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Primăria Râșnov a
semnat contractul de
1,3 milioane de euro

pentru reţeaua de apă
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Restaurare, nu 
reconstruire. Proiectul
tehnic pentru Cetatea
Râșnov a fost finalizat

La Râșnov, ziua de 1 Decembrie va avea în
acest an o triplă însemnătate. Va fi un eveniment
care va aduna atât măreţia unui moment unic în
istoria neamului românesc, Marea Unire de la
1918, cât și notorietatea pe care orașul nostru a
căpătat-o în ultimii ani, devenind un important
punct turistic al ţării, dar și bucuria apropierii
sărbătorilor de iarnă. Astfel, pe lângă Ziua Naţio-
nală a României și Ziua Staţiunii  de Interes
Naţional Râșnov, celebrate în tandem încă din
2012, li se va alătura în debutul acestei ierni un
alt eveniment foarte drag râșnovenilor, aprinde-
rea luminilor pentru sărbătorile de iarnă. Cu
acest prilej, autorităţile locale au pregătit un pro-
gram artistic bogat, din care nu vor lipsi parada
militară, muzica patriotică, momente ale elevilor

din oraș sau ale artiștilor locali, dar și recitaluri
ale unor nume cunoscute la nivel naţional, pre-
cum Gelu Voicu și Lăutarii din Teleorman sau
Nicole Cherry. Seara de 1 Decembrie se va încheia
cu un spectaculos foc de artificii.

Râșnovenii au contribuit 
în mod direct la realizarea
României Mari 
Râșnovul, localitatea situată la câţiva kilo-

metri de graniţa cu Regatul României, s-a
„mutat”pe 1 Decembrie 1918  în mijlocul
României Mari.  Acum, în 2018, la 100 de ani de
la măreţul eveniment, ne amintim cu mândrie
hotărârea de Unire cu România luată de obștea
românească din Râșnov la 22 noiembrie 1918: „În

această hotărâre a noastră așternem tot ce au
dorit strămoșii noștri, tot ce ne încălzește pe noi,
cei de faţă, și tot ce va înălţa pururea pe fiii și
nepoţii noștri”. Această proclamaţie a românilor
râșnoveni, păstrată între actele Unirii de la Alba
Iulia, este cel mai important document din isto-
ria modernă a Râșnovului. Este dovada că
râșnovenii au contribuit în mod direct la
realizarea României Mari. 

La un secol distanţă de la acele momente,
Râșnovul a devenit staţiune turistică de interes
naţional și oraș olimpic. Este pe harta mondială a
săriturilor cu schiurile, având cea mai modernă
bază sportivă în acest domeniu din Europa de
Sud-Est. Patrimoniul său istoric este protejat și
valorificat profesionist, aducând faimă orașului.

Cetatea Râșnov este al treilea monument istoric
al ţării după numărul de vizitatori și obiectivul
turistic din România cu agenda culturală cea mai
bogată. Cu o infrastructură școlară și administra-
tivă la nivel european, Râșnovul a devenit centru
zonal și model de dezvoltare. Cetatea medievală,
peștera și Dino Parc transformă Valea Cetăţii într-o
arteră turistică unicat la nivel european. Liftul pe
cremalieră ia și el „cu asalt” cetatea, iar prin rea-
menajarea centrului istoric, Piaţa Unirii are o înfă-
ţișare potrivită pentru marea aniversare din 2018. 

Marea Unire din 1918 este cel mai important
moment din istoria românilor și să nu uităm că 1
Decembrie, Ziua Naţională a României, este și
Ziua Staţiunii Turistice Naţionale Râșnov. Să le
cinstim cum se cuvine!

Cel mai frumos 1 Decembrie

Program complet
� 14:00 - Paradă militară
� 14:30 - Program artistic 
muzică patriotică
� 15:00 - Program artistic
susţinut de elevii școlilor din
Orașul Râșnov
� 15:45 - Program artistic
susţinut de artiștii locali Lăcătuș
Cătălin, Mădălina Benga și
Karina Roșu Teleanu
� 16:30 - Ansamblul folcloric

Mugurelul Râșnov
� 17:15 - Recital de muzică 
populară GELU VOICU & Taraf
� 17:55 - Discurs oficialităţi
� 18:00 - Aprinderea luminilor
în Orașul Râșnov și sosirea lui
Moș Crăciun 
� 18:15 - Recital ROMANIA 
�19:00 - Recital NICOLE
CHERRY 
� 19:45 - SDS ROCK 
� 21:00 - Foc de artificii

Autorităţile locale au început, la jumătatea lunii
noiembrie, să pregătească orașul pentru perioada sărbăto-
rilor de iarnă, principalul punct de atracţie fiind reprezen-
tat de zonele pietonale din centrul istoric, respectiv Piaţa
Unirii - integral și strada Republicii - parţial. Bradul din
Piaţa Unirii va fi împodobit, pentru al treilea an la rând, pe
model conic, cu beteală, 400 de globuri (galbene, roșii și
aurii), șiruri luminoase cu flash-uri, iar „umbrela” de lu-
mini - inaugurată în 2016 - va acoperi din nou piaţa. 

Stâlpii de iluminat din Piaţa Unirii vor fi și ei
împodobiţi, la fel cum se va întâmpla și cu cei de pe strada
Republicii, în număr de 9. Tot pe această arteră vor fi ornaţi
de sărbătoare și 31 de arbori.

Alţi 10 brazi ornaţi se vor afla în cartiere, doi în Florilor
și câte unul în ISR, Centru Nord, Piaţa Școlii, Cartierul
Predeal, Caragiale, Promenadă, Piaţa Veche, noutatea aces-
tui sezon fiind bradul din cartierul Gaz Metan.

Totodată, în această iarnă, DN 73 va beneficia de un ilu-
minat special, iar alte artere importante din oraș, precum
I.L. Caragiale, Mihai Eminescu, Florilor, Mihai Viteazul sau
Ion Creangă, vor fi și ele împodobite, la fel urmând a se
întâmpla cu parcurile din cartierele de blocuri.

Și anul acesta, râșnovenii 
vor putea patina gratuit 
în centrul orașului

În câteva zile patinoarul va fi montat, iar pe 1 Decem-
brie va fi inaugurarea oficială. La fel ca și anul trecut,
râșnovenii vor avea acces gratuit, în baza unui act de iden-
titate. La fel, și echipamentul va fi pus la dispoziţie tot gra-
tuit. Anul acesta patinoarul va fi montat pe strada Ion 
Creangă, în parcarea aflată vis a vis de Primăria Râșnov.

Bradul Crăciunului 2018 
a fost montat pe 19 noiembrie
Are 20 de metri și a fost adus din
pădurile orașului, din zona Glăjerie
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Ziua Naţională în An Centenar, Ziua Staţiunii de Interes Naţional și aprinderea luminilor de sărbătoare în oraș vor fi celebrate în același timp 
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Dacă anul 2017 a fost anul cartierului
Romacril, 2018 este anul ISR-ului. 

Proiectul de introducere a canalizării pluviale,
resistematizare și modernizare a străzilor, trotua-
relor și a zonelor de parcare e la câteva zile de
finalizare, dar a fost oprit deocamdată din cauza
ninsorilor care au început din 17 noiembrie.  

Proiectul nu a fost unul simplu, pentru că
firma care a obţinut în primă fază contractul nu
l-a mai încheiat, lucrările fiind preluate pe par-
curs de un alt constructor, respectiv SC 

Fincodrum SA. 
„Firma care a câștigat licitaţia ne-a anunţat

că nu mai are capacitatea tehnică și economică
de a continua lucrările. În aceste condiţii, aceas-
ta a cesionat lucrările rămase de executat unui
alt constructor. În prezent, în cartierul ISR mai
sunt de făcut mici intervenţii, de detaliu. Nu am
reușit să montăm indicatoarele și să trasăm
marcajele rutiere din cauza vremii, dar până la
sfârșit de an, prognoza meteo ne arată că vom
mai avea o perioadă în care vom putea executa

lucrări, constructorul fiind pregătit să execute
partea de semnalizare. Marcajele vor fi trasate în
primăvara anului viitor”, a explicat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu. 

Valoarea totală a proiectului „Sistematizare
și execuţie canalizare pluvială în cartierul ISR”
este de 1.491.910 lei, cu TVA, iar lucrările au fost
începute anul trecut de SC Marbi Cons SRL.  În
2017, s-a amenajat canalizarea pluvială în pro-
porţie de 90% și s-au executat lucrările de sis-
tematizare a străzilor și zonelor pietonale în pro-

porţie de 30%, restul lucrărilor fiind programate
pentru acest an.  Prin acest proiect a fost realiza-
tă canalizarea pluvială și a fost modernizată
infrastructura rutieră și pietonală. Lungimea
totală a drumurilor, aleilor și parcărilor din acest
cartier care au făcut obiectul proiectului de mo-
dernizare este de 1.582,58 metri, fiind cuprinse
cvartalul ISR, șase alei și patru platforme de par-
care, și străzile Vlad Ţepeș și Abatorului. În urma
acestor intervenţii, în cartier au fost amenajate
229 de locuri de parcare.  

Cartierul ISR, asfaltat 100%
Proiectul este finalizat de un alt constructor, câștigătorul
iniţial intrând în incapacitate tehnică și economică 

Lucrările au avansat la 75%

Începute în prima parte a lunii octombrie, repara-
ţiile din Piaţa Unirii au intrat în linie dreaptă. Totuși,
având în vedere că în ultima perioadă vremea a fost nefa-
vorabilă, lucrările au fost oprite, urmând a fi reluate
când condiţiile meteo vor permite. 

Chiar dacă Primăria a dorit de mai multă vreme să
realizeze reparaţiile, având în vedere că a fost vorba
despre un proiect cu finanţare europeană, lucrările au
putut fi demarate abia după obţinerea acordurilor de la
Agenţia de Dezvoltare Regională Centru și Ministerul
Dezvoltării Regionale.    

Unele dintre intervenţii au fost realizate de firma
care a executat pasajul și parcarea subterană și a rea-
menajat Piaţa Unirii, respectiv Asocierea Implenia
Baugesllschaft- SC Scorillo Intercom SRL. Construc-
torul amintit și-a asumat lucrările la fântâna arteziană
și pe cele de hidroizolare a rosturilor structurii par-
cării, mai exact la cele prin care se infiltra apa în ame-
najările subterane. În prezent, potrivit reprezentanţilor
Primăriei Râșnov, muncitorii acestei firme mai
lucrează la unele rosturi. 

Pe lista de lucrări a fost și refacerea pavajului, mai
exact a elementelor realizate dintr-un tip de piatră natu-
rală ce nu a rezistat la clima locală (afectate au fost
treptele, dar și porţiunile pentru care s-a folosit granit
alb). Realizarea acestor intervenţii a fost refuzată de
constructorul iniţial, iar în urma unei proceduri de
atribuire organizată de Primăria Râșnov, contractul a
fost semnat cu firma SC Bracoma Sport SRL. Pentru
finanţarea lucrărilor au fost folosite sumele reţinute drept
garanţie de bună execuţie de la constructorul iniţial.

În prezent, a precizat primarul Râșnovului, Liviu
Butnariu, lucrările la pavaj sunt realizate în proporţie de
peste 75%. 

Reamintim că reparaţii la Piaţa Unirii au fost rea-
lizate și anul trecut, de către constructorul iniţial, pro-
blema fiind aceeași: degradarea unor elemente ale pava-
jului. Atunci piatra naturală cu probleme a fost înlocuită
cu una similară, dar nici aceasta nu a rezistat iernii. 

Anul acesta, în urma unor expertize tehnice, piatra
naturală utilizată pentru repararea pavajului, adusă de la
o carieră din Turcia, corespunde din toate punctele de
vedere, astfel că nu ar mai trebui să fie măcinată de alter-
nanţa îngheţ - dezgheţ.

Piatră naturală testată pentru 
„îngheţ - dezgheţ”, în Piaţa Unirii

Autorităţile râșnovene s-au pregătit
din timp pentru a deszăpezi străzile din
oraș și pentru a răspândi materiale anti-
derapante, activităţi care vor fi asigurate,
pe parcursul iernii, ca în fiecare an, de
Goscom Cetate Râșnov.

Astfel, sunt pregătite două pluguri,
două sărăriţe, două tractoare, un tractor
cu lamă, două remorci de patru metri
cubi și alte două de un metru cub, o
autospecială pentru deszăpezire cu lamă
și RNSP (răspânditor material antidera-
pant), încă una cu lamă, un buldoexca-
vator, precum și patru șoferi și 10
muncitori. Totodată, autorităţile locale
au asigurat stocurile de materiale anti-
derapante, respectiv 150 de metri cubi
de nisip, 30 de tone de sare, 60 de tone de

clorură de calciu, iar dacă va fi nevoie,
necesarul de materiale va fi suplimentat. 

„Pentru a asigura activitatea de
deszăpezire și combatere a poleiului,
sunt pregătite trei echipe, care vor
acţiona în baza unui grafic bine stabilit.
În primă fază se intervine pe arterele
principale, apoi pe străzile secundare,
fiecare dintre cele trei echipe având
arondate străzi din ambele categorii”, a
explicat directorul Goscom, Rareș
Secăreanu.

Numerele de telefon la care se pot
face sesizări pe tema deszăpezirii și salu-
brizării străzilor sunt  0724.058.189 și
0722.431.805, dar și 0724005189 (ulti-
mul, de luni până vineri, între orele 7.30
și 15.30).

Pregătiţi din timp 
pentru iarnă

�Echipa 1: str. Republicii, str. Unirii, str. Creangă, str. Aurel Vlaicu, str. Mișu
Pop, str. Școlii, str. Panduri, str. Tudor Vladimirescu, str. Mihail Sadoveanu,
str. Postăvarul, str. Eroilor, str. Bucegi, str. Brazilor, str. Teiului, str. Izvor, str.
Armata Română, str. Alecu Russo, str. Ioan Slavici, str. George Coșbuc, str.
Iazului, Cv. Romacril, str. Vlad Ţepeș, str. Abator.
� Echipa 2: str. I.L. Caragiale, str. Florilor, str. Mihai Eminescu, str. 
Vulcanului, str. Vânători, str.  Salciei, str. Ghimbășel, str. Crizantemelor, str. 
Brândușelor, str. Garofiţei, str. Gladiolelor, str. Lalelelor, str. Narciselor, str.
Orhideelor, str. Panseluţelor, str. Trandafirilor, str. Gării, str. Salciei, str. 
Glăjerie.
� Echipa 3: str. Plopului, str. Blaga Lucian, str. Rebreanu Liviu, str. V. 
Alecsandri, str. Delavrancea B.S., str. Heliade Rădulescu, str. Ana Ipătescu,
str. Libertăţii, str. Liviu Rebreanu, str. Lucian Blaga, str. Zaharia Stancu, str.
Toamnei, str. Primăverii, str. G. Topârceanu, str. A. Vlahuţă, str. Matei
Basarab, R. Cristoloveanu, str. Cloșca, str. Crișan, str. Horia, Cv. ISR, str. Cpt.
Iancu Șofran, Cv Centru Nord, Cv. Florilor, str. Mică, Bujorului, str. Crinului,
str. Daliei, str. Ghiocelului, str. Iasomiei, str. Lămâiţei, str. Liliacului, str.
Viorelelor, str. 1 Mai, str. Vulturului, str. N. Bălcescu, str. Gheorghe Lazăr, str.
Grădinarilor, str. Man, str. Plopului, Colţii Cheii – captare. 

Graficul de deszăpezire a străzilor din oraș: 

Stadiu lucrări 1 noiembrie
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Primarul Râșnovului, Liviu Butnariu, a sem-
nat pe 20 noiembrie (foto) contractul pentru
proiectarea și execuţia lucrărilor aferente unui
proiect de peste 6 milioane de lei, cu tot cu TVA
(mai mult de 1,3 milioane de euro), ce vizează
modernizarea și extinderea reţelelor de apă din
localitate. Contractul a fost semnat cu o asociere
al cărei lider este SC Europan Prod SA din Pitești,
iar termenul de finalizare a proiectului este de 22
de luni (2 luni pentru realizarea proiectului
tehnic și 20 de luni pentru realizarea lucrărilor
propriu-zise).

Contractul a fost adjudecat abia după a 4-a
licitaţie, primele 3 fiind anulate din lipsă de
ofertanţi.

Pentru această investiţie, autorităţile locale
râșnovene au obţinut o finanţare prin Programul
Naţional de Dezvoltare Locală, astfel că, din
valoarea totală a proiectului, 5,6 milioane de lei
este asistenţa nerambursabilă ce va fi virată de
Ministerul Dezvoltării Regionale.

Primele zone vizate 
de lucrări: Dobrice, 
Florilor, Caragiale 
Primarul Liviu Butnariu a precizat că bene-

ficiari ai acestei investiţii vor fi râșnovenii care
locuiesc în  420 de gospodării și agenţi economici,
atât din zonele de case, cât și din cele de blocuri.
„Conform graficului de implementare, în cursul
acestei ierni se va pregăti proiectul tehnic, astfel
încât, în prima parte a anului viitor, imediat ce
vremea va fi favorabilă, să poată începe lucrările
propriu-zise. În urma discuţiilor cu construc-
torul, vor fi organizate mai multe echipe de
muncitori, astfel încât să începem simultan

lucrările, Dobrice, Florilor și Caragiale fiind
primele zone de intervenţie vizate. În special
Dobrice, pentru că aici avem case care nu sunt
racordate la reţeaua de apă și nu s-a putut face
acest lucru până acum pentru că nu  exista
resursa de apă creată”, ne-a declarat primarul
orașului.

Potrivit proiectului, se vor efectua lucrări pe
DN73, pe strada Teiului, Cartier Florilor 1, în
Cartier Florilor 2, str. Caraiman, str. Câmpului,
Grădinarilor, Gării 1, Gării 2, Gării 3, Gării 4,

Negoiu, I.L. Caragiale, Valea Cetăţii, Matei
Basarab, Romulus Cristoloveanu, Inel Verze
(DN73A), Prelungire Cimitir, Prelungire Alecu
Russo, Cartier Chimica (DN73A ), Drum 1 (rezer-
vor Poiana Roșie). 

Pe ce străzi se vor 
monta apometre noi 
Pe lângă lucrările la reţeaua propriu-zisă de

apă, unde este cazul vor fi realizate cămine noi,
acestea urmând a fi amplasate pe domeniul pu-

blic, astfel încă să nu existe probleme când se
citesc contoarele de apă. 

În cazul căminelor de branșament existente,
care se află într-o stare bună de exploatare, se vor
monta numai apometre, numărul acestora fiind
estimat la 1.783. Astfel de intervenţii se vor reali-
za pe str. Vânători, str. Vulcanului, str. Ghimbășel,
str.  Mică, str. Salciei, str. George Coșbuc, str.
Iazului, str. Bucegi, str. Iancu Șofran, str. Uzinei,
str. Mihai Eminescu, str. Mișu Pop și Piaţa Școlii,
str. Aurel Vlaicu, str. Eroilor,  str. Panduri, str.
Mihai Sadoveanu, str. Postăvarului, str. Tudor
Vladimirescu, str. Alecu Russo, Șoseaua Bran, str.
Câmpului, str. Glăjerie și Str. Plopului, str. Strada
Liviu Rebreanu, str. I.L. Caragiale, str. I.L.
Caragiale - blocuri cartier, str. Predeal, str. Izvoru-
lui, str. Teiului, str. Nicolae Bălcescu,  str. Nouă-
Primăverii, Calea Brașov și blocuri M.A.N.

A fost nevoie de 
mai multe licitaţii 
Pentru a găsi un constructor care să realizeze

lucrările în acest proiect, Primăria Râșnov a orga-
nizat încă trei licitaţii în acest an, dar procedurile
au fost anulate pentru că nu au fost depuse oferte.
Astfel, în luna iulie s-au publicat două anunţuri
pentru atribuirea contractului, unul în 10 iulie,
iar cel de-al doilea în 25 iulie, dar nicio firmă nu
s-a înscris pentru preluarea lucrării. Procedura a
fost reluată în 9 august, pentru a treia oară, însă
rezultatul a fost același. 

În 5 septembrie, Primăria Râșnov a postat
pentru a patra oară anunţul. De această dată, din
trei firme care s-au arătat interesate, una singură
s-a înscris la licitaţie, aceasta fiind și desemnată
câștigătoare.  

Primăria Râșnov a semnat contractul de 
1,3 milioane de euro pentru reţeaua de apă

Contractul este de aproape
1 milion de euro și a fost adjudecat
de către cei de la Telekom

Investiţiile în modernizarea reţelei de iluminat
public și a celei de alimentare cu energie electrică a
consumatorilor din oraș (intervenţii care presupun
și trecerea în subteran a cablurilor) vor continua în
perioada următoare. Astfel, la începutul lunii noiem-
brie, Primăria a semnat contractul pentru proiectare
și execuţie lucrări pentru iluminatul public și regle-
mentare electrică (reţeaua destinată consumatorilor
individuali) în Râșnov (foto). 

Pentru noua reţea de iluminat se va folosi
tehnologia LED, care va aduce economii de 30-
40% din consumul de energie electrică și redu-
cerea cheltuielilor de mentenanţă, potrivit specifi-
caţiilor tehnice. 

Contractul este împărţit pe patru loturi, iar va-
loarea totală a lucrărilor este de 4.332.660 lei, cu tot
cu TVA. Pentru toate cele patru loturi, data limită de
depunere a ofertelor a fost 29 mai, dată la care au fost
depuse două oferte, una de către SC Total Tuby SRL
(lider), în asociere cu SC Verta Tel SRL (asociat), iar
cealaltă de SC Telekom România Communications
SA (lider), având ca subcontractanţi firmele SC
Egnatia Rom SRL și SC Silkat Electric Grup SRL.
După parcurgerea tuturor etapelor de evaluare pre-
văzute de legislaţie, a fost semnat contractul cu
firma desemnată câștigătoare, respectiv SC  Telekom 
România Communications SA. 

În ce zone se vor 
face lucrările 
Primul lot al licitaţiei, cu o valoare de 470.766

lei cu TVA,  presupune realizarea proiectului
tehnic și execuţia lucrărilor la iluminatul public în

cartierul Florilor. 
Lotul al doilea, cu o valoare de 912.822 lei, cu tot

cu TVA, presupune realizarea proiectului tehnic și
execuţia lucrărilor la iluminatul public în cartierul
Romacril, dar și elaborarea proiectului tehnic și efec-
tuarea lucrărilor de reglementare electrică în această
zonă a orașului. 

Al treilea lot, cu o valoare de 1.891.605 lei, inclu-
siv TVA, presupune elaborarea proiectelor tehnice și
execuţia lucrărilor atât pentru modernizarea ilumi-
natului public pe strada I.L. Caragiale, cât și pentru
reglementarea electrică pe această arteră. 

Ultimul lot are o valoare de 1.057.467 lei, cu tot
cu TVA, și vizează străzile Republicii, (lucrări la
reţeaua de iluminat public, dar și de reglementare
electrică), Glăjerie, Libertăţii și Narciselor (lucrări la
iluminat public). 

Primele intervenţii ar putea
începe anul acesta
Imediat după ce a fost semnat contractul,

constructorul a început prima etapă de imple-
mentare, respectiv cea de proiectare. „Împreună cu
proiectantul, am făcut vizitele în teren, apoi au fost
stabilite traseele reţelelor. Dacă vremea va fi favora-
bilă, anul acesta ar putea fi efectuate lucrările în
zonele unde nu este nevoie de săpături pe trotuare
sau suprafeţele carosabile, respectiv în cartierul
Romacril, strada Narciselor și Glăjerie”, a precizat
primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.  

Până acum s-au finalizat modernizări ale reţelei
de iluminat public în special în zona centrală a
Râșnovului, în baza unor proiecte de transferare în
subteran a tuturor reţelelor de utilităţi, odată cu
reabilitarea urbană a întregului perimetru.

� INVESTIŢIE DE 300.000
DE LEI ÎN EXTINDEREA
REŢELEI DE CANALIZARE
PE STRADA PREDEAL. Pe
lângă proiectele ce vizează mo-
dernizarea și extinderea reţelelor
de alimentare cu apă potabilă, se va
lucra în paralel și la extinderea sis-
temului de canalizare al orașului.
Astfel, recent, Primăria Râșnov a
lansat procedura de achiziţie pen-
tru realizarea sistemului de
canalizare pe strada Predealului.
„Valoarea proiectului este esti-
mată la 300.000 de lei, iar în 21
noiembrie a fost termenul de
depunere a ofertelor. Au fost
depuse două oferte și sperăm ca în
aproximativ 10 zile de la data
depunerii dosarelor să semnăm
contractul de lucrări pentru acest
proiect”, a declarat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu. 

� 200 DE RÂȘNOVENI AU
PARTICIPAT LA CAMPA-
NIA DEEE. Campania de mediu
referitoare la colectarea deșeurilor
electrice și electronice (DEEE),
desfășurată de ROREC în colabo-
rare cu Primăria Orașului Râșnov,
s-a desfășurat în zilele de 16 și 17
noiembrie 2018. Pe parcursul
celor două zile, aproximativ 200 de
persoane au ales să se debaraseze
de electronicele și electrocasnicele
vechi printr-o metodă mult mai
ecologică și anume să apeleze la
centrele speciale de colectare. Can-
titatea totală de deșuri colectate a
fost de 5,5 tone. Cei care și-au adus
deșeurile la centrele special ame-
najate au avut ocazia să se înscrie
și la o tombolă cu premii. 

Începe înlocuirea reţelei de iluminat public.
Patru fronturi de lucru în tot orașul
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Turnul Gotic - 
faţadă interioară Nord

Turnul Gotic - 
faţadă exterioară Sud 

Semnat în luna august, contractul pentru
proiectarea și executarea lucrărilor de restaurare
și refuncţionalizare a Incintei de Vest a Cetăţii
Râșnov (Cetatea de Sus) a trecut de prima etapă.
Zilele trecute, constructorul, Asocierea
Romconstruct Group SRL (SC Romconstruct
Group SRL, SC Concas SA, SC Crindesign
Proiect SRL), a predat proiectul tehnic final, în
care sunt prevăzute toate intervenţiile până la
cele mai mici detalii. Elaborarea documentaţiei
tehnice nu a fost tocmai simplă. De altfel, pri-
marul  Râșnovului, Liviu Butnariu, a precizat că
varianta iniţială a proiectului tehnic a fost trans-
misă înapoi constructorului, pentru modificarea
mai multor lucrări. „Versiunea finală a proiectu-
lui tehnic ne-a fost transmisă în 13 noiembrie,
după ce constructorul a modificat unele soluţii
tehnice propuse iniţial”, a anunţat primarul. 

Supervizare directă de la
Muzeul Judeţean de Istorie 
Intervenţiile vor fi făcute respectându-se

toate standardele în domeniu, proiectul fiind
supervizat în toate fazele de Muzeul Judeţean de
Istorie Brașov. De altfel, directorul
instituţiei, istoricul Nicolae Pepene, a
afirmat că viziunea acestui proiect este
restaurarea, nu reconstruirea unor ele-
mente: „Proiectul are în vedere
o intervenţie cât mai

redusă asupra zidurilor istorice.  Acolo unde este
absolut necesar vor fi realizate lucrări de  con-
solidare a unor porţiuni din ziduri, interveniţii
pentru care se vor folosi materiale adecvate. Se
va evita reconstruirea unor porţiuni de zid”.

Lucrări cu materiale și
tehnologii tradiţionale 
Potrivit proiectului tehnic, printre altele,

pentru efectuarea lucrărilor va fi folosit „mortar
negru” de var - obţinut printr-o tehnologie tradi-
ţională de ardere a pietrei de var.  Cheresteaua
pentru planșee, podine, scări, balustrade, tâm-
plărie vor fi realizate din  lemn de stejar,
îmbinările urmând a fi făcute conform tehnologi-
ilor tradiţionale.

Vor fi desfiinţate toate construcţiile ilegale
ridicate în perioada 2000-2006, iar reparaţiile
făcute cu ciment vor fi refăcute cu ajutorul mate-
rialelor tradiţionale. 

Tot prin acest proiect vor fi efectuate  lucrări
ce au în vedere eliminarea umidităţii din spaţiile

interioare ale ansamblului
arhitectural, lucrări de

amenajare /

modernizare/ ambient, confecţionarea și
montarea jgheaburilor și burlanelor, sisteme de
scurgere a apelor pluviale, amenajări peisagistice,
sistematizarea verticală a Incintei de Vest, astfel
încât să se creeze traseul de vizitare coerent, cu
spaţii de parcurs, observare, repaus, instalaţii și
echipamente pentru asigurarea condiţiilor de
climatizare, siguranţă de foc, anti-efracţie.

Turnul Gotic la final: 
peste 13 metri înălţime
În ceea ce privește zonele reconstruite, Nicolae

Pepene a afirmat că va fi refăcut un turn dinspre
Valea Cetăţii (de lângă Turnul Armelor), care s-a
prăbușit în perioada în care monumentul era în
administrarea investitorului italian. Va fi recons-
truit și Turnul Gotic (Nord-Estic), cel mai vechi
din cetate, precum și turnul adosat. După
finalizarea lucrărilor, Turnul Gotic va avea o
înălţime de peste 13 metri deasupra solului
(inclusiv acoperișul). De asemenea, va exista și un
„subsol”, până la adâncimea de 3 metri. Proiectul
mai prevede și reconstruirea unei căsuţe din in-
cinta Cetăţii de Sus, pentru aceasta din urmă
existând „un martor foto”, din secolul al XIX-lea. 

Gura de lup, pusă în 
valoare cu ajutorul 
unui iluminat special 

Părţile ce urmează a fi reconstru-
ite vor fi evidenţi-

ate pe faţada vii-
toarei cons-

trucţii. Un element spectaculos al proiectului este
refacerea structurii defensive de tip „gură de lup”,
de la intrarea în Cetatea de Sus. Conform proiec-
tului, acesta va fi acoperită cu sticlă securizată și
va beneficia de un iluminat special.

Modalităţi de informare
pentru toate categoriile 
de vizitatori
În ceea ce privește valorificarea Cetăţii, în

proiect sunt prevăzute mai multe amenajări
muzeale. „Practic, destinaţia muzeală va fi extin-
să la aproape toată cetatea. Pe lângă muzeul
principal, în căsuţe vor fi create spaţii care vor
permite reconstituiri, butaforii cu scene de viaţă
din Evul Mediu”, a mai spus Nicolae Pepene.

Din proiectul de amenajare a spaţiilor
muzeale nu vor lipsi tehnologiile moderne, ast-
fel încât vizitatorii să beneficieze de cât mai
multe informaţii. Printre altele, vor fi sisteme
de tip „info-touch”. Totodată, pentru turiștii cu
deficienţe de vedere, vor exista etichete în alfa-
betul Braille.

Valoarea contractului este de 13.345.912 lei,
cu tot cu TVA, iar lucrările trebuie terminate în
termen de 27 de luni.

Pentru restaurarea, conservarea și
refuncţionalizarea Cetăţii, anul trecut,
Primăria Râșnov a obţinut o finanţare euro-
peană prin Programul Operaţional Regional
2014 - 2020. Valoarea totală a cererii de
finanţare este de 16.004.094 lei, Primăria
Râșnov urmând să asigure suma de 766.628 lei,
reprezentând cofinanţarea de 2%. Perioada de
implementare a proiectului este de 38 de luni

de la data semnării con-
tractului de finanţare -

30 iunie 2017. 

Turnul Adosat și 
Turnul Gotic - faţade
interioare Est

Restaurare, nu reconstruire
Proiectul tehnic pentru Cetatea Râșnov a fost finalizat. Nu a fost acceptată
nicio intervenţie asupra monumentului care să nu respecte istoria
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Staţiunea Turistică de Interes Naţional
Râșnov a fost prezentă, alături de Consiliul
Judeţean Brașov, pe parcursul a patru zile, la Târ-
gul de Turism al României, ediţia de toamnă 2018.

Târgul s-a desfășurat la Complexul Expo-
ziţional Romexpo din capitală, în perioada 15 - 18
noiembrie, cu oferte înregistrate de sute de
expozanţi din întreaga ţară și străinătate.  Spre
exemplu, la ediţia din acest an, Bulgaria, Cuba,
India, Indonezia, Palestina au venit la târg ca par-
ticipanţi oficiali, cu standuri de ţară.

Brașovul a atras atenţia prin noua metoda de
promovare turistică promovată la nivelul judeţu-
lui, și anume platforma online Brașov Tourism

App. „Practic, e un ghid turistic virtual pe care
turiștii îl au acum la dispoziţie și care îi
«îndrumă» către cele mai frumoase locuri, obi-
ceiuri sau experienţe în judeţul Brașov, unele
necunoscute chiar și brașovenilor. Doar un
lucru vreau să remarc, utilizatorii pot afla în
timp real de pe aplicaţie evenimentele culturale
și sportive desfășurate în zonă, pot chiar seta
memento-uri pentru a primi «reamintiri» când
se apropie acel eveniment. Cum Râșnovul are o
bogată agendă de evenimente culturale și
sportive, stabilită deja și pentru 2019, aplicaţia
ne avantajează direct, în special pentru a atrage
vizitatori care vin a doua sau a treia oară în

orașul nostru”, ne-a declarat primarul Liviu
Butnariu, care a făcut parte din „staff-ul”
Brașovului la acest eveniment. 

Ghidul Turistic Digital este disponibil în
engleză și română, atât în sistemul Android, cât și
iOS, dar și pe platforma website https://brasov-
tourism.app/. „Altfel spus, este abordarea smart
în promovarea judeţului Brașov, cu atât mai
importantă cu cât majoritatea covârșitoare a
turiștilor folosesc acum internetul în decizia de
cumpărare, fie că vorbim de alegerea destinaţiei
de vacanţă sau de locul, restaurantul, evenimen-
tul unde să-și petreacă o zi liberă. Este un proiect
complex, al cărui impact se va vedea în timp și va

fi dat și de calitatea informaţiilor ce vor fi create
și actualizate. Am fost primul oraș din România
care a obţinut, în 2010, prima finanţare neram-
bursabilă pentru  promovare turistică, în mod
cert Râșnovul va exploata și această nouă opor-
tunitate pentru a promova industria turistică
locală”, a mai precizat Liviu Butnariu.

Prin aplicaţia amintită, oricine poate afla în
timp real evenimentele culturale și sportive des-
fășurate în zonă, poate descoperi propuneri de
experienţe turistice, rute de vizitare ale cetăţilor
și bisericilor fortificate, idei și locaţii unde poate
testa bucătăria locală, poteci de drumeţie, parcuri
de aventuri etc. 

Râșnovul Digital, la Târgul
de Turism al României 2018

În primul weekend al lunii noiembrie,
numărul de vizitatori ai Cetăţii Râșnov pentru anul
2018 l-a depășit pe cel înregistrat pe parcursul
întregului an 2017. Astfel, dacă anul trecut 
s-au înregistrat 419.192 de vizite, anul acesta, pra-
gul de turiști a fost depășit, iar la data de 4 noiem-

brie, deja 421.494 de persoane vizitaseră cetatea. 
„Numărul vizitatorilor la Cetatea Râșnov

crește de la an la an, acest lucru datorându-se în
principal investiţilor în dezvoltarea infrastruc-
turii turistice, intervenţiilor în regim de urgenţă
de la Cetate, precum și strategiei de promovare a

orașului. Să nu uităm că anul acesta a fost sem-
nat contractul care prevede reabilitarea Incintei
de Vest a Cetăţii Râșnov, un proiect care va duce
la creșterea atractivităţii acestui obiectiv”, a
declarat primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.

În anul 2013, Cetatea Râșnov a fost vizitată de

108.000 de persoane, în 2014 s-au înregistrat
241.000 de vizitatori, iar în 2015 s-au vândut
362.700 de bilete. Pragul de 400.000 de plătitori
de bilete a fost trecut în 2016 (408.036 de vizita-
tori), creșterea continuând și în 2017 (419.192 de
vizitatori), fiind confirmată acum și pentru 2018.

Record la Cetate: Numărul de vizitatori din 2017, depășit în
acest an încă din primul weekend al lunii noiembrie 

„Caravana Tricolorul”, care străbate întreaga
ţară în această perioadă, marcând 100 de ani de la
Marea Unire, a ajuns în prima zi a lunii noiembrie
și la Râșnov. Astfel, în Grădina Cetăţii a fost des-
fășurat un drapel care măsoară 30 de metri
lungime și 10 metri lăţime. Tricolorul a fost pur-
tat în mai multe orașe, iar punctul final este 
Alba-Iulia, pe 25 noiembrie. 

„Caravana a plecat din Mehedinţi și va
ajunge la Alba Iulia. În judeţul nostru s-a mai
oprit în Piaţa Sfatului și la Cetăţuie, ambele în
Brașov. A fost deja în Moldova, Harghita și
Covasna, de unde l-am preluat noi și l-am predat
mai apoi colegilor din Mureș. Anul acesta sărbă-
torim 100 de ani de la Marea Unire, 100 de ani de
la momentul în care drumul României s-a
schimbat definitiv prin efortul admirabil al unei
generaţii de oameni politici extraordinari, ade-
vărate modele de urmat. Printre aceștia s-au
numărat liderii liberali, în frunte cu Ion I.C. 
Brătianu, personalitate politică incontestabilă,
negociator remarcabil al intereselor României și
factorul principal în recunoașterea Marii Uniri,

în 1919 - 1920, la Paris”, ne-a spus râșnoveanul
Ionuţ Drăguţu, consilier judeţean.

Acest gen de acţiuni nu reprezintă o noutate
pentru România. În urmă patru ani, Acţiunea
Platforma Unionistă 2012 a organizat un „turneu
naţional”, desfășurând în mai multe orașe un
drapel cu lungimea de 150 metri, acţiune prin
care tinerii din Republica Moldova și-au exprimat
dorinţa de unire cu România.

De altfel, tot în ideea celebrării Centenarului,
în Grădina Cetăţii Râșnov, în această vară, sute de
copii au participat la peste 220 de ateliere cre-
ative, în cadrul cărora au creat „Povestea unui
steag tricolor - 2018”. Este vorba despre un tri-
color de 40 de metri, realizat din bucăţi pe care
stau scrise mesaje din toată lumea, dedicate
României. „Peste 2.000 de oameni au lăsat câte
mesaj. De 1 Decembrie, la sărbătorirea a 100 de
ani de România Mare, data la care noi,
râșnovenii, sărbătorim și Ziua Staţiunii
Naţionale Râșnov, tricolorul va fi coborât în
Piaţa Unirii, piaţa centrală din oraș”, a anunţat
Liviu Butnariu, primarul Râșnovului.

„Tricolorul Centenarului” a fost arborat și la Cetatea Râșnov 

SMART TURISM. Standul nostru 
de prezentare a atras imediat
atenţia, cu noua tehnologie de
abordare inteligentă a turismului.

Agenda Râșnovului, în prim plan la evenimentul de la Romexpo.

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, interesat 
de detalii privind aplicaţia unică a Brașovului.

Primarul
Râșnovului,

Liviu Butnariu,
„intervievat” de

participanţii 
la târg.
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Copiii din Râșnov au avut o nouă temă de
explorat, la Centrul Educaţional Schubz fiind
„Săptămâna carnivorelor mari”.

Între 15 și 19 octombrie au avut loc ate-
liere interactive, bazate pe materiale educative
noi, elaborate împreună cu colegii de la Cen-
trul Schubz, din Luneburg, Germania. În cur-
sul dimineţilor, activităţile s-au desfășurat atât
la centru, cât și în școli, pe baza programărilor
făcute deja de către profesori. După-amiezele
au însemnat două ateliere în paralel. Primul
este deja bine cunoscutul „Club de bandă dese-
nată”, cu Mădălina și Mihai, iar cel de-al doilea
s-a adresat copiilor cu vârste între 11 și 16 ani,
cu jocuri și activităţi complexe despre viaţa și
particularităţile carnivorelor mari, dar și
relaţiile acestora cu omul.

Această serie de cinci ateliere va fi conti-
nuată pe parcursul anului școlar 2018-2019
prin înfiinţarea unui „Club de viaţă sălbatică”.
Participarea copiilor la toate activităţile este
gratuită, proiectul fiind organizat cu sprijinul
Primăriei Râșnov.

� BIBLIOTECARII DIN JUDEŢUL
BRAȘOV ȘI-AU DAT ÎNTÂLNIRE LA
RÂȘNOV. Orașul nostru a fost, la jumătatea
lunii octombrie, gazda unei întâlniri a bibliote-
carilor din întreg judeţul. Peste 20 de persoane
care lucrează în bibliotecile din Brașov au
dezbătut cele mai arzătoare probleme din dome-
niu, în cadrul unei întruniri care este organiza-
tă periodic, prin rotaţie, în fiecare dintre loca-
lităţile judeţului. Întrunirea specialiștilor din
domeniu a fost găzduită de Liceul Tehnologic
din orașul nostru.

În curând, „Club 
de viaţă sălbatică” 

Liceenii râșnoveni și-au numărat „bobocii”,
în cadrul celui mai așteptat eveniment din an
pentru ei - „Balul Bobocilor”. În prima zi a lunii
noiembrie, elevii de clasa a IX-a de la Liceul
Tehnologic Râșnov au deschis balul în pași de
vals, trecând apoi la „Brașoveanca”, muzică po-
pulară sau ritmuri moderne ale celor mai cele-
bri DJ-i din lume. După probe de cultură gene-
rală, creaţie și inovaţie, au fost aleși „Regele” și

„Regina” balului, iar apoi, alături de profesori și
invitaţi, au petrecut până la orele serii. Teme nu
au avut de făcut, pentru că în cadrul instituţiei,
între 29 octombrie și 2 noiembrie, s-a „decretat”
săptămâna de Școală Altfel.

„Este o plăcere să le fiu alături tinerilor de
la liceul din Râșnov. A fost un eveniment plăcut,
atât pentru ei, cât și pentru noi, invitaţii. Le
doresc succes și să aibă parte de realizări în

acest an școlar, dar și în plan personal”, a spus
primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.

„Le mulţumim tuturor celor care s-au
implicat în realizarea balului, cadre didactice,
elevi, autorităţi locale și sponsori. A fost o
după-amiază plăcută, o tradiţie a unităţii
noastre, la care ţinem cu toţii foarte mult”, a
spus și prof. Marius Lungu, director al Liceului
Tehnologic Râșnov.

„Dependenţa poate fi tratată, trebuie doar să
ceri ajutor!” a fost mesajul transmis elevilor de
la Liceul Tehnologic Râșnov, în cadrul unei
prezentări mai puţin obișnuite, care a avut loc
pe 30 octombrie. 

Tinerii râșnoveni au avut faţă în faţă unul
dintre cei mai buni specialiști în domeniu, de la
care au învăţat cât de periculoasă este depen-
denţa de alcool, droguri sau chiar de jocurile de
noroc. Mai mult, ei au fost îndrumaţi, ca în
cazul în care se confruntă cu astfel de probleme,
cui să ceară ajutorul.

Un psiholog de la clinica ALIAT, care se
ocupă de tratarea persoanelor cu dependenţă
(alcool, droguri, jocuri de noroc), le-a explicat
tinerilor, pe înţelesul lor, cât de periculoase pot
fi aceste obiceiuri. Întâlnirea dintre liceeni și
specialist s-a desfășurat la Cinematograful
„Amza Pellea” și a făcut parte dintr-un proiect
mai amplu implementat de Primăria Râșnov și
Liceul Tehnologic Râșnov. Coordonatorii aces-
tui proiect sunt Mihaela Codleanu, din partea
Primăriei, și Nicoleta Misică, din partea unităţii
de învăţământ.

„Dependenţa poate fi tratată, trebuie doar să ceri ajutor!” 

Ziua Internaţională a Educaţiei, sărbătorită
în 5 octombrie, a fost marcată la Râșnov prin
numeroase activităţi: la clasă, în natură sau la
Cinematograful „Amza Pellea”, clipe apreciate
din plin de elevi, dar momentul a avut și o altă
însemnătate, de această dată pentru dascăli.
Astfel, la finalul zilei, la invitaţia conducerii

Liceului Tehnologic Râșnov, cadrele didactice
din cadrul unităţii, dar și cele de la școlile gim-
naziale și de la grădiniţă s-au întâlnit pentru a
socializa. Au schimbat impresii despre meseria
pe care o practică, dar și-au amintit și de 
situaţii întâlnite zi de zi și nu numai.

„Ne-am gândit că este util și plăcut, în

același timp, să avem parte de o primă întâl-
nire a educatorilor din Râșnov. Ne dorim ca
acest obicei să devină o tradiţie, pe 5
octombrie, atunci când este sărbătorită Ziua
Internaţională a Educaţiei”, ne-a spus prof.
Marius Lungu, director al Liceului Tehnologic
Râșnov.

Dascălii din Râșnov, pentru 
prima dată la aceeași masă 
Întâlnirea tuturor cadrelor didactice din oraș a fost organizată de Ziua Educaţiei

Premiaţii balului
�Miss Boboc – Cătălina Tudorache. �Mister Boboc – Leonard Măgureanu
�Miss Popularitate – Alexandra Năstase. �Mister Popularitate – Iulian Arsene
�Miss Eleganţă – Alexandra Pandea. �Mister Eleganţă – David Luţea

1 noiembrie a fost „ziua bobocilor” la Liceul Tehnologic
PREDARE DE ȘTAFETĂ. 
Miss Boboc 2018
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Campionatele Naţionale la sărituri cu schi-
urile au fost precedate, în două weekenduri con-
secutive, de trei competiţii desfășurate pe tram-
bulinele K15, K35 și K64.

Astfel, pe 13 octombrie s-au desfășurat Cupa
Cetate Râșnov și Cupa CSȘ Dinamo Râșnov, iar
pe 20 octombrie a avut loc Cupa CS Dinamo –

ACS Săcele.
Majoritatea cluburilor de specialitate din

judeţ au participat la cele trei evenimente, sute
de sportivi sărind pe trambulinele de la baza
olimpică. La finalul competiţiilor, cei mai buni
săritori au primit din partea organizatorilor
medalii și diplome de onoare.

� CN Open seniori K90 – Daniel Cacina (CSȘ
Dinamo Râșnov), Andrei Feldiorean (CS
Dinamo), Mihnea Spulber (CS Dinamo).
�CN Open senioare K90 – Carina Militaru (CSȘ
Brașovia), Daniela Haralambie (CS Dinamo),
Diana Trâmbiţaș (CSȘ Brașovia).
� CN pe echipe K64 – CS Dinamo (Andrei
Feldiorean, Mihnea Spulber, Hunor Farkas),
CSȘ Dinamo Râșnov I (Alexandru Runceanu,
Radu Păcurar, Daniel Cacina), CSȘ Dinamo
Râșnov II (Radu Ardelean, Mircea Jipescu,
Florin Feroiu).
� CN Open seniori K64 – Hunor Farkas (CS
Dinamo), Mihnea Spulber (CS Dinamo), Radu
Păcurar (CSȘ Dinamo Râșnov).
� CN Open senioare K64 – Daniela Haralambie
(CS Dinamo), Diana Trâmbiţaș (CSȘ Brașovia),
Carina Militaru (CSȘ Brașovia).
� CN Open tineret K64 – Alexandru Runceanu

(CSȘ Dinamo Râșnov), Florin Feroiu (CSȘ
Dinamo Râșnov), Robert Săndulescu (ACS
Săcele).
� CN școlari băieţi K35 – Radu Borca (CS
Dinamo), Cosmin Donciu (CSȘ Brașovia),
Iustin Comănescu (ACS Săcele).
� CN școlari fete K35 – Andra Gheorghe (CSȘ
Brașovia), Ștefania Săndulescu (ACS Săcele),
Szerena Stanciu (ACS Săcele).
� CN copii fete K15 – Maria Avram (Palatul
Copiilor Brașov), Ariana Păunaș (CSȘ Dinamo
Râșnov), Caterina Mîţu (CS Săcele)
�CN copii băieţi I K15 – Alexandru Șelaru (CSȘ
Brașovia), Ștefan Strâmbeanu (CSȘ Dinamo
Râșnov), Gabriel Rădulescu (CSȘ Brașovia).
� CN copii băieţi II K15 – Maximilian Dobriţoiu
(ACS Olimpic Zărnești), Iosif Berdei (CSȘ
Brașovia), Victor Mocanu (Palatul Copiilor
Brașov).

În ultimul weekend al lunii octombrie, la
Râșnov, au avut loc Campionatele Naţionale ale
României la sărituri cu schiurile. Competiţia a
fost destinată categoriilor Open și Juniori și a fost
găzduită de Complexul Olimpic de pe Valea 
Cărbunării, de altfel „casa” acestei discipline în
România, în ultimii ani.

Evenimentul a încheiat sezonul competiţio-
nal de vară 2018, oficialii Federaţiei Române de
Schi Biatlon (FRSB) apreciindu-l ca unul reușit,
cu rezultate ale sportivilor care dau speranţe pen-
tru concursurile internaţionale.

„Practic, am încheiat sezonul de vară și am
făcut-o cu bine. Rezultatele de la Campionatele
Naţionale arată, atât la băieţi, cât și la fete, că
sportivii au o evoluţie în creștere, ceea ce ne dă
speranţe pentru competiţiile noastre de obiectiv
de nivel internaţional”, a spus Puiu Gaspar,
secretar general al FRSB.

Câștigătorii, pe categorii Trei cupe în „avanpremiera” Naţionalelor

Campionatele Naţionale au încheiat 
sezonul de vară la sărituri cu schiurile
Oficialii Federaţiei Române de Schi Biatlon spun că rezultatele sportivilor dau speranţe pentru întrecerile internaţionale

CS Olimpic Cetate Râșnov a reușit să obţină
o medalie de argint în Campionatul Naţional de
lupte libere la juniori 3-4, competiţie care s-a des-
fășurat în perioada 1-4 noiembrie, la Onești, cu
peste 700 de sportivi la start.

Titlul de vicecampion naţional îi aparţine
sportivului Ionuţ Czinori, la categoria 44 de kilo-
grame, destul de aproape de podium, pe locul 4,
fiind și fratele său, Raul Czinori, la categoria 38 de
kilograme. În total, clubul râșnovean a avut nu
mai puţin de patru sportivi calificaţi, după etapa
zonală, desfășurată chiar în orașul nostru.

„Am reușit să aducem faza zonală la noi
acasă, cu participarea a 114 sportivi, de la 10
cluburi. Am mai avut două sportive care au
reușit calificarea în ultimul act, Sabina Baboia
(pe primul loc) și Andreea Munteanu (de pe
locul al doilea). Rezultatele din acest an sunt
foarte bune, peste așteptări chiar. Ne propu-
sesem să intrăm în primii șase, dar am obţinut
5 medalii în acest an, 4 la «naţionale» și una la
un concurs internaţional, în februarie”, au
declarat Ion Condei și Nicolae Ene, antrenorii
micuţilor luptători râșnoveni.

Medalie în Campionatul Naţional 
pentru secţia de lupte

Echipa de rugby a CS Olimpic Cetate Râșnov
a fost înscrisă în AMRB McDonald’s, campionat
în care participă cele mai bune formaţii din zona
de sud a ţării.

„Este unul dintre cele mai puternice campio-
nate la nivel naţional și ne-am înscris la catego-
ria U10. Am disputat deja câteva jocuri, în com-
pania celor de la RC Pantelimon, Șoimii
București, RC Ilfov și RC Ovidiu Constanţa”, 
ne-a precizat Cristian Enache, cel care îi
pregătește pe micuţii rugbyști râșnoveni.

Rugbyștii participă într-unul din cele 
mai puternice campionate din ţară

Râșnovul a găzduit, în perioada 11-14
octombrie, Campionatul Naţional de Sabie 
Speranţe. Astfel cei mai buni sportivi U15, de la
majoritatea cluburilor din ţară, s-au întrecut pen-
tru un loc pe podium, atât la masculin, cât și la
feminin, individual și pe echipe, la Școala 
Gimnazială nr. 3.

Campionatul a început cu proba de indivi-
dual la băieţi, a continuat cu proba pe echipe, tot
la băieţi, urmând apoi concursurile la feminin,

cel individual și cel pe echipe. 
„Progresul s-a văzut la concursul pe echipe,

unde am reușit să intrăm în primele 8. Abia am
preluat copiii și îmi propun să îi ducem în cât
mai multe concursuri, chiar și internaţionale,
pentru ca ei să crească. Sunt micuţi, mai au doi
ani în care pot concura la această categorie și eu
consider că așa pot evolua, prin competiţii”, ne-a
declarat Cezar Ailincă, noul antrenor al secţiei de
scrimă de la CS Olimpic Cetate.

� PENULTIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI NAŢIONAL DE ENDURO CROSS 
S-A DESFĂȘURAT LA RÂȘNOV. Sâmbătă, 13 octombrie, la Râșnov s-a desfășurat penulti-
ma etapă din Campionatul Naţional de Enduro Cross, pe traseul amenajat pe dealul Dumbrava Mică.
Competiţia a fost dedicată atât motocicletelor de enduro sau de motocross, cât și ATV-urilor sau
QUAD-urilor. Ziua a început cu antrenamente, urmate de manșele de concurs pe diferite clase. Toţi
concurenţii au luat startul în același timp și au avut de efectuat un număr maxim de tururi în tim-
pul stabilit. Etapa de Campionat Naţional de Enduro Cross de la Râșnov este un eveniment organi-
zat de Clubul Auto Crono, în colaborare cu Jitsu Motorsport Zărnești, sub tutela Federaţiei Române
de Motocilism, susţinut de Primăria Râșnov.

Râșnovul a găzduit Campionatul 
Naţional de Sabie Speranţe
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Militarii Centrului 42 Comunicaţii și Infor-
matică de Sprijin au defilat, pe 25 octombrie, pe
străzile din Râșnov pentru a marca Ziua Armatei
Române. Totul a început cu o ceremonie care s-a
desfășurat la monumentul eroilor din Piaţa 
Școlii, unde, după ce s-a intonat Imnul Naţional,
cei prezenţi au asistat la o slujbă religioasă.

Punctul culminant al ceremoniei a fost,
bineînţeles, retragerea cu torţe a militarilor
prezenţi la ceremonie. Aceștia au plecat în marș

de la Școala Gimnazială nr. 3 și au străbătut
străzile orașului până la sediul Unităţii Militare
01751.

Așa cum se întâmplă an de an, râșnovenii au
acordat un respect deosebit acestei sărbători, zeci
de oameni, localnici și turiști, luând parte la
evenimente. Armata Română este celebrată în
ţara noastră pe 25 octombrie. Este ziua în care, în
1944, Armata Română a eliberat de sub ocupaţia
horthystă Transilvania de Nord.

Ziua Armatei Române, eveniment căruia
râșnovenii îi acordă an de an un respect deosebit

În această toamnă s-au mai
plantat 200 de arbori și 
15.000 de fire de gard viu

Primăria Râșnov și societatea de gospodărire
comunală Goscom Cetatea Râșnov au în derulare
acţiunile de plantări de toamnă care, în acest an,
au trei componente.

Astfel, sunt plantate nu mai puţin de 15.000
de fire de gard viu, hibiscus siriacus, acestea fiind
destinate cartierelor Primăverii, Chimica, 
Centru-Nord, ISR și zonei I. L. Caragiale.

De asemenea, în scopul înfrumuseţării 
spaţiilor verzi ale orașului se plantează 10
carpeni, 7 scoruși, 40 de pruni roșii, 60 de platani,
75 de tei, 20 de pini, toţi acești arbori fiind
pregătiţi pentru străzile Tudor Vladimirescu, Flo-

rilor, Narciselor, Câmpului (aleea către cartierul
Chimica), Vânători, Căpitan Iancu Șofran, Postă-
varului, Mihail Sadoveanu, Panduri, Valea Căr-
bunării, cartierul Primăverii, parcul din Piaţa
Școlii și DN 73.

Nu în ultimul rând, în Râșnov sunt plantate
nu mai puţin de 45.000 de fire de lalele – 7.500
roșii, 7.500 galbene, 7.500 portocalii, 7.500 mul-
ticolor, 7.500 violet și 7.500 albe. Acestea se vor

regăsi pe strada Izvor, în sensul giratoriu de lângă
Școala Gimnazială „Peter Thal”, pe strada Florilor
– inclusiv scuar și giratoriu, în parcul din
cartierul Florilor II, în parcurile din Piaţa Indus-
triei, Chimica și Caragiale și în sensul giratoriu
de pe strada Mihai Eminescu.

Lucrările de plantări de toamnă au început în
luna octombrie și sunt preconizate să fie fina-
lizate până la 30 noiembrie.

Râșnovul, orașul celor 45.000 de lalele în primăvara lui 2019

În perioada 8 - 10 octombrie, la Râșnov a fost
marcat evenimentul „Ziua naţională a produselor
agroalimentare românești”, organizat pentru a
doua oară în orașul nostru de la reinaugurarea
Pieţii Agroalimentare. 

Timp de trei zile, cinci producători și șase
comercianţi și-au expus produsele românești,
fiind amenajat un stand pentru carne și lactate,
precum și câteva pentru legume și fructe.

„Participanţii au venit cu brânză, carne,
produse proaspete numai bune de pus la con-
servat pentru sezonul rece și nu numai. Con-

siderăm că a fost unul dintre cele mai impor-
tante evenimente ale toamnei. Mai mult,
ţinând cont că cele trei zile de desfășurare au
fost în timpul săptămânii, și nu în weekend,
putem spune că lumea a venit în piaţă chiar în
număr mai mare decât ne-am fi așteptat”, 
ne-a spus Florin Ilie, administrator al Pieţei
Agroalimentare Râșnov.

„Ziua naţională a produselor agroalimentare
românești” este marcată în fiecare an la data de
10 octombrie, iar la nivel local, organizator al
evenimentului a fost Primăria Râșnov.

� PARADA LAMPIOANELOR DE SFANTUL MARTIN. Școala Gimnazială „Peter Thal” a
marcat, pe 9 noiembrie, sărbătoarea Sfântului Martin, a cărui legendă este expresia generozităţii și
iubirii aproapelui. Acest obicei este unul al sașilor și se păstrează în toată Europa în forme diferite, dar
în principal constă într-o procesiune cu cântece despre Sfântul Martin și o masă festivă, înainte de pos-
tul Crăciunului. „Laternenfest”, cum i se mai spune, sărbătoarea a fost primită cu bucurie de copiii de
la secţia de germană, care s-au pregătit să participe la această manifestare tradiţională săsească a orașu-
lui, având fiecare lampioane confecţionate de ei înșiși. În curtea școlii, părinţii și copiii au servit ceai
cald, pâine cu untură, dulciuri și au cântat „Laterne, Laterne, Sonne, Mond uns Sterne” și „Ich geh’
mit meiner Laterne”. După acest moment, micuţii au defilat cu felinarele aprinse prin oraș, „ca să
aducă lumină în întuneric”.

� OASPEŢII POMPIERILOR. Zeci de copii au avut parte pe 5 noiembrie de o lecţie specială,
prezentată de pompierii voluntari ai orașului nostru. Elevii claselor a I-a, a II-a, dar și de la clasele
pregătitoare ale școlilor gimnaziale nr. 2 și 3 au participat la o prezentare specială chiar la remiza pom-
pierilor voluntari. Micuţii elevi au aflat de la profesioniști ce înseamnă să fii pompier voluntar, dar și
ce utilaje se folosesc în intervenţiile speciale.

� JOCURI TRADIŢIONALE. Dacă până acum, copiii din municipiul Brașov au descoperit jo-
curile tradiţionale aflate în patrimoniul imaterial transilvănean, în special cel aparţinând Ţării Bârsei,
a venit rândul elevilor din judeţul Brașov să se întreacă în jocurile strămoșești. În trecut, în Brașovul
medieval, și în Transilvania, breslele mesteșugărești și autorităţile publice încurajau și premiau tineri
care se distingeau la anumite jocuri și concursuri. Iată de ce, în acest an, jocurile tradiţionale au fost
organizate în Râșnov (9 noiembrie) și Feldioara. Copiii s-au întrecut în următoarele jocuri: În foc, Joc
săsesc cu cercuri, Jocul „nuiaua”, Jocul „la Stobor”, Împușcatul cocoșului, De-a bătutele sau „Ţicul”.

Sărbătoarea toamnei
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