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Liftul pe plan înclinat
din Râșnov, model de
bune practici în ceea 
ce privește turismul
sustenabil 
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Râșnovenii vor avea, în sfârșit, un sens gira-
toriu la intersecţia DN 73 - DN 73A - DN 1E. Pen-
tru început va fi unul provizoriu, amenajat cu
parapete din plastic umplute cu nisip, iar
lucrările vor începe în scurt timp. Asta după
nenumărate solicitări ale Primăriei Orașului
Râșnov, prin memorii, către Compania Naţională
de Administrare a Infrastructurii Rutiere
(CNAIR) și către constructorul care se ocupă de
modernizarea DN 73. 

De ce este nevoie 
de acest giratoriu 
DN 73 este drum principal, iar șoferii care vin

dinspre Zărnești trebuie să acorde prioritate. Nu
de puţine ori, aceștia sunt puși în situaţia de a
aștepta minute întregi pentru a intra în inter-
secţie. Primăria Râșnov a sesizat de multă vreme
administratorului drumului situaţia, propunând
și o soluţie: amenajarea unui sens giratoriu,
dar răspunsul pozitiv a întârziat să apară.
Singura promisiune venită din partea
CNAIR a fost că acest sens giratoriu
va fi amenajat „cândva”, fiind inclus
în proiectul de modernizare a DN
73, realizat cu bani europeni. 

„Amenajarea unui sens
giratoriu va fluidiza traficul
rutier. Acum se formează cozi
extrem de mari, fiind afectaţi
atât șoferii care tranzitează
orașul, cât și râșnovenii care vin
dinspre Romacril, Slavici sau
Cartier 2. În multe situaţii, pentru
a evita intersecţia, ei intră pe stră-
duţele din cartier, astfel că le
blochează și pe acestea”, a declarat pri-
marul Râșnovului, Liviu Butnariu. 

Prima adresă oficială - în 3
octombrie 2011. Ultima -
în 22 octombrie 2019
Prima propunere a amenajării acestui sens

giratoriu a fost făcută de Primăria Râșnov în 3
octombrie 2011. Primarul de atunci al orașului,
Adrian Veștea, a propus amenajarea giratoriului
printr-o adresă transmisă firmei SC Protelco SA -
care pregătea documentaţia tehnică pentru mo-
dernizarea DN 73. În același an, Primăria Râșnov
a mai trimis o adresă către firma amintită, prin
care propunea amenajarea unor sensuri giratorii
la intersecţia DN73 - DN73A - DN1E, la inter-
secţia DN73 cu strada Republicii și la intersecţia
DN73 cu strada Bujorului. 

Au urmat alte adrese și memorii, inclusiv
anul trecut, când s-a deschis șantierul DN73 în
Râșnov, însă reprezentanţii CNAIR și ai construc-
torului - AZVI SA, au precizat că acest sens va fi
amenajat în etapele finale de modernizare a dru-
mului. Ultimele adrese au fost transmise de
Primăria Râșnov în 23 septembrie 2019 către
constructor, căruia i-a cerut să urgenteze
construirea acestui sens giratoriu, și către
CNAIR, în 22 octombrie, solicitarea fiind aceeași.

Un stâlp de electricitate 
a stat în calea 
giratoriului permanent 
Într-un final, perseverenţa Primăriei Râșnov

a dat roade. Reprezentanţii CNAIR au decis să
amenajeze anul acesta un sens giratoriu. Va fi
deocamdată unul provizoriu, și asta din cauza
unui stâlp de electricitate de susţinere, de pe
strada Uzinei (la intersecţia cu DN 73), care tre-
buie relocat pentru a fi făcut sensul giratoriu
permanent. 

Mai exact, într-un scuar din intersecţie sunt

doi stâlpi, unul de iluminat al Primăriei Râșnov,
iar altul, de electricitate, deţinut de Electrica.
„Stâlpul nostru îl putem da jos oricând. În
schimb, acolo, la intersecţia cu strada Uzinei,
pe trotuar, este și un stâlp de susţinere aflat în
proprietatea celor de la Electrica. Soluţia ar fi
ca acesta să fie luat, cablurile să fie trecute în
subteran, iar stâlpul de susţinere să fie montat
mai încolo. Am discutat situaţia și cu construc-
torul, și cu cei de la Electrica și voi mai avea și
alte întâlniri în acest sens. Ideal ar fi să se rea-
lizeze anul acesta giratoriul, în forma finală”,
consideră Butnariu.  

Și Direcţia Regională de Drumuri și Poduri
(DRDP) Brașov, structura teritorială a CNAIR, a
precizat că are probleme cu stâlpul de electrici-
tate. Conducerea Direcţiei a precizat că acolo este
un „nod de comunicaţii” și că a avut discuţii cu
cei de la Electrica pentru mutarea stâlpului.
Operatorul de electricitate a fost deschis acestei
propuneri, au menţionat reprezentanţii DRDP,
dar ei s-au arătat sceptici că situaţia va fi rezolvată
prea curând. În aceste condiţii, DRDP a decis ca
în acest an să amenajeze un giratoriu provizoriu,
rondul urmând a fi realizat cu ajutorul unor
parapete de plastic umplute cu nisip.  

Circulaţia pietonilor 
nu va fi afectată 
La intersecţia celor trei drumuri naţionale,

pentru ca circulaţia pietonilor să nu fie afectată
de noile amenajări, Primăria Râșnov a propus ca
sensul giratoriu să fie amenajat cu câţiva metri
mai departe de amplasamentul actual al inter-
secţiei, astfel că nu va fi nevoie ca trotuarele din
zonă să fie micșorate. De asemenea, vor fi desfiin-
ţate scuarurile din intersecţie și va fi va fi demon-
tat stâlpul de iluminat al Primăriei Râșnov
amplasat într-unul dintre scuaruri. 

După 8 ani de perseverenţă
Primăria Râșnov a obţinut aprobarea pentru sensul 
giratoriu de la intersecţia DN73 - DN73A - DN1E  
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Implementat în luna septembrie, sistemul de monitorizare
video a platformelor de gunoi din cartierele de blocuri din
Râșnov a început să își dovedească utilitatea. Deja, cei care au fost
surprinși că aruncă aiurea deșeurile au fost sancţionaţi cu amenzi
în valoare totală de 11.000 lei. Potrivit legislaţiei, pentru depo-
zitarea necorespunzătoare în locurile special amenajate a
deșeurilor se aplică sancţiuni cuprinse între 1.000 și 2.000 lei,
pentru persoane fizice, și între 20.000 - 40.000 lei, pentru per-
soane juridice. 

Viceprimarul orașului Râșnov, Marieana Ducar, a precizat că,
pe lângă ușurarea muncii de identificare a persoanelor care
aruncă gunoaiele aiurea, sistemul video mai are un efect pozitiv:
„Ceea ce este îmbucurător, este că în zonele în care au fost insta-
late aceste camere de luat vederi, cantitatea de deșeuri depozi-
tate necorespunzător s-a diminuat”.

Gunoiul, ascuns în... 
căruciorul pentru copii
Amenzi la Râșnov se aplică începând cu data de 1

octombrie, anterior derulându-se o campanie de informare a
populaţiei privind noile reguli de colectare selectivă în oraș. În
prima etapă de monitorizare, reprezentanţii Primăriei Râșnov
au precizat că aproape zilnic au descoperit persoane care arun-
cau la platformele pentru deșeuri menajere moloz, canapele
sau alte obiecte inutile în casă. „De exemplu, în 11 octombrie,
a fost surprinsă o mașină care a mers de două ori la platforma
din Cartierul Florilor din oraș, iar din vehicul au fost aruncate
lângă platforme diferite deșeuri. În unele situaţii, deșeurile nu
sunt aruncate de râșnovenii care locuiesc în vecinătatea acelei
platforme”, a explicat Marieana Ducar. Tot cu ajutorul came-
relor de luat vederi a fost văzut și un râșnovean care „ducea
gunoiul” la platforma din Cartierul Florilor cu ajutorul unui
cărucior pentru copii.

Cantitatea de deșeuri colectate selectiv 
a crescut cu 22% faţă de anul trecut
Pe de altă parte, extinderea sistemului de colectare selec-

tivă a deșeurilor și în zonele de blocuri, unde au fost amplasate
containere speciale pentru „reciclabile” la platformele de
gunoi, începe să își arate efectele, cifrele oficiale arătând că,
anul acesta, s-a colectat selectiv o cantitate de 2.777,68 tone
deșeuri. Cantitatea a crescut cu 22,03% faţă de perioada simi-
lară din 2018, când au fost colectate 2.276,23 de tone. „Avem
un grad de colectare de aproximativ 39%, dintr-un obiectiv
stabilit de 40% pentru anul acesta”, a declarat primarul

Râșnovului, Liviu Butnariu.
Pentru a-i obișnui pe oameni cu acest sistem, au fost organi-

zate și întâlniri publice, pe lângă distribuirea materialelor infor-
mative. Trecerea la colectarea selectivă la blocuri nu este însă
tocmai ușoară, având în vedere că la o ghenă sunt arondate mai
multe asociaţii de locatari, iar toate trebuie să „tragă la aceeași
căruţă”. De exemplu, la platformele din Chimica și Centru Nord
sunt arondate câte trei asociaţii de proprietari. De asemenea, mai
multe asociaţii de locatari la o platformă sunt și în cartierul ISR
și în zona I.L. Caragiale. 

Sistemul de colectare selectivă a deșeurilor a fost implemen-
tat de mai mulţi ani în zonele de case, iar introducerea lui în
cartierele de blocuri reprezintă o extindere a programului.  

Conform reglementărilor locale, ridicarea deșeurilor colec-
tate selectiv se face gratuit. Pentru alte tipuri de deșeuri nepe-
riculoase se percepe o taxă în valoare de 96,10 lei/mc.

Cum se aruncă legal molozul
Directorul Goscom Cetatea Râșnov SA, Rareș Secăreanu, a

reamintit că râșnovenii care își renovează casele sau fac lucrări
de construcţii au la îndemnă o modalitate legală prin care pot
scăpa de moloz. Mai exact, ei pot apela la Goscom, care le pune
la dispoziţie saci speciali sau containere. „Containerul va fi adus
la adresa solicitată și va sta 48 de ore, după care va fi recuperat
tot de către noi. Tariful ce trebuie plătit de solicitanţi este de
297,50 lei/container. Aceste containere pot fi solicitate pentru
cantităţi mari de moloz. Pentru cantităţi mai mici, de 3 metri
cubi, punem la dispoziţia solicitanţilor saci inscripţionaţi, în
care încap aproximativ 60 de kilograme de moloz, la preţul de
12 lei bucata. Pentru aceștia se face comanda la Goscom, iar
după ce vor fi umpluţi, operatorul îi va ridica de la adresa soli-
citată”, a detaliat directorul operatorului local de salubritate.

Apel către firme: raportaţi la Primărie
cantităţile de reciclabile
Cantitatea totală de „reciclabile” colectate selectiv ar putea fi

mai mare dacă și persoanele juridice ar transmite către Primărie
datele referitoare la deșeurile predate firmelor de specialitate.
„Persoanele juridice care își desfășoară activitatea pe raza
orașului Râșnov au încheiate contracte cu firmele de speciali-
tate. Noi am început să le trimitem operatorilor economici din
oraș adrese prin care le comunicăm faptul că trebuie să ne
raporteze cantităţile de deșeuri reciclabile predate firmelor de
specialitate. Datele obţinute vor fi utilizate pentru stabilirea
cantităţii totale de deșeuri reciclabile din Râșnov”, a precizat pri-
marul Liviu Butnariu.

„Paznicul virtual” de la 
ghenele de gunoi își face treaba
Cantitatea de deșeuri depozitate necorespunzător s-a diminuat în 
zonele în care au fost amplasate camerele de supraveghere video. 
Asta, din păcate, și după ce au fost aplicate mai multe sancţiuni

Este interzisă amestecarea deșeurilor.
Este interzisă abandonarea deșeurilor și depozitarea aces-

tora în afara spaţiilor special amenajate, conform Legii nr.
211/2011 privind regimul deșeurilor, modificată prin Legea
nr. 31/2019. Sancţiuni: persoane fizice: 1.000 – 2.000 lei; per-
soane juridice: 20.000 – 40.000 lei.

Se colectează în recipientul galben (blocuri), respectiv sacul
menajer galben (case). Recipientele din plastic (PET-urile) se
clătesc cu apă rece; ambalajele din plastic care nu se pot curăţa
se colectează la deșeurile reziduale. Dopul se scoate înainte de
debarasare. Astfel, se economisește spaţiu prin presare.

Exemple:
DA: bidoane și cutii din plastic, folie de plastic, pungi din

plastic, ambalaje de protecţie din plastic, jucării de plastic,
doze de băuturi, cutii de conserve, tacâmuri de bucătărie etc.

NU: produse combinate din metal și plastic, polistiren
din construcţii, cutii/bidoane cu resturi de vopsea, diluanţi sau
alte substanţe chimice periculoase, deșeuri medicale (de
exemplu seringi folosite) s.a.

Se colectează în recipientul albastru (blocuri), respectiv
sacul menajer albastru (case). Prin împăturire se
economisește spaţiu!

Exemple:
DA: reviste, ziare, maculatură, plicuri, cutii, fotografii,

cartoane de ouă, cutii de pizza, cutii de carton de băuturi
(tetrapack) etc. (se colectează uscate).

NU: hârtie și carton ce conţin reziduuri de mâncare,
șerveţele și hârtie bucătărie folosite, hârtie de ambalat lucioasă.

Se colectează în recipientul verde (blocuri), respectiv
sacul menajer verde (case). Ambalajele din sticlă se clătesc
înainte de debarasare.

Exemple:
DA: ambalaje din sticlă (fără capac), borcane (fără capac),

damigene, ambalaje din sticlă de la produse cosmetice etc.
NU: oglinzi, geamuri, produse din porţelan, ceramică,

cristal/vase rezistente la căldură etc.

Deșeurile reziduale sunt totalitatea deșeurilor care nu se
pot recicla.

Exemple: resturi de mâncare (carne, lactate, vegetale,
ouă), scutece de unică folosinţă, absorbante, reziduurile/
excrementele animalelor de casă, conţinutul sacului de la
aspirator, mucuri de ţigară, șerveţele folosite, ambalaje foarte
murdare, cioburi de ceramică și porţelan, veselă de unică
folosinţă foarte murdară, cenușă de la sobe (dacă în afară de
lemn se ard și cărbuni), resturi vegetale din curte (dacă sunt
tratate cu pesticid), lemn tratat sau vopsit ș.a.m.d.

IMPORTANT!

PLASTIC/METAL

HÂRTIE/CARTON

STICLĂ

DEȘEURI REZIDUALE/AMESTECATE
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Compania Naţională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va începe să
trimită notificări de expropriere proprietarilor
ce deţin terenuri pe coridorul Autostrăzii 
Predeal - Cristian. Asta după ce, în 2
octombrie, a fost aprobată Hotărârea de
Guvern nr. 715 în acest sens. 

Pentru ca totul să se desfășoare în cele mai
bune condiţii, Primăria Orașului Râșnov a
venit în sprijinul cetăţenilor care deţin
terenuri pe coridorul de expropriere și a

CNAIR, prin asigurarea unui spaţiu special în
instituţie, unde proprietarii primesc și mai
multe informaţii.

În plus, în data de 21 octombrie, la
avizierul Primăriei s-au afișat textul Hotărârii
de Guvern, lista cu imobilele suplimentare
afectate, cu indicarea numelor deţinătorilor și
ofertele de despăgubire, pe categorii de imo-
bile, precum și planul cu amplasamentul
lucrării.

Conform procedurilor legale, notificarea

intenţiei de expropriere este transmisă prin
poștă proprietarilor de către CNAIR. În termen
de 20 de zile calendaristice de la data noti-
ficării, proprietarii trebuie să transmită la sedi-
ul CNAIR (personal sau prin Poștă) docu-
mentele care să ateste dreptul de proprietate
sau alt drept real pentru stabilirea unei juste
despăgubiri. 

„Subliniem că terenurile care fac obiectul
Hotărârii de Guvern nr. 715 din 2019 sunt cele
cuprinse în  amplasamentul suplimentar al

coridorului de expropriere”, au comunicat
reprezentanţii Primăriei Râșnov. Potrivit actu-
lui normativ amintit, exproprierile vizează
imobile aflate pe teritoriul administrativ al
Orașului Râșnov și al Comunei Cristian. Pen-
tru despăgubirea proprietarilor va fi necesară
suma de 5,655 milioane lei, banii fiind alocaţi
de la bugetul Ministerului Transporturilor pe
anul 2019. Despăgubirile vor fi acordate pen-
tru 642 de proprietăţi, cu o suprafaţă totală de
310.190 metri pătraţi. 

Spaţiu special în Primăria Râșnov pentru exproprierile
suplimentare la Autostrada Predeal – Cristian 
Notificarea intenţiei de expropriere va fi trimisă, prin poștă, de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Cartierele Florilor 1 și 2 intră în ultima
etapă de modernizare. Contractul pentru
realizarea canalizării pluviale și sistematizarea
infrastructurii rutiere în aceste zone - a cărei
licitaţie a fost lansată în luna iulie - a fost sem-
nat pe 1 octombrie. Investiţia se ridică la
1.307.963 lei, cu tot cu TVA, iar constructor
desemnat este firma brașoveană Agetaps 
Construct. Din valoarea totală a contractului,
937.203  lei, cu tot cu TVA, reprezintă costul
sistematizării reţelei rutiere, iar suma de
370.759 lei, cu tot cu TVA, va fi folosită pentru
realizarea canalizării pluviale.

„Prin acest contract, executantul se
obligă să finalizeze intervenţiile în termen de

șase luni de zile de la semnarea ordinului de
începere a lucrărilor”, a declarat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu. Edilul a precizat
că lucrările sunt finanţate integral de la buge-
tul local. Conform proiectului, în prima fază
vor fi efectuate lucrările la canalizarea plu-
vială, lungimea reţelei fiind de 517 m. De
asemenea, vor fi amenajate 24 guri de scurg-
ere și 16 cămine de vizitare. Ulterior, va fi refă-
cută infrastructura rutieră, lungimea totală a
căilor rutiere incluse în acest proiect fiind de
791,73 metri liniari. 

În cartierele amintite, într-o primă etapă,
a fost refăcut sistemul public de iluminat și 
s-au executat modernizări la reţeaua de gaz.

Primăria Râșnov a semnat un
contract de peste 1,3 milioane
de lei, pentru modernizarea
cartierelor Florilor 1 și 2

Constructorul a așternut 
stratul de piatră spartă. 
Urmează asfaltarea

După câteva luni de pauză, lucrările de
modernizare a drumului forestier Cheișoara
au fost reluate. Noul constructor - cu care
Ocolului Silvic Râșnov a semnat contractul,
în data de 1 octombrie, la sediul Primăriei -,
a așternut deja stratul final de piatră spartă.
Modernizarea arterei a început anul trecut,
însă contractul semnat, în 2017, cu firma
Marbi Cons Proiect SRL a fost reziliat, după
ce constructorul iniţial nu a respectat grafi-
cul de lucrări. În plus, acesta a fost penalizat
cu peste 176.000 lei. În aceste condiţii,
Ocolul Silvic a fost pus în situaţia de a orga-
niza o nouă procedură de achiziţii, în urma
căreia contractul a fost atribuit firmei 

Agetaps Construct, din Brașov. Valoarea con-
tractului este de 1.639.545 lei, fără TVA, iar
obligaţiile contractuale prevăd finalizarea
investiţiei în termen de 72 de zile. 

În funcţie de condiţiile meteo, lucrările
s-ar putea termina anul acesta. Practic, la
această arteră mai trebuie turnat asfaltul,
după care se va trece la realizarea marcajelor
și a altor elemente de siguranţă rutieră.

Lucrările de modernizare a drumului au
fost necesare având în vedere că infrastruc-
tura căii de rulare și podurile de peste Pârâul
Poienii s-au degradat, starea tehnică a
arterei fiind constatată prin rapoarte rea-
lizate în anii 2015 și 2017. Modernizarea
Drumului Cheișoara presupune lucrări la
infrastructura căii de rulare, repararea
podeţelor și asfaltarea arterei rutiere, care
deservește o zonă în plină dezvoltare din
punct de vedere turistic.

Au fost reluate lucrările la
drumul forestier Cheișoara

1 octombrie 2019 - Semnarea celor două contracte adjudecate prin 
licitaţie de același constructor, Agetaps Construct SRL Brașov.
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Peste 40 de reprezentanţi din Italia, Spania,
Polonia, Malta, Ungaria, Finlanda și Germania
au fost prezenţi, la jumătatea lunii trecute, la
Râșnov, în cadrul unui proiect Interreg cu finan-
ţare europeană. Este vorba despre „Thematic
Trail Trigger”, în care partener este și Consiliul
Judeţean Brașov. Primăria Râșnov, alături de
Asociaţia Rosenau Turism, sunt parteneri ai
Consiliului Judeţean Brașov în acest proiect, ce
are ca scop punerea în valoare a bunelor practici
în dezvoltarea unui turism durabil în cele opt
state, prin schimburi de experienţă și
îmbunătăţirea planului de dezvoltare turistică,
cu viziune până în anul 2030. 

În acest proiect, Râșnovul a fost inclus cu
ascensorul pe plan înclinat, care face legătura
între centrul orașului și Cetatea Medievală. „Îm-
preună cu reprezentanţii Asociaţiei Rosenau
Turism și ai Consiliului Judeţean Brașov, le-am
prezentat invitaţilor proiectul realizat cu fon-

duri europene. Practic, toţi cei care s-au aflat în
sala de consiliu a Primăriei Râșnov au aflat
toate detaliile legate de proiectul ascensorului
pe plan înclinat, dar și problemele întâmpinate
în timpul implementării lui, astfel că, pe viitor,
ei pot planifica dezvoltarea unui proiect luând
în calcul și aceste aspecte. Buna practică a
Staţiunii Râșnov în ceea ce privește ascensorul
pe plan înclinat a fost apreciată ca model de
urmat pentru zonele cu potenţial, care se alini-
ază la conceptul de dezvoltare a turismului eco-
logic”, a declarat primarul Râșnovului, Liviu
Butnariu. După întâlnire, invitaţii au mers în
teren, pentru a vedea cum arată ascensorul pe
plan înclinat. 

Pe de altă parte, edilul râșnovean a precizat
că, în timpul discuţiilor, a avut ocazia de a afla
impresiile și sugestiile, dar și modul în care au
fost implementate strategii de dezvoltare a turis-
mului în cele șapte state. „Scopul final al

implicării noastre în acest proiect constă în ela-
borarea unui plan valid, funcţional, aplicabil cu
ușurinţă, care să ducă la eficienţă maximă în
dezvoltarea durabilă a turismului. Cel mai mare
accent se pune pe dezvoltarea și punerea în evi-
denţă a produsului local”, a mai spus primarul.

În proiectul de bune practici au fost incluse
mai multe destinaţii din judeţul Brașov, cum ar
fi: reţeaua de trasee eco turistice Poarta
Carpaţilor, traseele tematice din Parcul Naţional
Piatra Craiului și reţeaua de trasee de drumeţii
și ciclism din Colinele Transilvaniei. 

Facilităţi pentru turiști 
și beneficii pentru 
economia locală 
Ideea liftului a apărut din 2012, când

Primăria Râșnov a decis să transforme centrul
istoric al orașului în zona pietonală, cu o par-

care subterană de 118 de locuri, iar ascensorul
special (electric) urma să preia o parte impor-
tantă din traficul de pe partea cealaltă a dealului.
În anul 2015 a fost finalizată investiţia, iar în
anul 2018 au folosit acest miijloc de acces peste
75.000 de turiști.

Până în anul 2015, accesul se făcea doar 
dinspre Valea Cetăţii, unde există o parcare mică
și pe un drum pietonal de aproximativ 1 km,
până în partea superioară a dealului. 

Mijloc de transport ecologic, cu grad ridicat
de eficienţă energetică, liftul contribuie la
diminuarea considerabilă a emisiilor de dioxid
de carbon, evitându-se și aglomerarea mașinilor
și parcările ilegale. Ascensorul oferă facilităţi
pentru persoanele cu handicap, este ușor accesi-
bil din parcarea subterană, iar în zona Centrului
Istoric au apărut facilităţi de alimentaţie publică
și magazine de suveniruri. În România mai
există un singur lift asemănător, la Deva. 

Liftul pe plan înclinat din Râșnov, model de bune
practici în ceea ce privește turismul sustenabil 
Proiectul a fost prezentat specialiștilor din 7 ţări europene, care l-au perceput ca pe un exemplu de urmat pentru dezvoltarea turismului ecologic

Contractul a fost semnat pe 5 
noiembrie și include și realizarea 
unui Regulament local de urbanism

Primarul Liviu Butnariu a semnat pe 5 noiembrie con-
tractul pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a
Regulamentului local de urbanism pentru zona centrală a
orașului. Edilul a precizat că „în urma organizării licitaţiei,
contractul, cu o valoare de 353.430 lei, a fost atribuit firmei
Raumplan Design SRL, care va trebui să finalizeze documen-
taţia în termen de 18 luni, de la data emiterii ordinului de
începere a serviciilor”. 

Prin realizarea PUZ-ului pentru zona centrală a orașu-
lui, se vor stabili elementele protejate și metodele de pro-
tecţie. De asemenea, se va urmări tipul elementelor prote-
jate, respectiv trama stradală, parcelarul și fondul con-
struit. Totodată, în documentaţiile urbanistice vor exista
prevederi referitoare la funcţiunile clădirilor și utilizarea
terenului, respectiv (profile de străzi, plantaţii și alte ame-
najări ale spaţiului). Nu în ultimul rând, prin acest PUZ se
vor stabili, printre altele gradul de ocupare a parcelelor,

regimul de înălţime a construcţiilor, gabaritele construc-
ţiilor, alcătuirea fronturilor către stradă, ritmul golurilor,
funcţiunile istorice sau tradiţionale. 

De ce este nevoie de 
noile documentaţii 
Primarul Liviu Butnariu a explicat că aceste documente

sunt elaborate ca urmare a modificării legislaţiei în domeniul
urbanismului, în special cele aprobate prin Ordonanţa Guver-
nului nr. 51 din 21 iunie 2018. Printre altele, potrivit actului
normativ amintit, în vederea elaborării PUZ-urilor, autorită-
ţile locale trebuie să elaboreze studiile de fundamentare în ve-
derea realizării documentaţiilor privind delimitarea și insti-
tuirea zonelor de protecţie a monumentelor istorice, configu-
rarea reţelelor, gospodărirea apelor, evaluarea impactului
asupra mediului sau sistematizarea traficului rutier.  

De asemenea, planurile urbanistice zonale trebuie apro-
bate și pentru că este necesară stabilirea unor obiective clare
de planificare urbană controlată, dar și pentru evitarea unor
erori datorate lipsei de claritate a delimitărilor exacte a unor
zone, dar și pentru conturarea tendinţelor de dezvoltare.

Primăria Râșnov a dat în lucru un
nou PUZ pentru centrul orașului 

Lucrările fac parte dintr-un program mai amplu, 
ce vizează modernizarea tuturor spaţiilor 
de joacă și a parcurilor din oraș 

Râșnovenii din cartierele Chimica și Centru Nord vor avea la dispoziţie
două noi locuri de joacă. De câteva zile a început amenajarea terenului, iar
primarul Râșnovului, Liviu Butnariu, a semnat deja și ordinul de începere
pentru proiectarea noilor locuri de joacă. „Lucrările la aceste două spaţii vor
fi terminate până la sfârșitul anului”, a anunţat primarul. Valoarea totală a
lucrărilor la cele două locuri de joacă este de 375.405 lei cu tot cu TVA.

Pe de altă parte, primarul a anunţat că lucrări de modernizare se vor
derula și în celelalte parcuri și locuri de joacă din Râșnov. „Piesele de mobi-
lier din toate locurile de joacă vor fi înlocuite. Unde va fi necesar se va monta
și un covor de protecţie, din tartan, astfel încât să fie evitat riscul acciden-
tării micuţilor. De asemenea, vor fi reamenajate și locurile de recreere”, a
anunţat primarul. 

Noi locuri de joacă 
în cartierele Chimica 
și Centru Nord 
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Istoria este o poveste și asta vor (re)descoperi
toţi cei ce vor fi parte din ineditul proiect iniţiat
de Centrul Educaţional Schubz, în parteneriat cu
Primăria și cu sprijinul Consiliului Judeţean, în
această toamnă. Este vorba despre „Martor Ocu-
lar”, un demers de recuperare a istoriei locale, în
care va fi implicată tânăra generaţie. Concret,
scopul urmărit este acela de a aduce la lumină
povești despre locuri și oameni care au trăit în
Râșnov în ultimii 200 de ani. Pentru asta, elevi de
la școlile din oraș vor face echipe de lucru, iar în
paralel, alte două echipe de cercetători vor efec-

tua o documentare detaliată privind casele și
clădirile care păstrează încă elementele originale
și istorii ale unor familii care au locuit în Râșnov.

„Căutăm fotografii, dar și povești ale unor
oameni simpli. Nu dorim a «zugrăvi» o istorie
generală, ci povești particularizate, ale oame-
nilor locului. Când trece cineva pe lângă o
clădire, aceasta să aibă povestea ei”, ne-a spus
Mihai Dragomir, unul dintre iniţiatorii proiec-
tului. 

La finalul primei etape a proiectului va fi pu-
blicată o broșură cu tema „Locuri cu poveste din

Râșnov” și va fi organizată o expoziţie cu tema
„Amintiri din Epoca de Aur de la Râșnov”.

Bază pentru viitorul muzeu
al istoriei orașului
„Cerem ajutorul râșnovenilor în identifi-

carea de fotografii vechi cu oameni și locuri,
aflarea unor istorii locale - povești despre familii
care au locuit în zonă, obiceiuri specifice, diferite
întâmplări etc. - și fotografii cu case care încă
mai există în oraș, găsirea unor fotografii cu
străzi din Râșnov, identificarea de fotografii și

istorii din perioada 1945 – 1989 - momente de
familie petrecute în Râșnov, lucrul la fabricile
din oraș etc. Toate aceste materiale colectate vor
sta la baza unui muzeu al istoriei orașului
Râșnov, ce va fi proiectat începând cu anul 2020.
Numele tututor colaboratorilor vor aparea în
materialele proiectului”, a mai precizat Mihai
Dragomir. Cei care pot fi de ajutor au la dispoziţie
adresa de email info@schubz.ro, numărul de tele-
fon 0727 642 858 (Mihai Dragomir) sau se pot
deplasa la sediul Schubz, din strada I.L. Caragiale
nr. 7, Râșnov.

În căutarea poveștilor neștiute 
ale orașului, din ultimii 200 de ani
Generaţia tânără este invitată să fie parte din proiectul „Martor Ocular” ce va scrie istorie, pentru că este vorba fix despre 
istoria orașului. Se caută povești despre locuri și oameni care au trăit aici și tineri care să le aducă la lumină

Se împlinesc 30  de ani de la căderea dicta-
turii din Europa de Est, iar la Râșnov, pasionaţii
de film și istorie pot vedea transpuse temele dic-
taturii în mai multe proiecţii. Asta în cadrul
evenimentului „Libertate fără ziduri – 30 de ani
de la căderea Zidului Berlinului”, un eveniment
care „ilustrează o epocă ce a marcat multe vieţi
și destine. Unele rezultate sunt vizibile și astăzi,
după 30 de ani”, după cum spun organizatorii.
Evenimentul a început încă din 1 noiembrie,
dar mai programează proiecţii și în 7, 8 și 9
noiembrie. 

Seria de proiecţii face parte din proiectul
„Memoria orașului Râșnov”, proiect implementat
de Asociaţia Mioritics, în parteneriat cu Primăria
Râșnov și cofinanţat de Consiliul Judeţean Brașov
prin agenda culturală judeţeană.

„Libertate fără ziduri”, în
proiecţie de filme, la Râșnov

Elevi râșnoveni, în vizită 
la biblioteca din Codlea, 
pentru activităţi pe tema
muncii în echipă

11 elevi de la Școlile Gimnaziale nr. 2 și 3 din
Râșnov au participat, în ultima săptămână a lunii
octombrie, la un proiect derulat cu sprijinul 
Bibliotecii Orașului Râșnov.

Este vorba despre un proiect care se des-
fășoară din luna martie a acestui an, în bibliote-
cile din judeţ, prin care elevii participă frecvent la
concursuri și jocuri educative.

La acţiunea de luni, 28 octombrie, elevii
râșnoveni au mers la Biblioteca Orașului Codlea,
unde au luat parte la o serie de activităţi a căror
temă a fost dezvoltarea muncii în echipă. „Cod
Kids” este un proiect derulat cu sprijinul Fun-
daţiei Progres și a Bibliotecii Judeţene Brașov. 

Educaţie prin joc și voie 
bună, la bibliotecă

Joi, 7.11.2019

17:00 – „Amintiri din Epoca de Aur 2 -
Dragoste în timpul liber”, r: Ioana Uri-
caru, Hanno Höfer, Răzvan Mărculescu,
România, 2009 (foto)
19:00 – „Afacerea Tănase”, r: Ionuţ
Teianu, România, 2013

Vineri, 8.11.2019

18:00 – „Apele tac”, r: Anca Miruna
Lăzărescu, Germania, România, 2011
18:30 – „Brașov 1987, doi ani prea
devreme”, r: Liviu Tofan, România, 2017

Sâmbătă, 9.11.2019

17:00 – „Despre oameni și melci”, r:
Tudor Giurgiu, România, 2012
19:00 – „Adio, Lenin! / Good Bye
Lenin!”, r: Wolfgang Becker, Germania,
2003

Program

Râșnovenii care rămân fără acte de identitate
în perioada alegerilor prezidenţiale vor putea să
obţină documente de identitate de la Serviciul
Public Comunitar Local de Evidenţă a Per-
soanelor (SPCLEP) Râșnov, care va funcţiona
după un program special. Astfel, potrivit unui
anunţ al Primăriei, pentru soluţionarea cu cele-
ritate a solicitărilor de eliberare acte de identitate
pentru persoanele cu drept de vot, SPCLEP

Râșnov va fi deschis în datele de 9 și 23 noiembrie
(sâmbăta), între orele 8.00 și 16.00. În datele de
10 noiembrie (primul tur al alegerilor prezi-
denţiale) și 24 noiembrie (al doilea tur al
alegerilor prezidenţiale), SPCLEP va avea pro-
gram cu publicul între orele 7.00 și 21.00.

„Serviciul de Evidenţă a Persoanelor Râșnov
va asigura desfășurarea activităţii în relaţia cu
publicul, respectiv de eliberare a actelor de iden-

titate pentru cetăţenii care depun documentele
în data de 9 și 10 noiembrie (respectiv 23 și 24
noiembrie), astfel încât toţi cetăţenii cu drept de
vot să se poată prezenta la scrutinul electoral din
ziua de 10 noiembrie 2019, respectiv 24 noiem-
brie 2019, turul al doilea. Un lucru important de
menţionat este faptul că pentru solicitările
depuse în 9 și 10 noiembrie (respectiv 23 și 24
noiembrie), actele de identitate se vor elibera în

data de 10 noiembrie (respectiv 24 noiembrie),
după ora 17.00”, a precizat primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu. Luni, 11 noiembrie, și luni, 25
noiembrie, la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor
nu se va lucra cu publicul.

Totodată, menţionăm că, dacă turul doi al
alegerilor prezidenţiale nu va fi organizat, în
perioada 23 - 25 noiembrie, SPCLEP Râșnov va
lucra după program normal. 

PROGRAM SPECIAL LA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR RÂȘNOV
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Liceenii râșnoveni și-au numărat
„bobocii”, în prima zi a lunii noiembrie, în
cadrul celui mai așteptat eveniment de peste
an și anume „Balul Bobocilor”.

Elevii de clasa a IX-a de la Liceul Tehno-
logic Râșnov au deschis ziua în pași de vals,
trecând apoi la „Brașoveanca”, muzică popu-
lară sau ritmuri moderne. După probe de
creaţie și inovaţie, au fost aleși „Regele” și
„Regina” balului, după care, alături de profe-
sori și invitaţi, au petrecut până la orele serii.

„Evenimentul face parte din tradiţia liceu-
lui și a fost, din nou, unul reușit. La clasa a
IX-a avem două clase de liceu, una de tehni-
cian CAD și una de știinţe ale naturii, plus o
clasă de școală profesională. Au fost aproxi-
mativ 120 de elevi și 20 de cadre didactice și
toată lumea s-a simţit bine. O amintire plă-
cută”, a declarat prof. Marius Lungu, director
al Liceului Tehnologic Râșnov.

Primarul orașului, Liviu Butnariu, i-a
felicitat pe câștigători, dar și pe toţi cei partici-
panţi, dorindu-le mult succes la școală, o urare
cu atât mai binevenită cu cât a început și
perioada tezelor. „Câteva ore petrecute alături
de prezenţe tinere, cu dorinţă de afirmare și
multe aspiraţii, sunt întotdeauna benefice. Ne
bucurăm în fiecare an să-i sprijinim în orga-
nizarea evenimentului și așteptăm să le fim
alături și cu alte ocazii, să ne bucurăm de
realizările lor”, ne-a declarat acesta.

S-au ales cei mai frumoși, populari 
și eleganţi liceeni din Râșnov

Metodele prin care elevii se pot feri de capca-
nele traficanţilor, dar nu numai, au fost subiecte
de dezbatere în discuţia ce a deschis proiectul
judeţean „Help me!”. Acţiunea a avut loc în orga-
nizarea Școlii Gimnaziale nr. 3 din Râșnov,
vineri, 18 octombrie, cu ocazia Zilei Europene

Împotriva Traficului de Persoane. Au participat
numeroși elevi ai unităţii de învăţământ, gazdă
fiind Cinematograful „Amza Pellea” din locali-
tate. Nu au lipsit primarul orașului, Liviu 
Butnariu, reprezentantul Agenţiei Naţionale
Împotriva Traficului de Persoane Brașov, Adrian

Vlădoiu, șeful Poliţiei Locale, Ionuţ Munteanu,
reprezentanţii Poliţiei Râșnov, Dragoș Isac și
Adrian Oda, reprezentatul Centrului Judeţean
de Resurse și Asistenţă Educaţională Brașov,
Graţiela Marcu, și reprezentantul Organizaţiei
„Salvaţi Copii”, Carmen Clinci. „A fost o primă

acţiune reușită, dintr-un proiect pe care îl
dorim, de asemenea, reușit. Din echipa de
proiect fac parte doamna director Maria-Oana
Cheţe și profesorii Daniela Corboș, Cristina
Neagu, Adina Stanciu și Mariana Iosif”, au pre-
cizat reprezentanţii Școlii Gimnaziale nr. 3. 

Premiaţii anului 2019
Miss Boboc - Ciulică Elisabeta

Mister Boboc - Cârciumaru Alexandru
Miss Popularitate - Dumitraș Iulia

Mister Popularitate - Coman Robert
Miss Eleganţă - Dumitras Andreea
Mister Eleganţă - Radu Ardelean

Echipa naţională a României a fost susţi-
nută din tribune, la partida cu Norvegia din
preliminariile pentru Campionatul European
2020, de aproape 30.000 de copii, între aceștia
aflându-se și 80 de copii din Râșnov. De altfel,
delegaţia alcătuită din sportivi ai CS Olimpic
Cetate Râșnov și elevi ai Școlii Gimnaziale nr.
2 a fost una dintre cele mai numeroase din
judeţul Brașov.

România - Norvegia s-a jucat pe 15
octombrie, cu peste  30.000 de copii și însoţi-
tori în tribunele Arenei Naţionale din
București. Aceștia au creat o atmosferă senza-
ţională, imnul „Deșteaptă-te, române!” fiind
intonat mai puternic ca oricând. Mai mult, la
întrebarea crainicului, înainte de startul jocu-
lui, „Cine suntem?”, răspunsul venit de la zeci

de mii de tinere voci a fost unul impresionant:
„România!!!”.

Accesul adulţilor la meci a fost interzis ca
urmare a unei suspendări dictate de UEFA.
Până la această partidă, recordul all-time la o
astfel de partidă, cu spectatori exclusiv copii,
era de 22.000 de fani (Partizan-Alkmaar).

„Tricolorii” au ratat victoria în prelun-
giri, după ce Mitriţă a deschis scorul (minu-
tul 62), Norloth egalând în ultimele clipe ale
partidei (minutul 93). Echipa României
rămâne astfel pe locul 3 în clasamentul gru-
pei F și speră în continuare la calificarea la
turneul final, dar șansele sunt destul de
mici. În ultimele două partide din grupă,
Naţionala va mai întâlni Suedia (15 noiem-
brie) și Spania (18 noiembrie).

„Help me!”, proiect judeţean care a debutat la Râșnov cu 
prilejul Zilei Europene Împotriva Traficului de Persoane

80 de copii din Râșnov, parte la sărbătoarea anului în fotbalul românesc
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TOAMNA, SEZONUL CUPEI CETATE

10 CLUBURI DIN ŢARĂ ȘI-AU DISPUTAT
TROFEUL RÂȘNOV LA KARATE
Secţia de karate a CS Olimpic Cetate a organizat, la rân-

dul ei, ediţia 2019 a Cupei Cetate Râșnov, sâmbătă, 26
octombrie. Evenimentul a fost găzduit de sala de sport a
Școlii Gimnaziale nr. 3, cu participarea a 10 cluburi de
karate kyokushin din ţară. Sportivii au fost arbitraţi în pro-
bele de Kata si Kumite de 15 arbitri autorizaţi de Federaţia
Română de Karate Kyokushin.

AU SĂRIT PENTRU PODIUM
Sâmbătă, 26 octombrie, la Complexul Olimpic de pe

Valea Cărbunării s-a desfășurat Cupa Olimpic Cetate
Râșnov la sărituri cu schiurile. Ajunsă la cea de-a patra
ediţie, competiţia organizată de CS Olimpic Cetate Râșnov
a adunat la start zeci de sportivi de la mai multe cluburi de
specialitate. Săritorii râșnoveni au avut rezultate bune la
acest concurs, reușind chiar să prindă podiumul, prin Alin
Linţă (locul 2), Sabina Drăghici (locul 2) și Eduard Tudor
(locul 3).

PATRULATER REUȘIT LA VOLEI
În primul weekend al lunii octombrie, la sala de sport a

Școlii Gimnaziale nr. 3 a avut loc tradiţionala Cupă Cetate
la volei. Au participat patru echipe din judeţ, iar formaţia
CS Olimpic Cetate Râșnov s-a clasat pe locul doi, după
Juvenil Brașov. Pe locurile 3-4 au terminat turneul Bravol
Brașov, respectiv LPS Brașov.

„A fost un eveniment reușit, atât din punct de vedere
sportiv, cât și al socializării. Ne bucurăm să organizăm an
de an acest turneu și le mulţumim oaspeţilor noștri!”, 
ne-a spus Alina Ţintea, antrenor al secţiei de volei a CS
Olimpic Cetate Râșnov.

MEDALIE DE BRONZ LA SCRIMĂ
Nu mai puţin de 35 de sportivi au participat la Cupa Cetate

Râșnov la scrimă, proba sabie, concurs care s-a desfășurat
în perioada 28 - 29 septembrie, la sala de sport a Școlii 1.

CS Olimpic Cetate Râșnov a fost reprezentată de către
Mihai Bujor, Mardare Bogdan și Bogdan Cristolovean,
primul obţinând chiar o medalie de bronz.

„În afară de podiumul lui Mihai Bujor, Bogdan 
Mardare a terminat pe locul cinci, iar Bogdan 
Cristolovean pe locul șapte. Au fost clasări bune, care 
ne-au mulţumit. Competiţia s-a ridicat, de asemenea, la
un nivel bun. Au participat aproximativ 35 de sportivi,
cam jumătate din câţi participă la un Campionat Naţio-
nal”, a precizat Cezar Ailincă, antrenor al secţiei de scrimă
de la CS Olimpic Cetate Râșnov.

PARTICIPARE NUMEROASĂ ȘI 
MECIURI DE NIVEL BUN LA TENIS
A doua ediţie a Cupei Cetate Râșnov la tenis a fost

organizată în 27 - 28 septembrie, în parteneriat cu
„Lechner Tennis School”, competiţia beneficiind de
șase arbitri. 

Au participat 76 de sportivi din judeţele Brașov, Mureș
și Covasna, la toate cele patru categorii de vârstă: roșu,
portocaliu, verde și galben, CS Olimpic Cetate Râșnov a
fost reprezentat de 19 copii.

Astfel, Cărăușu Petru (locul 2) și Cărăușu Ana (locul
4) s-au aflat între cei 14 participanţi la categoria roșu,
Dogariu Andra - între cei 17 de la categoria portocaliu, iar
Anton Karla, Dogariu Teodora, Savu Adela, Grigorescu
Adelina, Muntean Sarah, Titilincu Adelina, Chira 
Alexandru, Ciobanu David și Scutaru Sebastian - între cei
29 de la categoria verde.

Dogariu Teodora, Scutaru Sebastian și Titilincu 
Adelina au fost sportivii care s-au clasat între primii doi
din grupă, calificându-se astfel pe tabloul eliminatoriu de
16, iar Titilincu Adelina a trecut chiar mai departe, între
primii opt jucători ai turneului. 

La categoria galben, Erdo Sabin, Butnariu David, Vlad
Alin, Oarga Răzvan, Manea Daria, Barta Florina și Folea
Teodora s-au aflat între cei 16 sportivi participanţi. Folea
Teodora, Manea Daria și Butnariu David au reușit califi-
carea pe tabloul primilor opt.

De asemenea, toţi cei șapte de la categoria galben au
participat și în proba de dublu.

La fiecare categorie de vârstă au fost premiaţi
sportivii care s-au clasat pe podium, atât la simplu, cât și
la dublu, fiind acordate și distincţii individuale: „cel mai
tactic jucător”, „cel mai tehnic jucător”, „cel mai fair-
play jucător”.

Premiile au constat în diplome, medalii, invitaţii și
puncte de participare la un mall pentru copii din Brașov,
dar și materiale sportive (adidași, tricouri, șepci, manșete,
gripuri, bidoane apă, mingi, genţi, rachete, racordaje sau
săculeţi pentru adidași).

SPORTIVII DE LA OLIMPIC CETATE, 
ÎN PROGRES LA COMPETIŢIA DE SCRIMĂ
În perioada 10 - 13 octombrie, la sala de sport a Școlii Gim-

naziale nr. 3 s-a desfășurat Campionatul Naţional de Scrimă, proba
sabie, la categoria „Speranţe”, fiind a patra ediţie care se desfășoară
în orașul nostru. Aproximativ 60 de sportivi, legitimaţi ai tuturor
cluburilor de profil din ţară, au luptat pentru un loc pe podium. 

Din păcate, râșnoveanul Mihai Bujor s-a accidentat chiar înain-
tea competiţiei, urmând a lipsi de pe planșă nu mai puţin de șase
luni. Cu toate acestea, colegii lui au avut o evoluţie în creștere faţă
de sezonul trecut, terminând competiţia pe echipe pe locul 5, 
dintr-un total de 14 cluburi.

„Am fost foarte mulţumit de evoluţia băieţilor. Au progresat, anul
trecut terminând pe 12, iar acum pe 5, în condiţiile în care a lipsit
Mihai Bujor. La individual, Bogdan Cristolovean a terminat pe 20,
Bogdan Mardare pe 33, iar Albert Lionte pe 34. Ne dorim să muncim
pentru a continua pe aceeași linie”, ne-a spus Cezar Ailincă, antrenor
al secţiei de scrimă de la CS Olimpic Cetate Râșnov.

REVENIRE EXTRAORDINARĂ 
PENTRU SORIN MITROFAN
Valea Cărbunării a găzduit, în weekendul 18 - 20 octombrie, la

Complexul Olimpic de Sărituri cu Schiurile, Campionatul Naţional
la sărituri cu schiurile, competiţie la care CS Olimpic Cetate
Râșnov a fost foarte bine reprezentat, mai mulţi sportivi 
clasându-se pe locuri fruntașe.

Pe trambulina K15, la băieţi, s-a obţinut o medalie de argint,
prin Alin Linţă. Tot pe K15, sportivii noștri au mai obţinut două
locuri 4, atât la fete, cât și la băieţi, prin Sabrina Drăghici, respec-
tiv Eduard Tudor.

Locuri fruntașe au fost și la seniori, mai exact două locuri 4, pe
trambulina K65 și pe cea de K90, prin Sorin Mitrofan. „Sportivul
a fost timp de doi ani în pauză, antrenându-se doar o lună înain-
tea concursului. Astfel, rezultatul este unul extraordinar”, a pre-
cizat Gheorghe Gerea, antrenor al secţiei de sărituri de la CS
Olimpic Cetate.

Lună plină de competiţii
Sezonul de toamnă a fost unul plin de competiţii la sărituri cu

schiurile, în afară de Campionatele Naţionale la Râșnov, în doar o lună
având loc deja Cupa CS Dinamo Râșnov, Cupa Dinamo – ACS Săcele,
Cupa Cetate Râșnov și Cupa CSȘ Brașovia, iar pe 2 noiembrie seria a
fost încheiată de Cupa ACS Zărnești.

MEDALII LA LUPTE, REZULTAT 
FOARTE BUN LA RUGBY
Sportivii de la secţia de lupte libere a CS Olimpic Cetate Râșnov

au participat, în perioada 18 - 20 octombrie, la faza finală a Campi-
onatului Naţional, care s-a desfășurat la Medgidia. Au fost prezenţi
peste 600 de sportivi din întreaga ţară, iar sportivii antrenaţi de
Nicolae Ene și Ion Condei au câștigat două medalii, una de argint
și una de bronz, prin Raul Montoc (vicecampion naţional la cate-
goria 29 kilograme), respectiv Raul Czinori (locul al treilea la cate-
goria 46 de kilograme). 

Un alt turneu, la fel de important, a fost cel al secţiei de rugby,
care a reușit la competiţia zonală, de la București, să se claseze pe
locul doi.

DOUĂ CAMPIONATE
NAŢIONALE, GĂZDUITE DE
RÂȘNOV ÎN ACEASTĂ TOAMNĂ

Sâmbătă, 2 noiembrie, s-a disputat Cupa Cetate Râșnov
la handbal, eveniment ce a constat într-un joc între echipa
de fete a CS Olimpic Cetate și cea a ACSM Brașov.

A fost prima partidă pentru micuţele handbaliste ale
Râșnovului după o perioadă de mai bine de jumătate de an
de antrenamente. „A fost emoţionant, fetele au așteptat cu

nerăbdare momentul, părinţii la fel. S-au descurcat foarte
bine, cresc vizibil și cel mai mult m-a încântat că am văzut
la ele bucuria jocului. A fost o acţiune reușită, vom încer-
ca să o repetăm, să accesăm cât mai multe jocuri în viitor”,
a spus Marian Botezatu, antrenor al secţiei de handbal de la
CS Olimpic Cetate Râșnov.

BUCURIA JOCULUI PENTRU FETELE DE LA HANDBAL
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Cadre militare, reprezentanţii autorităţilor
locale și simpli cetăţeni i-au cinstit vineri, 25
octombrie, la Râșnov, pe cei ce și-au pus viaţa
în slujba ţării. A fost Ziua Armatei, iar la
Râșnov a fost marcată într-un mod special, fără
discursuri, cu defilări simultane, pe trei trasee
din oraș.

Astfel, în timp ce fanfara Academiei
Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov a
început să cânte în Piaţa Unirii, din trei direcţii
diferite, militarii Centrului 42 Comunicaţii și
Informatică de Sprijin au plecat în marș, cu
torţe în mâini, spre centrul orașului.

„Pe prima direcţie s-au regăsit militarii
din Baza 42 Comunicaţii și Tehnologia Infor-
maţiei «General de divizie Traian Moșoiu», de
la sediu, pe strada Armata Română, cartierul
Centru Nord, Strada Izvor, Piaţa Unirii. Pe a
doua au fost militarii Centrului 421 Comuni-
caţii și Tehnologia Informaţiei, care s-au
deplasat din Piaţa Școlii nr. 3, strada Mihai
Eminescu, strada Uzinei, strada Ion Creangă,
Piaţa Unirii, iar pe a treia, militarii Batalionu-
lui 423 Sprijin Logistic, din capătul străzii I.L.
Caragiale și până în Piaţa Unirii. A fost o pre-
mieră, cu acest «scenariu» al defilării și fără

momentul obișnuitelor alocuţiuni. Ca în
fiecare an, ziua de 25 octombrie reprezintă o
sărbătoare de suflet a noastră, a românilor.
Armata Română, alături de biserică, reprezin-
tă un pilon de referinţă al neamului nostru. Îi
cinstim pe toţi cei care, purtând uniformă mi-
litară, au slujit și slujesc naţiunea. Ne
bucurăm că am reușit, împreună cu reprezen-
tanţii Unităţii Militare, să organizăm acest
eveniment deosebit”, ne-a spus primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu.

Cele trei grupuri s-au întâlnit pe pietonalul
din Piaţa Unirii, în acordurile fanfarei, iar după
ce au făcut joncţiunea, militarii au plecat cu
toţii pe traseul strada Republicii – strada 
Florilor, până la sediul Unităţii Militare.

Ziua Armatei Române este marcată în 25
octombrie, pentru că, în această zi, în anul
1944, teritoriului României era eliberat de sub
ocupaţie hortysto-fascistă, odată cu eliberarea
orașului Carei. Momentul nu a însemnat și
încetarea luptelor duse, alături de puterile
Naţiunilor Unite, pentru eliberarea Ungariei,
Cehoslovaciei și Austriei, până la victoria
finală. Ziua a fost instituită, prin decret, în 1
octombrie 1959. 

Peste o sută de pensionari râșnoveni au
sărbătorit, în 4 octombrie, Ziua Internaţională
a Persoanelor Vârstnice. Cu sprijinul Sindica-
tului Liber al Pensionarilor și al Primăriei
Râșnov, seniorii din Orașul Rozelor s-au
adunat pentru a socializa, a dezbate probleme
ale orașului în care se pot implica și pentru a
petrece, așa cum procedează an de an, cu prile-
jul Zilei Internaţionale a Persoanelor 
Vârstnice, la început de octombrie.

„Este o bucurie să pot lua parte la acest
eveniment, sperând totodată că același senti-
ment îl nutresc și sărbătoriţii. În fiecare an le
spun să fie sănătoși și să ne mai vedem și peste
zece ani”, a spus primarul Râșnovului, Liviu
Butnariu.

Ziua seniorilor la Râșnov, organizată de pensionari pentru pensionari

Momente speciale, de Ziua Armatei
În marș, cu torţe în mâini, pe trei trasee din oraș
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