-
terul Dezvoltării Regionale, prin care ne
este confirmat faptul că toate aceste creșteri
sau acte adiţionale încheiate la contractele
de lucrări finanţate prin Programul Naţio-
nal de Dezvoltare Locală, vor fi suportate
din bugetele locale. Practic, localităţile din
judeţul Brașov vor trebui să acopere aceste
creșteri din bugetele proprii”, a explicat
sursa citată. În ceea ce privește proiectele cu
finanţare europeană se pare că ar mai exista
o „cale de scăpare”, fiind așteptat un răspuns
de la autorităţile de management.

Planul de investiţii al Râșnovului, pus sub semnul întrebării
din cauza majorării salariului minim în construcţii 
După majorarea salariului minim la 3.000 de lei în construcţii, firmele au început să trimită notificări pentru majorarea tarifelor la lucrări.
Coeficientul de actualizare aprobat de stat este de 57,9% pentru manoperă, iar valoarea contractelor în derulare a sărit practic „în aer”

Șoseaua Predeal 
a intrat în șantier
Râșnovenii care locuiesc pe această stradă 
vor fi racordaţi la reţeaua de canalizare

Pentru Șoseaua Predeal, în luna
noiembrie a anului trecut a fost emisă
autorizaţia de construire pentru
realizarea reţelei de canalizare. Cum însă,
în cursul iernii, nu s-a putut lucra, zilele
trecute, odată cu încălzirea vremii, în
oraș a fost deschis și acest șantier. „Dacă
vremea va fi favorabilă, proiectul va fi
finalizat în cel mai scurt timp”, a anunţat
Primăria Râșnov. Valoarea totală a
investiţiei este de 294.835 lei, fără TVA,
iar prin acest proiect se va introduce
reţea de canalizare, pe o lungime totală
de 730 de metri.

În perioada sărbătorilor de iarnă a „încălzit” sufletele
râșnovenilor și turiștilor, fiind principala atracţie din
centrul orașului. După ce s-au stins luminile de sărbă-
toare, pomul de Crăciun a încălzit la propriu o fami-
lie nevoiașă, din orașul nostru. La începutul lunii
februarie, bradul a fost demontat din Piaţa Unirii și
tăiat, astfel încât să poată fi folosit ca lemn de foc.

„Lemnul a fost donat unei familii nevoiașe, care
locuiește pe strada Gheorghe Lazăr. Familia este for-
mată din 11 persoane, dintre care 5 minori, cu vârsta
cuprinsă între 2 și 13 ani”, a spus primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu.

Bradul de Crăciun a încălzit o familie nevoiașă din orașul nostru
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Sâmbătă, 16 februarie, la Brașov s-a des-
fășurat faza judeţeană a Olimpiadei de
Limba și Literatura Română pentru
Minorităţi, eveniment la care Școala Gim-
nazială „Peter Thal” din Râșnov a fost
reprezentată de un lot format din 10 elevi.

Toţi sunt demni de a fi reprezentanţii
noștri în etapa următoare a Olimpiadei, însă

evaluările au desemnat ca doi dintre ei să
meargă mai departe: Iulia Filip, din clasa a
V-a, și Alexandra Ulian din clasa a VI-a. Au
mai  fost  evidenţiaţi  cu   premii David
Butnariu (premiul al II-lea la clasa a V-a),
Andrei Albu (premiul al II-lea la clasa a VII-
a), Roxana Folea (premiul al II-lea la clasa a
VIII-a) și Claudiu Benga (premiul al III-lea

la clasa a VI-a).
„Rezultatele tuturor elevilor noștri

prezenţi la faza judeţeană fac cinste școlii,
motiv pentru care îi felicităm din toată
inima și le dorim mult succes pe viitor. De
asemenea, adresăm felicitări și mulţumiri
doamnelor profesoare Ramona Brujbu,
Adriana Iordănescu și Iuliana Ida, care

sunt în spatele formării acestor elevi pen-
tru atingerea performanţelor în acest con-
curs. Nu în ultimul rând, mult succes
elevelor care ne vor reprezenta școala și
judeţul la etapa naţională, Iulia Filip și
Alexandra Ulian”, ne-a declarat prof. Doina
Mihăilă, director al Școlii Gimnaziale
„Peter Thal”.

SUNTEM ÎN ELITA ȘCOLILOR CU PREDARE ÎN LIMBA GERMANĂ

Două gimnaziste de la „Peter Thal”, 
în etapa naţională a Olimpiadei de Limba 
și Literatura Română pentru Minorităţi
10 elevi ne-au reprezentat în faza judeţeană, dar Iulia Filip, din clasa a V-a, și Alexandra Ulian, 
din clasa a VI-a, își vor demonstra cunoștinţele sub numele școlii noastre

Alexia Lorena Dan a 
câștigat aurul într-o finală
spectaculoasă, jucată cu Elena
Amalia Covaliu, fiica marelui
campion Mihai Covaliu

Rezultat de excepţie pentru secţia de
scrimă a CS Olimpic Cetate Râșnov. Alexia
Lorena Dan a câștigat medalia de aur la ediţia
2019 a Cupei Touche de la Buftea, la sabie.
Micuţa sportivă din Râșnov a concurat la ca-
tegoria U11, având parte de o finală specta-
culoasă în care a întâlnit-o chiar pe Elena
Amalia Covaliu, fiica fostului mare sportiv

Mihai Covaliu, în prezent președintele
Comitetului Olimpic Român și al Federaţiei
Române de Scrimă. Brașoveanul a obţinut
„medalia supremă”, aurul la Jocurile
Olimpice, în 2000, la Sydney, Australia.

„A fost un concurs la care au participat
toate cluburile din ţară, dar și oaspeţi din
Bulgaria și Grecia. Rezultatul este unul
extraordinat pentru clubul nostru și pentru
orașul Râșnov. Mai mult, ne dă speranţe
pentru Campionatul Naţional, care va avea
loc în luna iunie și unde sperăm să obţinem
o medalie”, a spus Cezar Ailincă, antrenorul
secţiei de scrimă al CS Olimpic Cetate
Râșnov.

Rezultat extraordinar la scrimă: Locul I la Cupa Touche

Finanţarea va fi de minimum
500.000 de euro, parteneri în
proiect fiind unităţi școlare din
Norvegia și Sibiu

Autorităţile locale râșnovene încearcă să
găsească soluţii pentru una dintre princi-
palele probleme din învăţământ, abandonul
scolar. În acest sens, pe parcursul lunii
aprilie va fi depusă cererea de finanţare pen-
tru accesarea de fonduri norvegiene, nece-
sare pentru un proiect de prevenire ce se va
derula în colaborare cu doi parteneri, unul
norvegian și unul regional.

În acest sens, și-a arătat disponibilitatea
școala din localitatea sibiană Săliște. În
cadrul parteneriatului, orașul Râșnov va
avea rolul de lider al proiectului.

„Proiectul își propune implementarea
unor măsuri ce au ca efect prevenirea și

reducerea abandonului școlar. Astfel, vom
încerca să identificăm nevoile elevilor aflaţi
în situaţie de risc și ale familiilor acestora,
venind cu măsuri și strategii noi pentru
soluţionarea acestei probleme. Echipa de

implementare va fi formată din specialiști
din cadrul Primăriei Orașului Râșnov și
cadre didactice. În proiect vor fi cooptate
toate instituţiile de învăţământ din oraș.
Valoarea ce poate fi finanţată din fonduri

norvegiene pentru «Educaţie incluzivă pen-
tru copii și tineri în situaţii de risc» este de
minim 500.000 de euro. Ea poate crește în
funcţie de numărul de elevi aflaţi în risc de
abandon din cadrul unităţilor de
învăţământ menţionate, acordându-se
suma de 1.770 euro pentru un elev. Ne
dorim ca în cadrul anumitor activităţi să
atragem și părinţii, în ideea de a ne susţine
în lupta împotriva abandonului școlar, rea-
lizând astfel că un copil care nu are acces la
educaţie nu se va integra ușor în societatea
actuală, prevenind și excluziunea socială”,
ne-a spus Mihaela Codleanu, reprezentant
al Primăriei Râșnov.

Una dintre măsurile prevăzute în proiect
va consta în acordarea unei mese calde și
desfășurarea unui program de tip after
school, urmat de activităţi recreative
menite să dezvolte abilităţile artistice și
sportive ale copiilor.

Un proiect finanţat de Guvernul Norvegiei pentru reducerea
abandonului școlar va fi gestionat de la Râșnov
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�CONFERINŢĂ SPEOLOGICĂ, CU
CRISTIAN LASCU, LA CINEMATO-
GRAFUL „AMZA PELLEA”. Prieteni
ai Festivalului de Film și Istorii Râșnov, re-
prezentanţii Alpin Film Festival au venit în
orașul nostru, în ultima zi a lunii februarie,
pentru a susţine conferinţa „Din Antarctica
la Peștera Scărișoara - pe urmele explorato-
rului EMIL RACOVIŢĂ”. Invitat special al
evenimentului, găzduit de Cinematograful
„Amza Pellea”, a fost cunoscutul speolog
Cristian Lascu. Sala cinematografului a fost
neîncăpătoare pentru zecile de copii
prezenţi la dezbatere. În timpul întâlnirii de
la cinematograf a rulat și un documentar
despre viaţa și realizările marelui explorator
român, Emil Racoviţă. De asemenea, cei
prezenţi au avut ocazia să-i adreseze câteva
întrebări și speologului Cristian Lascu.

Ziua de 16 februarie a fost una cu totul
specială pentru personalul „Centrului 42
Comunicaţii și Informatică de Sprijin” din
Râșnov, unde a fost organizată, pentru prima
dată după 15 ani, o ceremonie de depunere a
jurământului militar. Astfel, 27 de soldaţi din
toată ţara au depus jurămăntul militar, în
prezenţa comandantului unităţii, colonelul
Sorin-Silviu Bălășescu. 

„Un astfel de eveniment nu a mai avut loc
la Râșnov din 2004, adică după ce serviciul
militar obligatoriu a fost suspendat în
România. Au depus jurământul militari anga-
jaţi pe bază de contract sau voluntari care,
timp de patru luni, se pregătesc în cadrul

unităţii noastre”, ne-a spus col. dr. Silviu Sorin
Bălășescu, comandant al 01751 din Râșnov.

Interesant este că toţi cei 27 de militari
(între care două femei), vor urma o carieră în
marina militară.

Invitaţi de onoare ai evenimentului au
fost președintele Consiliului Judeţean
Brașov, Adrian Veștea, primarul orașului
Râșnov, Liviu Butnariu, locţiitorul coman-
dantului Comandamentului Comunicaţiilor
și Informaticii, col. Gică Gheban, și coman-
dantul Centrului de Instruire pentru Comu-
nicaţii și Informatică „Decebal” din Sibiu,
col. dr. Dorin Alexandrescu. De altfel, mili-
tarii care au depus jurământul la Râșnov

provin din școala sibiană.
La iniţiativa comandamentului unităţii

râșnovene și în colaborare cu președintele
Consiliului Judeţean Brașov, Adrian Veștea,
dar și cu acordul conducerii DGASPC, la cere-
monie au asistat și copii instituţionalizaţi din
Zărnești, Râșnov și Hărman. „Am mai proce-
dat în acest fel, o premieră fiind doar în cazul
copiilor din Hărman. Ne dorim, de ce nu, ca
peste ani să avem o parte dintre cei mici
drept colegi”, a mai precizat col. dr. 
Silviu Sorin Bălășescu.

La ceremonie au asistat și rudele milita-
rilor, iar la final, toţi au fost invitaţi la o
masă festivă.

Primul jurământ la Centrul de 
Transmisiuni din Râșnov, după 15 ani 
27 de viitori marinari, veniţi din școala sibiană, vor fi instruiţi în unitatea din orașul nostru, timp de
patru luni. La festivitate au fost invitaţi și copii institutionalizaţi din Zărnești, Râșnov și Hărman

Duminică, 10 martie, la Complexul
Pănicel a avut loc tradiţionalul Kinderball, o
veche tradiţie a sașilor, reluată în anul 2014,
după ce fusese întreruptă în anii ‘90, odată cu
exodul masiv al populaţiei de origine ger-
mană din Transilvania.

Evenimentul a adunat 268 de copii de la
toate școlile și grădiniţele  din oraș, alături de
părinţii lor.

Pe tonuri de fanfară, copiii au defilat în
costume tradiţionale și au dansat pe muzică
populară germană. Punctul culminant al săr-
bătorii l-a reprezentat momentul tradiţiona-
lului „Laurenzia”.

Obiceiul sașilor de a organiza Kinderball-ul
(Balul Copiilor) datează de ani buni și ultimul
care s-a ocupat de organizarea sa a fost regre-
tatul profesor Peter Thal. Odată cu dispariţia
dascălului și Kinderball-ul a fost dat uitării,
pentru ca, în 2014, unul dintre profesorii
Școlii Gimnaziale Petre Thal, Sanda Giurgi, a

luat iniţiativa de a organiza balul, așa cum
este tradiţia, înainte de intrarea în Postul
Paștelui Catolic.

De la bal nu au lipsit reprezentanţii
autorităţilor locale, care au susţinut an de an
evenimentul. „Râșnovul are tradiţie, cel
puţin pe secţia germană. Cei mici învaţă
limba germană la școală, o fac foarte bine, și
aici vreau să reamintesc faptul că avem doi
copii care vor reprezenta judeţul la Olimpia-
da Naţională și o echipă numeroasă cu rezul-
tate notabile la Olimpiada de Limba și Lite-
ratura Română pentru Minorităţi, faza
judeţeană. Era nevoie ca ei să știe mai multe
și despre alte elemente de cultură, aceasta
fiind și intenţia avută în vedere atunci când
s-a readus în actualitate Kinderball-ul, de a
perpetua tradiţiile săsești în rândul copiilor și
nu numai al lor. Copiii apreciază acum mult
momentul, îl așteaptă tot anul”, a declarat
Liviu Butnariu, primarul Râșnovului.

Debut de primăvară pe 
ritmuri de fanfară la Kinderball

COSTUME DE LA BUNICI. Băieţii au purtat cravate cu broderie, iar fetele
tiroleze. Cei care nu au aveau costume săsești în familie, au mers la croitor...
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