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Pe 1 Decembrie se aprind

luminile Crăciunului
Orașul va fi la fel de frumos
împodobit ca în ceilalţi ani, 
dar nu se mai pot organiza 

evenimente publice 
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Au plecat la drum 

împreună în plin 

comunism. După jumătate

de veac, „Nunta de Aur”

au făcut-o în pandemie
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Continuăm!
Ne aflăm la începutul unui nou

mandat în administraţia publică locală
și, înainte de toate, folosesc și acest
prilej pentru a vă mulţumi încă o dată,
atât personal, cât și în numele liberalilor
râșnoveni, că ne-aţi onorat din nou cu
încrederea Dumneavoastră. Ne angajăm
că vom fi demni de ea!

Suntem pe deplin conștienţi de
responsabilităţile pe care le avem și vom
continua să lucrăm cu bună credinţă și
profesionalism pentru binele comu-
nităţii noastre.  

Prin votul Dumneavoastră, echipa
pe care o coordonez este majoritară în
Consiliul Local, îmbinând entuziasmul
tinereţii cu experienţa. Avem, de aseme-
nea un nou viceprimar, în persoana
d-nei Carmen Sandu, consilier local din
partea PNL, aflată la primul mandat.
Alcătuim o echipă puternică, hotărâtă și
dedicată comunităţii noastre. 

Știm ce avem de făcut, știm cum să
facem și ne-am apucat de treabă.   

Dezvoltarea Râșnovului continuă!

Liviu Butnariu, 
primar al orașului Râșnov

Noua echipă pentru Râșnov
VOT DE ÎNCREDERE

Liviu Butnariu a fost reconfirmat în

funcţia de primar al orașului Râșnov.

Votul râșnovenilor a fost unul categoric și

pentru Adrian Veștea, mandatat pentru a

ne conduce judeţul și în următorii 4 ani.

Paginile 2 - 3

PREDARE DE ªTAFETÃ
Râșnovul are un nou viceprimar,

Carmen Sandu, care a preluat ștafeta de la

Marieana Ducar, care a fost timp de 16 ani

„nr. 2 în Primărie”.
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PRIMUL PROIECT PUS PE
MASA NOULUI CL

Prima ședinţă a Consiliului Local

Râșnov în noua sa formulă a avut pe

ordinea de zi aprobarea proiectului de

hotărâre iniţiat de primarul Liviu

Butnariu pentru accesarea fondurilor

necesare dotării școlilor: infrastructură

IT pentru învăţământul online de 4,5 mi-

lioane de lei.
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Râșnovenii au ales, în 27 septembrie, primarul orașu-
lui, echipa de consilieri locali, dar și-au exprimat și opţi-
unile pentru președintele Consiliului Judeţean Brașov și
pentru Legislativul Judeţean. 

La alegerile din 27 septembrie, la urne au fost aștep-
taţi 14.934 de alegători, iar la vot au mers 5.852 dintre ei,
prezenţa la vot fiind de 39,18%, mai mică decât cea de la
nivelul judeţului, care a fost de 42,00%, dar și decât cea
la nivel naţional (46%). 

În cursa pentru funcţia de primar al orașului s-au înscris
6 candidaţi, respectiv Mircea Săndulescu (PSD), Liviu 
Butnariu (PNL), Gheorghe Lazăr (PRO România), Horia
Motrescu (USR PLUS), Erwin Martinescu (PER) și Alexan-
dru Stuparu (independent).

În urma votului râșnovenilor, Liviu Butnariu a fost
reconfirmat pentru al doilea mandat de primar. El a
obţinut 2.651 de voturi dintre cele 5.613 sufragii valabil
exprimate, adică un scor de 47,23%. Pe poziţia a doua 
s-a clasat Horia Motrescu, cu 1.727 de voturi (30,77%),
iar pe poziţia a treia a fost Mircea Săndulescu – 607 voturi
(10,81%). 

Patru partide în Consiliul Local Râșnov 
În urma votului din 27 septembrie, în Consiliul Local

Râșnov au ajuns aleși din patru partide. Astfel, din cele 17
mandate din Legislativul Local, PNL a obţinut 8, Alianţa
USR PLUS – 5, PSD - 3, iar PER – 1. 

Această configuraţie a Consiliului Local a fost stabilită
după ce, la localele din septembrie, dintre cele 5.620 de
voturi valabil exprimate, PNL a obţinut 2.637 de voturi
(42,12%), USR PLUS – 1.422 voturi (25,30%), PSD – 725
voturi (12,90%), iar PER – 363 de voturi (6,46%). Cele-
lalte partide care au avut liste de candidaţi pentru Consi-
liul Local Râșnov, respectiv ALDE, PRO România, precum
și candidaţii independenţi: Alexandru Suparu, Ioan

Boroș, Dumitru Pivodă și Mircea Dogariu, nu au trecut
pragul de 5%. 

Pentru președintele Consiliului
Judeţean, râșnovenii au mers 
pe mâna lui Adrian Veștea 
În cursa pentru funcţia de președinte al Consiliului

Judeţean Brașov s-au înscris 11 candidaţi, respectiv
Rasaliu Marian-Iulian (PSD), Veștea Adrian-Ioan (PNL),
Mohaci Mihai (PRO România), Toaso Imelda (UDMR),
Antohe-Marica George-Adrian (PMP), Benga Tudor-Vlad
(USR PLUS), Carchelan Vasea (PRM), Chira-Adam 
Raimond (Partidul Verde), Goidescu Ionel (ALDE), 
Fernolend Carolina (FDGR), Câju Mariana (Independent). 

Dintre cei 11 candidaţi de pe buletinele de vot,
favoritul râșnovenilor a fost Adrian Veștea, care a obţinut
3.680 de voturi, adică 66,19% dintre cele 5.686 de voturi
exprimate. Pe locul al doilea s-a clasat Tudor Benga (USR
PLUS) – 877 de voturi (16,64%), iar pe poziţia a treia a
fost Marian Rasaliu (10,87%). 

Cum s-a votat pentru echipa de consilieri
de la Consiliul Judeţean Brașov 
În ceea ce privește votul pentru Consiliul Judeţean

Brașov, mai mult de jumătate dintre râșnoveni au optat
pentru liberali. În mandatul 2020 – 2024, în Consiliul
Judeţean Brașov au mai obţinut mandate USR PLUS, PSD
și PRO România. 

La alegerile din 27 septembrie, la Râșnov, dintre cele
4.963 de voturi valabil exprimate, în acest caz, 2.862
(51,86%) au fost obţinute de PNL, 1.126 de USR PLUS
(20,40%), 809 de PSD (14,66%) și 235 de PRO România
(4,26%)

Cum au votat râșnovenii pe 27 septembrie
Liviu Butnariu, reconfirmat la conducerea Primăriei. El face echipă cu 8 consilieri ai PNL, 5 ai USR PLUS, 3 ai PSD și unul din PER 

Candidat Nr. voturi Procent (%)
Adrian  Veștea (PNL) 3680 66,19
Tudor Benga (USR PLUS) 877 16,64
Marian Rasaliu (PSD) 619 10,97
Mihai Mohaci (PRO România) 149 2,84
Mariana Câju  (indep.) 83 1,47
Raimond Chira-Adam (Partidul Verde) 66 1,17
George Antohe (PMP) 40 0,71
Fernolend Carolina (FDGR) 38 0,87
Vasea Carchelan (PRM) 35 0,62
Toaso Imelda (UDMR) 31 0,66
Ionel Goidescu (ALDE) 27 0,48

Voturi pentru președinte CJ Brașov

Candidat Nr. voturi Procent (%)
Liviu  Butnariu (PNL) 2.651 47,23
Horia Motrescu (USR PLUS) 1.727 30,77
Mircea Săndulescu (PSD) 607 10,81
Erwin Martinescu (PER) 383 6,82
George Lazăr (Pro România) 129 2,30
Alexandru Stuparu (indep.) 116 2,07

Voturi pentru primar
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Partid/candidat Nr. voturi Procent (%) Nr. mandate 
1. PNL 2.367 42,12 8
2. USR PLUS 1.422 25,30 5
3. PSD 725 12,90 3
4. PER 363 6,46 1
5. ALDE 212 3,77 0
6. PRO 170 3,02 0
7. Dumitru Pivodă 111 1,98 0
8. Alexandru Stuparu 86 1,53 0
9. Mircea Dogariu 85 1,51 0
10. Ioan Boroș 79 1,41 0

Voturile pentru Consiliul Local Râșnov  

Partid Nr. voturi Procent (%)
1. PNL 2862 51,86
2. USR PLUS 1126 20,40
3. PSD 809 14,66
4. PRO România 235 4,26
5. ALDE 110 1,99
6. Partidul Verde 87 1,58
7. FDGR 79 1,43
8. PMP 74 1,34
9. PRM 48 0,87
10. UDMR 40 0,72
11. ALDE 26 0,47
12. Partida Romilor 23 0,42

Voturile pentru Consiliul Judeţean
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Noul Consiliu Local al Râșnovului a fost
constituit vineri, 23 octombrie, după ce 13
din cei 17 aleși locali au depus jurământul,
într-o ședinţă convocată de prefectul
Brașovului, Mihai-Cătălin Văsii. 

În urma alegerilor locale din 27 septem-
brie, din cele 17 mandate de consilier local,
8 au fost câștigate de PNL, 5 de Alianţa USR
PLUS, 3 de PSD și un mandat de PER.

Prezent la ședinţa de constituire, prefec-
tul Brașovului, Mihai-Cătălin Văsii, a pre-
cizat că, potrivit hotărârii emisă de Judecă-
toria Zărnești, în data de 16 octombrie, din
totalul de 17 mandate au fost validate 13,
după ce patru liberali au renunţat la mandat,
fiind întrunire astfel condiţiile legale pentru
constituirea Consiliului Local și depunerea
jurământului de către membrii acestuia. 

„Jur să respect Constituţia și legile ţării
și să fac cu bună credinţă tot ceea ce-mi stă
în puterile și priceperea mea pentru binele
locuitorilor orașului Râșnov, judeţul
Brașov. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”, a fost
jurământul și angajamentul pe care și l-au
luat noii aleși, pentru următorii patru ani.

Președintele Consiliului
Judeţean Brașov, 
invitat de onoare la 
ședinţa de constituire a
noului Legislativ local 
Invitat de onoare la ședinţa de constituire

a deliberativului local a fost președintele Con-
siliului Judeţean Brașov, Adrian Ioan Veștea,
care a fost primar al Râșnovului timp de 12
ani, în perioada 2004 - 2016. „Mă bucur să
revin în această clădire, unde am pus suflet
pentru proiectele orașului Râșnov, să asist la
învestirea noului Consiliu. Vreau să îl felicit
pe domnul primar și pe domnii consilieri, le
doresc multă sănătate, putere de muncă și
mult succes. Comunitatea râșnoveană, din
care fac parte și eu, are foarte mari așeptări.
Doresc să le duceţi la îndeplinire, astfel încât
orașul să meargă pe un progres bun pe care
l-am văzut cu toţii în ultimii ani”, a precizat
președintele Adrian Ioan Veștea.

Obiectivul primarului
Râșnovului: alţi patru ani
de dezvoltare a orașului 
În ședinţa de vineri, 23 octombrie, a

depus jurământul și primarul Liviu Butnariu,
care se află la al doilea mandat. „Vreau să le
mulţumesc râșnovenilor pentru votul pe
care mi l-au acordat și, de asemenea, să vă
asigur pe dumneavoastră, consilierii locali,
că tot ce se va întâmpla în acești patru ani
este pentru a continua treaba chibzuită
demarată încă din 2004, că vom continua
proiectele începute și vom da curs unor noi
proiecte pentru dezvoltarea orașului”, a
declarat primarul Liviu Butnariu.

Patru consilieri 
locali au depus jurământul
în 5 noiembrie 
Având în vedere că patru aleși liberali au

renunţat la mandat după alegerile locale din
27 septembrie, la Judecătoria Zărnești au fost
transmise dosarele membrilor supleanţi care
să îi înlocuiască pe aceștia. Magistraţii au val-
idat dosarele în 30 octombrie, apoi, pentru

data de 5 noiembrie, primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu, a convocat o ședinţă extraor-
dinară în care cei patru supleanţi au depus
jurământul. 

Cei patru aleși care au depus jurământul
sunt Gelu Bot, Georgiana Băltătescu, 
Marius Lungu Cristinel și George Voinescu. 

Comisiile de specialitate,
constituite în 10 noiembrie 
Ulterior, în 10 noiembrie a fost ales și

președintele de ședinţă pentru trei luni,
respectiv Marieana Ducar. Tot în 10 noiem-
brie au fost constituite și cele patru comisii de
specialitate, respectiv Economică, de Urba-
nism, Socială și Juridică. Fiecare este formată
din câte cinci membri. 

Conform votului Consiliului Local
Râșnov, Comisia nr. 1 - Economică este com-
pusă din trei reprezentanţi ai PNL și câte unul
al USR PLUS și PSD. Comisia nr. 2 – Urba-
nism este compusă din doi aleși ai PNL și câte
unul din partea USR PLUS, PSD și PER,
Comisia nr. 3 – Socială, din trei reprezentanţi
ai PNL și câte unul din partea PSD și USR
PLUS, iar Comisia nr. 4 – Juridică din trei
membri ai PNL și doi ai USR PLUS. 

Două ședinţe de plen pentru
alegerea viceprimarului 
Tot în 10 noiembrie a fost și primul vot

pentru alegerea viceprimarului orașului,
funcţie pentru care au existat două pro-
puneri, respectiv Carmen Sandu (PNL) și
Motrescu Horia (USR PLUS). În urma votu-
lui consilierilor locali, Carmen Sandu a
obţinut 8 voturi, Horia Motrescu – 5 voturi,
iar alte trei buletine au fost anulate. În aces-
te condiţii, alegerea viceprimarului a fost
amânată pentru o altă ședinţă. Aceasta s-a
desfășurat în 12 noiembrie, când primarul
orașului l-a propus pentru această funcţie pe
Horia Motrescu, argumentul fiind că, în
Consiliul Local Râșnov, este nevoie de o largă
majoritate, iar aceasta poate fi asigurată de
PNL și USR PLUS. La rândul ei, Marieana
Ducar (PNL), care s-a declarat feministă, a
propus ca această funcţie să fie ocupată de o
femeie: Carmen Sandu de la PNL. Tot pentru
funcţia de viceprimar al orașului, PSD l-a
propus pe Mircea Săndulescu, iar el și-a
exprimat acordul prin telefon. 

După ce au fost făcute nominalizările,
reprezentanţii USR PLUS au anunţat că se
vor abţine de la vot, având în vedere că PNL
a făcut o propunere pentru funcţia de
viceprimar. În urma votului, Carmen Sandu
a obţinut nouă voturi, iar Mircea Săndulescu
a obţinut două voturi. În aceste condiţii,
Carmen Sandu a devenit viceprimar al
Râșnovului, ea depunând jurământul în
aceeași ședinţă. 

După această serie de ședinţe, primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu a declarat că
aceste întruniri ale Consiliului Local „au fost
mai deosebite, având în vedere că au fost
alegeri. Eu sper ca, de acum încolo, Consiliul
Local Râșnov să lucreze pentru cetăţeni și
pentru oraș și să nu mai avem disensiuni pe
criterii politice. Eu sunt deschis și aștept orice
propunere, atât timp căt se pliază sau com-
pletează viziunea de dezvoltare a orașului.
Îmi doresc să avem patru ani buni, iar la
finalul mandatului să fim mândri că am făcut
parte din acest Legislativ”. 

Noul Consiliu Local Râșnov 
a fost validat pe 23 octombrie 
Legislativul a fost completat în 5 noiembrie, iar viceprimarul a fost ales în 12 noiembrie  

Motrescu Horia

Mihai - USR

Primar Butnariu 

Liviu Călin

- PNL

Viceprimar 

Sandu Mariana  

Dorina Carmen - PNL  

Dascălu Paul 

- PER

Mocanu Neculai 

- PNL

Săndulescu Mircea

Adrian -  PSD

Ursu Mihai 

- PSD

Ducar Marieana 

- PNL

Voinescu George 

Constantin - PNL

Băltătescu Georgiana

Cristina - PNL

Lungu Marius

Cristinel - PNL

Boteanu Iancu 

- PSD

Lungu Marius 

- USR

Agache Magdalena 

- USR

Stoica Zaharie

Marghiloman - PNL

Frâncu Dan 

- USR

Boureanu George

Gabriel - USR

Componenţa Consiliului Local Râșnov, mandatul 2020 - 2024:

PNL

8 mandate

USR PLUS

5 mandate

PSD

3 mandate

PER

1 mandat

Bott Gelu 

- PNL
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Prima provocare: reţeaua 
electrică a orașului. Cea mai
mare satisfacţie: adăpostul 
pentru animale. Dezamăgirea:
protecţia mediului 

Marieana Ducar și-a început activitatea de
viceprimar în anul 2004, într-o perioadă în care
Râșnovul încerca să „renască”, după ce industria
locală a intrat în declin. Apoi, timp de 16 ani, a
fost „numărul 2” din Primărie, parte din echipa
Veștea, apoi Butnariu, una cu misiune comună:
treabă chibzuită. A fost aproape tot timpul pe
teren, pentru a vedea unde și ce probleme sunt,
dar și pentru a discuta cu râșnovenii. Acum, după
alegerile locale din 27 septembrie, Marieana
Ducar a „predat ștafeta” unei colege mai tinere,
Carmen Sandu. A rămas consilier local, dar, și
când vorbește de viitor, cuvintele cheie rămân
aceleași: „obiectiv comun, echipă”. 

În oraș erau stâlpi din
lemn, pe jumătate arși 
Pe parcursul celor 16 ani, Marieana Ducar

spune că a avut provocări nenumărate. Prima a
fost iluminatul și alimentarea cu energie electrică
în anumite zone din oraș. „Cele mai mari pro-
bleme erau în Dobrice, vechiul amplasament al
orașului. Pentru alimentarea cu energie elec-
trică erau și stâlpi de lemn, parţial arși. Existau
unele improvizaţii, prin care unele anexe la
gospodării erau «racordate» la reţeaua de ali-
mentare. Primul lucru la care m-am gândit
atunci a fost că în cazul unui scurt-circuit,
oamenii vor arde ca așchiile. La acel moment îi
cunoșteam numai pe reprezentanţii locali ai
Electrica, dar aceștia nu aveau o putere de
decizie prea mare. Exista atunci un proiect de
reabilitare a reţelelor electrice în Râșnov, dar nu
existau fonduri. Am bătut din ușă în ușă și, 

într-un final, am ajuns la domnul director Toma
(Ioan Toma, pe atunci director al sucursalei Elec-
trica Brașov, n.r.) , care a fost alături de noi”, își
amintește Marieana Ducar. Ea a spus că la
momentul respectiv a fost pregătit un plan de
investiţii, care a presupus înlocuirea stâlpilor și a
cablurilor de electricitate din oraș. 

Ba mai mult, atunci a fost realizată și reţeaua
de alimentare pentru Valea Cetăţii, investiţie ce
era corelată cu strategia de dezvoltare a orașului.
„În zonă exista atunci un singur cablu electric,
iar acesta aparţinea unei firme private”, a mai
spus Ducar. 

Tot în ceea ce privește lucrările la reţelele
electrice, în perioada în care a fost viceprimar,
Marieana Ducar s-a ocupat și de racordarea la
reţea a Complexului Sportiv din Valea Cărbunării. 

„Toate acestea le-am realizat foarte greu,
având în vedere că orașul Râșnov era într-o
situaţie «nu prea roză» în ceea ce privește veni-
turile”, a continuat viceprimarul orașului. 

Ducar s-a implicat și în procesul de recupe-
rare a Cetăţii Râșnov, „front” deschis de primarul
Adrian Veștea, în 2004: „Fiecare om din Execu-
tivul Primăriei de atunci a avut o contribuţie mai
mare sau mai mică în ceea ce privește revenirea
Cetăţii în proprietatea orașului Râșnov. A fost un
efort foarte mare, dar a meritat, pentru că, până
la urmă, am reușit să recâștigăm monumentul
reprezentativ al Râșnovului”. 

Cea mai dificilă problemă:
criza câinilor comunitari 
Un proiect de suflet al viceprimarului Ducar

a fost realizarea adăpostului pentru câinii fără
stăpân, ridicaţi de pe domeniul public. „Am fost
unul dintre iniţiatorii proiectului. Acest adăpost
a fost realizat prin asocierea mai multor
primării, pentru că o singură unitate adminis-
trativ-teritorială nu putea înfiinţa acest centru,
cu respectarea tuturor prevederilor legale și a

normelor sanitar veterinare, cos-
turile fiind extrem de mari.
Aceasta a fost cea mai difi-
cilă perioadă a mandatu-
lui meu, pentru că
oamenii mă opreau
pe stradă pentru 
a-mi spune că nu
mai au curajul să
iasă cu copiii pe
stradă. De cealaltă
parte erau asocia-
ţiile care spuneau că
apără drepturile ani-
malelor și depuneau
plângeri penale. Chiar și
acum mai sunt procese pe
rol”, ne-a mai spus  Ducar, care
a mai amintit că a condus, timp de
opt ani, Colegiul Director al acestui adăpost, în
condiţiile în care, a precizat ea, „colegii mei, băr-
baţi, au refuzat să ocupe funcţia de președinte al
acestui colegiu. Prin urmare, eu am ţinut legă-
tura cu fiecare primar din asociaţie, cu reprezen-
tanţii firmei care au construit adăpostul, dar și
cu ceilalţi factori de decizie. Acum, adăpostul
este unul modern, iar cei mai mulţi câini care
ajung acolo sunt adoptaţi”. 

Zona Predeal, adusă 
încet-încet la nivelul 
celorlalte cartiere 
O altă provocare a Marieanei Ducar a fost

integrarea populaţiei de pe strada Predeal, care
reprezintă o comunitate mai specială.  „Încă din
primul mandat am căutat să am o relaţie obiș-
nuită cu locuitorii de acolo. La început nu a fost
prea ușor, dar, în timp, au apărut și rezultatele.
Am reușit intabularea a peste 100 de terenuri pe
care erau construite locuinţele lor. De aseme-
nea, pentru zona respectivă sunt programate

lucrări de sistematizare, care pre-
supun, printre altele, intabu-

larea străzilor și tere-
nurilor pe care sunt

locuinţe, dar pentru
care nu s-au derulat
procedurile până
acum”, a continuat
fostul viceprimar.
Ducar a amintit că,
recent, pe strada
principală din aceas-

tă zonă a fost intro-
dusă canalizarea, ur-

mând ca aceasta să fie
extinsă, pe măsură ce se

va reglementa situaţia
juridică a străzilor. Tot în

această zonă sunt programate și
lucrări la reţelele electrice. 

„Mediul a fost o luptă 
continuă pentru mine”
Cel mai greu domeniu de care s-a ocupat

Marieana Ducar a fost protecţia mediului. „Me-
diul a fost o luptă continuă pentru mine. Trebuie
să recunosc că, deși eu și echipa din Primăria
Râșnov ne-am implicat total, rezultatele nu sunt
mulţumitoare și nu cred că vor fi, atâta vreme
cât oamenii vor refuza să menţină curăţenia și
nu vor fi educaţi în acest domeniu”, spune, cu
regret, aceasta.

Iar pentru cei care au uitat cum arăta
Râșnovul acum 16 ani, ea ne-a readus aminte de
proiectele echipei din care a făcut parte, pentru
reabilitarea și extinderea sistemului de alimenta-
re cu apă și a celui de canalizare. „Orașul Râșnov
avea o conductă de alimentare cu apă din azbest
și era veche de peste 40 de ani”, a încheiat
Marieana Ducar. În mandatul 2020 - 2024 ea
rămâne consilier local, „ultimul mandat” cum l-a
numit ea.

Râșnovul are, după 16 ani, un nou vicepri-
mar. În ședinţa de Consiliul Local din 12
noiembrie, Mariana Dorina Carmen Sandu a
fost votată în această funcţie, pentru următorii
patru ani, ea obţinând votul majorităţii aleșilor
din Consiliul Local Râșnov. Carmen Sandu
(PNL) este la primul mandat de consilier local
și, implicit, la cel de viceprimar. 

După ce a preluat mandatul de viceprimar,
aceasta a ţinut să-i mulţumească primarului
Liviu Butnariu, colegilor din Consiliul Local,
dar și râșnovenilor care au mers la urne pentru
încrederea acordată. „Această funcţie mă
onorează și, totodată, mă responsabilizează,
pentru că preiau mandatul de la Marieana
Ducar, care a ocupat funcţia de viceprimar
timp de 16 ani. Îmi propun ca, în calitate de
viceprimar, să contribui la creșterea calităţii
vieţii râșnovenilor, fie prin terminarea
proiectelor începute, fie prin realizarea unora
noi”, a spus noul viceprimar. De asemenea, ea
a precizat că în perioada imediat următoare va
face tot posibilul ca Râșnovul să fie cât mai
puţin afectat de pandemia de coronavirus. 

Deocamdată, Carmen Sandu nu a primit
„fișa postului”, primarul Râșnovului, Liviu
Butnariu, anunţând că în scurt timp îi va
delega o parte din atribuţii, așa cum prevede
legislaţia. 

Mariana Dorina Carmen Sandu este absol-
ventă a Liceului Sanitar (1992), iar până în
1999 a lucrat ca asistent, la Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă (SCJU) Brașov și la un
cabinet de medicină de familie. În 1998 a
absolvit Facultatea de Drept, profilul Știinţe
Juridice. În 2008 a obţinut diploma de master
în Sisteme de Drept Public și Instituţii Publice,
la Facultatea de Drept și Sociologie a Univer-
sităţii Transilvania Brașov. Din anul 2000 își
administrează propria firmă. Este căsătorită și
mamă a doi copii, cu vârste de 18 și 20 de ani.

Carmen Sandu a preluat mandatul de la
Marieana Ducar, care a fost viceprimar al
Râșnovului timp de 16 ani, fiind atât în su-
bordinea fostului primar al orașului, Adrian
Veștea (președinte al Consiliului Judeţean
Brașov din anul 2016), cât și a celui actual,
Liviu Butnariu.

Râșnovul are un nou viceprimar: Carmen Sandu 

Tone de deșeuri au fost strânse, din nou, din
diverse zone ale orașului, în urma unei acţiuni de
ecologizare organizată de Primăria Râșnov, ce a
avut loc pe 6 octombrie. De data aceasta au fost
vizate mai multe zone care în ultima perioadă 
s-au transformat în adevărate rampe de gunoi.
Astfel, au fost curăţate zona de lângă Promenada

Sissi, platoul fostului teren de sport de pe
Șoseaua Predeal, dar și o parcare din apropiere de
Pârâul Rece.  Reprezentanţii autorităţilor locale îi
roagă pe toţi locuitorii din Râșnov să nu mai
închidă ochii atunci când văd cetăţeni care
aruncă gunoiul la întâmplare și lasă astfel o
„pată” pe întreg orașul.    

O NOUĂ ACŢIUNE DE ECOLOGIZARE, ALTE TONE DE GUNOI ADUNATE: PROMENADA SISSI, ȘOSEAUA PREDEAL, PÂRÂUL RECE

Marieana Ducar, 16 ani de mandat ca viceprimar 
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Râșnovul s-a extins, în utimii ani, iar au-
torităţile se așteaptă ca, în viitor, numărul
copiilor să crească. Pentru a oferi soluţii pă-
rinţilor, autorităţile locale au început de-
mersurile pentru construirea unui complex
educaţional lângă DN 73, la ieșirea spre
Brașov. „Pentru această zonă a orașului
este în pregătire Planul Urbanistic Zonal, în
care este prevăzută și construirea unei
școli, a unei grădiniţe, a unei creșe, dar și a
unei săli de sport. Pentru acest obiectiv va
trebui să identificăm exact amplasamentul,
să vedem dacă va trebui să cumpărăm o
suprafaţă de teren, apoi să realizăm studiul
de fezabilitate. După ce avem aceste lucruri
rezolvate, vom identifica sursa de finanţa-
re, fie fondurile europene, fie guvernamen-
tale, sau chiar de la bugetul local”, a de-
clarat primarul Râșnovului, Liviu Butnariu. 

Un alt argument în favoarea construirii
unei școli în zona amintită este că mulţi
râșnoveni fac naveta la Brașov, astfel că nu
vor mai fi puși în situaţia de a face un „ocol”
pentru a-și lăsa copiii la școală, creșă sau
grădiniţă. 

Ce zonă va avea 
„arondată” noul 
complex educaţional 
Fundamentarea realizată de Primăria

Râșnov arată că, prin realizarea acestui proiect,
vor fi asigurate servicii de educaţie de calitate
pentru toţi copiii domiciliaţi în partea nordică
a orașului Râșnov, respectiv în direcţia de
ieșire din oraș către Brașov. Primii beneficiari
ai proiectului vor fi râșnovenii din cartierul de
locuinţe „Primăverii” (10 blocuri), cei din
cartierul de blocuri „Toamnei” (20 blocuri),
din cartierul Rosenau (16 blocuri), din Cvar-
talul Florilor 1 și 2 (21 blocuri), precum și cei
din zonele de case din zona Promenadei –
Cartier Primăverii (150 locuinţe) și  Vânători -
- Mică - Vulcanului - strada Salciei (150
locuinţe). 

Minim 20.000 de 
metri pătraţi, necesari 
pentru acest proiect 
La amplasarea clădirilor de învăţământ se

va lua în considerare existenţa unor legături
facile cu principalele artere de circulaţie. De
asemenea, pentru a respecta toate norma-
tivele, în vigoare, pentru implementarea aces-
tui proiect va fi nevoie de un teren cu o
suprafaţă de aproximativ 20.000 de metri
pătraţi, se arată în analiză. 

De exemplu, pentru o școală cu 24 de săli
de clasă va fi nevoie de o suprafaţă de teren de
10.800 de metri pătraţi, deoarece suprafaţa de
teren ce revine unui elev în școală este de 15
metri pătraţi. Terenul necesar creșei va avea o
suprafaţă de 120 mp/copil, rezultând, pentru
minim 50 copii, o suprafaţă minimă de 6.000
de metri pătraţi. Pentru o grădiniţă cu o capa-
citate de aproximativ 150 de locuri va fi nevoie
de un teren de 3.000 de metri pătraţi, având în
vedere că fiecare copil trebuie să beneficieze de
20 de metri pătraţi. 

Proiectul creșei 
din Primăverii, 
„întors din drum” 
Demersurile pentru acest nou proiect vin

și ca o adaptare în urma deciziei Agenţiei pen-
tru Dezvoltare Regională (ADR) Centru de a
respinge cererea de finanţare pentru construi-
rea creșei din Cartierul Primăverii. Motivaţia a
fost legată de limitarea cadastrală a proiectului
„Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale și a
spaţiului public urban pentru cetăţenii orașu-
lui Râșnov”. Pentru încadrarea în condiţiile de
eligibilitate, proiectul a cuplat construirea
creșei cu reabilitarea infrastructurii urbane
din cartierul Florilor (realizată deja din banii
Primăriei, iar fondurile urmau să fie recupe-
rate din granturile europene). „În urma veri-
ficării conformităţii administrative și eligibi-
lităţii de către ADR Centru a cererii de
finanţare pentru proiectul << >>, aceasta a
fost respinsă, din cauza unor neconcordante
între suprafeţele cuprinse în extrasele de Carte
Funciară și suprafeţele cuprinse în Planurile
de Amplasament și Delimitare vizate de OCPI,
atât pentru zona componentei B (Florilor –
amenajarea canalizării pluviale și moder-
nizarea infrastructurii), cât si pentru zona de
construire a creșei (componenta A)”, se arată
în motivare.

Investiţia urmează să fie 
realizată în ciclul bugetar
european 2021 - 2027 

Primăria Râșnov a obţinut o finanţare eu-
ropeană nerambursabilă pentru realizarea stu-
diului de fezabilitate și a proiectului tehnic
pentru realizarea skate-park-ului din Valea
Cărbunării. Fișa proiectului „Extinderea și
dezvoltarea infrastructurii turistice de agre-
ment sportiv și a serviciilor publice în turism
în zona Complexului Olimpic Valea
Cărbunării” a fost depusă la Agenţia de Dezvol-
tare Regională (ADR) Centru în data de 31
august 2020, apoi proiectul a fost aprobat într-
o ședinţă de îndată de către Consiliul Local
Râșnov. „Valoarea proiectului pentru care am
obţinut finanţarea europeană este de

1.303.140 lei, cu tot cu TVA. Pentru lucrările
propriu-zise, urmează să obţinem o finanţare
europeană în perioada de programare 2021 –
2027”, a declarat primarul Râșnovului, Liviu
Butnariu. 

Investiţia va fi realizată în vecinătatea
Bazei Olimpice de sărituri. Conform proiectu-
lui, în zonă va fi amenajată o pistă de
long-board, între 1.800 și 2.000 de metri, care
pornește din zona trambulinelor. De aseme-
nea, vor fi amenajate gradene terasate, locuri
noi de parcare, trasee  pentru role, biciclete și
skate-uri, dar și trasee de escaladă.

Valoarea totală a investiţiei este estimată la
24.041.809 lei, cu tot cu TVA, adică 4,975 mi-
lioane de euro. Din această sumă, procentul de
2% ar urma să reprezinte cofinanţarea de la
bugetul local al orașului Râșnov.

Râșnovul începe pregătirile 
pentru un complex educaţional
O școală, o grădiniţă, o creșă, plus o sală de sport ar urma să facă
parte din viitorul complex, ce va fi la ieșirea spre Brașov

După Romacril și ISR, Florilor e urmă-
torul cartier de blocuri finalizat din proiectul
de reabilitare al infrastructurii în zonele intens
populate. Planul de modernizare a inclus
lucrări la 7.510 mp de carosabil și parcări
(unde a fost cazul, acestea au fost refăcute în
totalitate, de la nivel de fundaţie), precum și
1.954 mp de trotuare. De asemenea, prin acest
proiect a fost realizată o reţea de canalizare
pluvială cu o lungime de 706 metri liniari, care
a presupus și amenajarea a 24 de guri de
scurgere și a 18 cămine de vizitare. Totodată,
în această zonă a orașului, a fost refăcut și ilu-
minatul public, fiind montate corpuri de ilu-
minat cu tehnologie LED, mult mai

economice decât lămpile clasice.  Faţă de ver-
siunea iniţială a proiectului, în urma unor dis-
cuţii cu cetăţenii din această zonă a orașului,
au fost realizate câteva lucrări suplimentare,
rezultând astfel, în plus, aproximativ 30 de
locuri de parcare, dar și o cale de acces supli-
mentară, cu intrare de pe strada Salciei. „Aces-
te noi facilităţi au fost amenajate prin desfiin-
ţarea unor construcţii provizorii în zonă.
Noua parcare amenajată are o suprafaţă de
aproximativ 1.000 metri pătraţi. Prin amena-
jarea noului acces este facilitată intervenţia
echipajelor de urgenţă, cum este cazul pom-
pierilor, ambulanţelor sau poliţiștilor”, a
declarat primarul orașului, Liviu Butnariu. 

INFRASTRUCTURA DIN CARTIERUL FLORILOR, 
REABILITATĂ ÎN TOTALITATE 

Primii 1,3 milioane de lei 
pentru „skate-park-ul” 
din Valea Cărbunării 

Râșnovenii care stau pe strada Predealului
au, din această toamnă, trotuare. Pe această
arteră au fost realizate trotuare asfaltate, astfel că
oamenii nu mai sunt nevoiţi să meargă pe stradă
în zilele ploioase, pentru a evita noroiul. 
Primarul Râșnovului, Liviu Butnariu, a declarat
că pe acest drum a fost amenajat trotuar pe o
lungime de aproximativ 900 de metri, iar
lucrările s-au realizat în perioada 7 - 15 noiem-
brie. De asemenea, pe porţiunea amenajată s-au
montat aproape 1.300 de metri liniari de bordură
mică și s-a turnat asfalt pe o porţiune de aproxi-
mativ 1.140 de metri pătraţi. 

Având în vedere că între trotuar și suprafaţa
carosabilă era o fâșie de pământ care îngreuna
accesul oamenilor la proprietăţi, dar putea afecta
și rezistenţa trotuarului, edilii locali au decis ca
în zona respectivă să aștearnă un strat de piatră
spartă, care a fost și compactat. În total au fost
amenajaţi peste 2500 de metri pătraţi. 

„În timpul lucrărilor au intervenit unele
probleme la un stâlp de electricitate. Construc-
torul împreună cu cei de la Electrica au înlocuit
stâlpul în aceeași zi, locuitorii din zonă nefiind
afectaţi”, au explicat reprezentanţii Primăriei.
Lucrările au fost finalizate în 16 noiembrie.

Modernizarea străzii I.L. Caragiale este unul
dintre cele mai importante proiecte derulate în
Râșnov în ultima perioadă, pe această arteră
fiind realizate atât lucrări la utilităţi (comuni-
caţii, iluminat, apă, gaz), urmate apoi de cele
programate la suprafaţa carosabilă și trotuare. 

Pe acest drum se intervine pe tronsoane, iar
pe fiecare dintre ele lucrările sunt în diferite
stadii. Astfel, în această toamnă, pe un tronson

de 370 m (sub Pleașă) au fost finalizate lucrările
la trotuar, dar a fost turnat și covorul asfaltic. 

Pe celălalt tronson al străzii I.L. Caragiale,
cuprins între Piaţa Unirii și Biserica Sfântul
Nicolae, au fost realizate lucrările la reţele de
utilităţi. Aici, au precizat reprezentanţii
Primăriei Râșnov, mai sunt de realizat câteva
branșamente la reţele de gaze naturale, dar și la
reţelele electrice. 

STRADA I.L. CARAGIALE, CU TROTUAR NOU „SUB PLEAȘĂ”

Trotuar pe Șoseaua
Predealului 

În zonă a fost amenajată o nouă cale de acces, dar și 30 de noi locuri de parcare.



COMUNITATE

Forfota Crăciunului a cuprins Râșnovul din 16
noiembrie, când bradul cel mare a fost adus în Piaţa
Unirii, semn că nu mai este mult până la aprinderea
luminilor de sărbătoare.  

Chiar dacă anul acesta, din cauza pandemiei, nu
va exista un moment oficial care să marcheze
aprinderea luminiţelor de Crăciun, acest lucru se
va întâmpla ca de fiecare dată pe 1 Decembrie, 
ne-a asigurat primarul Liviu Butnariu.

Sunt opt ani de când râșnovenii au două
motive de sărbătoare în această zi. În primul rând,

e Ziua Naţională a României, dar și ziua în
care orașul a primit titlul de Staţiune

Turistică de Interes Naţional, Râșnovul fiind a treia sta-
ţiune de interes naţional din judeţul Brașov, după Poiana
Brașov și Predeal. 

Tradiţionala paradă militară, concertele de colinde
sau sosirea lui Moș Crăciun nu se vor mai organiza anul
acesta, dar orașul va fi împodobit la fel de frumos ca și în
anii trecuţi, astfel ca râșnovenii și nu numai să se bucure
în continuare de spiritul sărbătorilor de iarnă.

Nu doar pomul de Crăciun va fi împodobit. În Piaţa
Unirii, pe străzile din oraș, dar și în cartiere vor fi mon-
tate ornamente de sărbătoare. În centru se lucrează și la
montarea perdelei de lumini care ne-a încântat an de an,
în perioada sărbătorilor de iarnă.

Pe 1 Decembrie se aprind
luminile Crăciunului
Orașul va fi la fel de frumos împodobit ca în ceilalţi ani, 
dar nu se mai pot organiza evenimente publice 

„Despre noi, cei care ne desfășurăm acti-
vitatea în domeniul Comunicaţii și Tehnolo-
gia Informaţiei se știe puţin și foarte puţin.
De ce? Pentru că totul funcţionează. Atât
timp cât liniile de comunicaţii sunt în para-
metri, despre noi nu se vorbește - misiune
îndeplinită. Baza 42 Comunicaţii și Tehnolo-
gia Informaţiei «General de divizie Traian
Moșoiu», prin rezultatele obţinute în activ-
ităţi a demonstrat capacitatea de a se adapta
cerinţelor impuse de salturile tehnologice  și
de a răspunde cu profesionalism provocărilor
ce s-au ivit în fiecare etapă, care odată
încheiată cu succes, a constituit o nouă
treaptă a ascensiunii sale către câmpul de
luptă mai modern si mai complex de la un an
la altul.

Succesul în acest domeniu este greu de
apreciat, iar munca  nu este întotdeauna vi-
zibilă. Pentru a aprecia evoluţia structurilor
din domeniul Comunicaţiilor și Tehnologia
Informaţiei și succesul în misiunile încre-

dinţate acestora, este necesară o scurtă incur-
siune în istorie. La 1 octombrie 1972, prin
ordin al Marelui Stat Major a luat fiinţă Bata-
lionul 241 Radioreleu din cadrul Comanda-
mentului Trupelor de Transmisiuni. La
aproape zece ani distanţă - 01 februarie 1982,
se transformă în Regimentul 42 Transmisiuni,
iar la 1 iulie 2005 primește denumirea de Cen-
trul 42 Comunicaţii și Informatică de Sprijin.
La data de 23 februarie 2015 am  preluat
comanda și Drapelul de luptă al unităţii. 

Ultima treaptă din ascensiunea unităţii
noastre,  de importanţă majoră -1 august 2019,
când, prin preluarea în subordine a 7 unităţi de
nivel batalion, și-a schimbat denumirea în
Baza 42 Comunicaţii și Tehnologia Informaţiei
«General de divizie Traian Moșoiu», un nume
cu mare greutate pentru  singura unitate care
asigură comunicaţiile Armatei Române pe
întreg teritoriul naţional. 

În acest an dificil, atât noi, cât și dumnea-
voastră ne-am adaptat, am sprijinit prin toate

forţele și mijloacele lupta împotriva pandemiei
COVID. Începând cu sistemul de videoconfe-
rinţă pentru Ministrul Apărării Naţionale, pen-
tru Șeful Statului Major al Apărării cu coman-
danţii spitalelor militare din întreaga ţară,
până la comunicaţiile aferente spitalelor mo-
dulare din Constanţa și Timișoara, exerciţiile
Cetatea 20 și Histria 20, noi am fost cei din
umbra datorită cărora aceste sisteme complexe
au funcţionat.  

Vremurile noi aduc provocări noi și iată că
noile cerinţe în materie de Comunicaţii  și
Tehnologia Informaţiei presupun formarea de
specialiști în acest domeniu, cu o pregătire
profesională de excepţie, perseverenţă dar și cu
un înalt grad de flexibilitate pentru a face faţă
salturilor tehnologice, iar pentru a atinge acest
obiectiv lucrăm permanent. Atât eu cât și
camarazii mei, am fost în prima linie în com-
baterea pandemiei COVID 19, venind în spri-
jinul cetăţenilor ori de câte ori am fost solici-
taţi. Noi, militarii, suntem și vom fi slujitorii

ţării și ai poporului român, oricând și oriunde. 
Ziua Naţională a României, moment de

mare sărbătoare și bucurie pentru noi, trebuie
să ne amintească o dată în plus ce înseamnă
UNIREA și puterea de a fi un TOT, ca naţie.
Poporul român, greu încercat de-a lungul tim-
pului, are o istorie și un trecut glorios, iar ziua
de astăzi reprezintă o ocazie în plus să privim
cu încredere și speranţă către viitor. În cinstea
eroilor noștri, să demonstrăm încă o dată cura-
jul de a răzbi împreună în orice situaţie!

Suntem români și toţi trebuie să cinstim,
să respectăm și să omagiem Ziua Naţională a 
Neamului Românesc!

La ceas de mare sărbătoare să spunem
împreună: La mulţi ani, România! Dumnezeu
să binecuvânteze Armata Română și pe mili-
tarii ei!”

Col. dr. Sorin Silviu Bălășescu
Comandantul Bazei 42 Comunicaţii 
și Tehnologia Informaţiei Râșnov

„Ziua Naţională a României să ne amintească o dată 
în plus ce înseamnă UNIREA și puterea de a fi un TOT”

Dragi râșnoveni, 
1 Decembrie, ziua noastră naţională, este

atât o zi a respectului pentru Istoria noastră,
cât și o zi a gândurilor de mai bine pentru
viitorul nostru. Haideţi să ne închipuim cât
de mândri au fost românii care au votat la
Alba Iulia la 1 Decembrie 1918 Marea Unire.
Era visul naţiunii noastre și ei au fost cei care 
l-au împlinit. 

„Obștea poporului român din comuna
Râșnov, din îndemn propriu și fără nici o silă

sau ademenire din vreo parte, dă la iveală
dorinţa fierbinte ce însufleţește inima
fiecărui român și declară că voinţa sa nestră-
mutată este: «Voim să fim alăturaţi, împre-
ună cu teritoriile românești din Ardeal,
Banat, Ungaria și Maramureș la Regatul
României, sub stăpânirea majestăţii sale
Regelui Ferdinand I». 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”, scriau strămoșii noștri în „Procla-
maţia Obștei românești din Râșnov”  de la 22
noiembrie 1918. 

Chiar dacă trăim vremuri grele, recursul
la Istorie ne arată că 1 Decembrie trebuie să
ne întărească în credinţa că Patria noastră
poate răzbi peste orice cumpănă i s-ar pune
în cale. Consider că 1 Decembrie este un sim-
bol al victoriei, al forţei pe care o are poporul
român de învinge orice opreliști, care nu ne
ocolesc nici acum. 

Stă în puterea noastră de a avea o
Românie unită, puternică și respectată.
Atenţie! Nu este o opţiune, este obligaţia
noastră faţă de generaţiile viitoare! Schim-
barea în bine începe cu fiecare dintre noi. Și
n-o putem realiza decât împreună, uniţi, așa
cum au fost românii acum peste 100 de ani.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Liviu Butnariu,
primarul Orașului Râșnov

Sus inima, români! 
La mulţi ani, Râșnov, la mulţi ani, România!
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Bradul are aproximativ 20 
de metri, adus dintr-o poiană 
Dacă anul trecut, bradul de Crăciun a

fost tăiat din curtea unui râșnovean, bradul
Crăciunului 2020 provine din fondul foresti-
er administrat de Ocolul Silvic Râșnov.
„Arborele are aproximativ 20 de metri și
este adus dintr-o zonă de exploatare”, a
declarat șeful Ocolului Silvic Râșnov, Puiu
Gheorghe. 
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Rugăm pe concesionarii locurilor de
veci din cimitirul nostru ca, până la data
de 1 decembrie 2020, să consulte tabelele
expuse la Biserica de pe strada I.L. Cara-
giale nr. 129, precum și la afișierul din
cimitir. Acestea enumeră mormintele
neîngrijite și pe cele ai căror titulari n-au
putut fi identificaţi, din cauza neîncheierii
contractelor de concesiune. 

Vă aducem la cunoștinţă că, potrivit
Regulamentului cimitirului, neîngrijirea
locurilor de veci, după cum și neachitarea
contribuţiei anuale timp de doi ani con-
secutiv, se consideră renunţare la dreptul
de concesiune, mormintele cu pricina
putând fi redistribuite de parohii, potrivit
procedurilor regulamentare.

Comunicat al Parohiilor
Râșnov I și II privind 
Cimitirul Ortodox

Lucrările de construcţie a sectorului de
autostradă Râșnov-Cristian au intrat pe ulti-
ma sută de metri. Constructorul asfaltează
acum căile de rulare, adică 6,3 kilometri de
autostradă și 3,7 kilometri de drumuri de
legătură. De asemenea, pasajul mare, care
trece peste DN 73A, este aproape gata. 

În 14 noiembrie, la acest pasaj au fost
realizate primele teste de rezistenţă, cele
statice. Pentru a vedea cum se comportă
pasajul în cazul în care este solicitat, spe-
cialiștii de la Direcţia Regională de Drumuri
și Poduri (DRDP) Brașov au folosit șase
camioane de mare tonaj încărcate cu
pământ, iar porţiunea pe care acestea au
staţionat a fost monitorizată cu ajutorul
unor senzori de mare precizie. La o esti-
mare iniţială a reprezentanţilor DRDP
Brașov, acest prim test a fost trecut cu bine
de pasaj. Va mai urma încă un test, cel
„dinamic”. Atunci, la fel, camioane încăr-

cate la maxim vor trece pe pasaj cu o viteză
de 80 km/h. 

Pe lângă lucrările la pasaj, constructorul
a finalizat deja realizarea tuturor umplu-
turilor la terasament, staţia umpluturi fiind
în curs de dezmembrare și relocare. De
asemenea, sunt în curs de finalizare
asfaltările, montarea elementelor de sigu-

ranţă, iar pe mai multe porţiuni au fost
trasate chiar și marcajele. 

Constructorul acestui segment de
autostradă a anunţat că vrea să termine
lucrările la căile de rulare în cursul acestui
an, astfel încât sectorul să fie deschis circu-
laţiei. Apoi, chiar și sub trafic, se mai pot
face unele lucrări conexe. 

Primarul Râșnovului, Liviu Butnariu, a
declarat că acest sector de autostradă va fi
unul important pentru oraș. „Segmentul
face parte din Autostrada Comarnic –
Brașov, dar până la finalizarea întregii
artere, segmentul de 6,3 kilometri, plus cei
3,7 kilometri de drumuri de legătură vor fi
folosiţi ca variantă ocolitoare pentru
Râșnov și Cristian. Asta înseamnă că trafi-
cul de tranzit din Râșnov, în special cel
greu, va fi deviat”, a explicat Butnariu. 

Contractul pentru proiectarea și exe-
cuţia lotului 5 din autostrada Comarnic-
Brașov, sector Râșnov – Cristian și Drum de
Legătură, lungime 6,3 km (autostrada) +
3,7 km (drum naţional la 4 benzi cu separa-
tor median) a fost semnat în toamna lui
2017, cu Asocierea Alpenside – Specialist
Consulting, pentru suma de 118 milioane
de lei. Lucrările propriu-zise au început în
20 mai 2019. 

Autostrada-ocolitoare pentru Râșnov 
și Cristian va fi deschisă în acest an

Primăria Râșnov a semnat, pe 17 noiem-
brie, un contract de servicii pentru realizarea
Studiului de fezabilitate pentru imple-
mentarea, în localitate, a unui sistem modern
și integrat de monitorizare video. Valoarea
contractului este de 39.258 lei, cu tot cu TVA,
iar consultantul va avea la dispoziţie 60 de zile
pentru a finaliza documentaţia, a precizat pri-
marul Liviu Butnariu.  

Prin această investiţie, autorităţile locale
râșnovene au în plan montarea a 110 camere
de luat vederi performante, unele dintre ele
fiind prevăzute și cu sisteme de „citire” a
plăcuţelor de înmatriculare, fapt ce va facilita
identificarea șoferilor care nu respectă regle-
mentările locale în domeniu (limitări de tonaj,
regimul parcărilor etc). 

Datele colectate prin acest sistem vor fi uti-
lizate de Poliţia Locală Râșnov, dar și de cea
naţională. 

110 de puncte de monitorizare video în oraș

Aici au fost amenajate și rigole
pentru captarea apelor pluviale 

Secţiunea din DN 73, de la ieșirea din
Râșnov spre Brașov, nu va mai reprezenta o
problemă pentru pietoni, pentru că în această
zonă au fost amenajate trotuare. Lucrările au
fost începute în această toamnă. Tot în
această zonă, între trotuar și suprafaţa caro-
sabilă au fost amenajate și rigole de beton
pentru captarea apelor pluviale. 

Reprezentanţii Primăriei Râșnov au pre-
cizat că pe partea stângă (pe sensul de
deplasare dinspre Râșnov spre Brașov) va fi

amenajat trotuar pe o lungime de aproxima-
tiv 300 m, iar pe partea dreaptă, zona desti-
nată circulaţiei pietonilor are o lungime de
aproximativ 600 m, până la blocurile MApN.
Conexiunea cu noul tronson pietonal e în
dreptul Bisericii Ortodoxe „Sfinţii Împăraţi
Constantin și Elena”. 

Reprezentanţii Primăriei Râșnov au pre-
cizat că pentru amenajarea fundaţiei trotua-
relor nu s-a mai folosit piatra spartă, ci aceas-
ta a fost realizată din beton. Această soluţie
tehnică este mult mai eficientă, pentru că la
intrarea în proprietăţi, în timp, nu se mai
deformează covorul asfaltic.

Culoarele pietonale de pe DN 73, la ieșirea 
din Râșnov spre Brașov, au fost prelungite 
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„Primul clopoţel” al anului școlar 2020 -
2021 a fost în scenariul verde la Râșnov:
grădiniţele și școlile generale - cu prezenţă
fizică, în clasă, pentru toţi elevii; la liceu -
preventiv, s-a luat decizia desfășurării
cursurilor alternativ, jumătate de elevi în
clasă, jumătate acasă, în sistem online.
Toate instituţiile de învăţământ au fost
pregătite cu câteva săptămâni înainte pen-
tru venirea elevilor la școală, atât în ceea ce
privește stocul de materiale dezinfectante
necesare, cât și din punct de vedere al orga-
nizării unor circuite și amenajări adecvate
normelor sanitare impuse de pandemia
SARS-CoV-2.

La scurt timp însă după prima vacanţă a
preșcolarilor și a elevilor din ciclul primar
(cea de la sfârșitul lui octombrie), școala a
redevenit „online” pentru toţi elevii din
România, aducând din nou, în prim plan,
toate provocările cu care nu s-au mai întâl-
nit până în acest an nici copiii, nici părinţii,
nici profesorii, în mare majoritate. Și nici
autorităţile locale, în sarcina cărora au intrat
noi obligaţii pentru bunul mers al școlii. 

Etapa 1: 242 de 
tablete prin programul
„Școala de acasă”
Învăţământul intrase, firav, în primă-

vară, în etapa online, iar prima problemă
care s-a pus a fost asigurarea echipa-
mentelor necesare pentru copiii din familii
sărace. Ministerul Educaţiei a lansat o lici-
taţie pentru 250.000 de tablete, întârziată
însă din cauza contestaţiilor. 

Cu ceva întârziere, în această etapă, la
Râșnov, pentru elevii provenind din familii
cu venituri mici, au ajuns 242 de tablete,
pentru toţi copiii care se încadrau în crite-
riile stabilite, legate în principal de veniturile
părinţilor și de inexistenţa vreunui dispozitiv
(tabletă sau laptop) în familie. Acestea au fost
distribuite de către Ministerul Educaţiei, prin
Inspectoratul Școlar Judeţean Brașov, și au
fost repartizate după cum urmează: 49 la
Școala Gimnazială nr. 2, 148 la școlile 1 și 3,
respectiv 49 la Liceul Tehnologic.

Etapa 2: Camere 
web videoconferinţă 
și routere wireless
Pe plan local, la Râșnov, încă de la

începutul școlii, Primăria a avut în vedere
inventarierea dotării tehnice a școlilor, ast-
fel încât, în cel mai scurt timp posibil aces-
tea să fie aduse la un standard care să 

permită desfășurarea fără sincope a
învăţământului online.  

Împreună cu directorii de școli, s-au pri-
oritizat nevoile, pentru că sumele necesare
creării unei infrastructuri IT pentru
învăţământul online sunt foarte mari:
respectiv 4,5 milioane de lei, în condiţiile în
care veniturile orașului pentru un an întreg
sunt de 54 milioane de lei, din care venituri
proprii 12,72 milioane de lei.

Prima urgenţă identificată a fost posibi-
litatea de a transmite orele desfășurate în
sălile de clase pentru copiii care urmau să
înveţe de acasă. Astfel, după finalizarea pro-
cedurilor de achiziţie publică, pe 16
octombrie se semna deja contractul pentru
84 de camere web videoconferinţă și 5
routere wireless. Valoarea totală a contrac-
tului este de 142.800 de lei (TVA inclus),
echipamente furnizate către toate școlile
gimnaziale și la Liceul Tehnologic. 

Etapa 3: 980 de tablete, 
cu abonamente de internet 
Al doilea pas a fost achiziţionarea, din

banii Primăriei, de tablete pentru copiii care
nu au tableta sau laptopul personal acasă și
care nu s-au încadrat în condiţiile impuse
de Ministerul Educaţiei (care a asigurat dis-
pozitive doar pentru elevii din familii cu
venituri mici și doar câte o tabletă per 

familie).
Pentru ca dotările să ajungă cât mai

repede la elevi, suma de aproximativ 1 mi-
lion de lei a fost disponibilizată de la buge-
tul local, urmând a fi recuperată ulterior din
finanţări europene. 

Pe 5 noiembrie, la Râșnov a fost lansată
și licitaţia pentru achiziţionarea acestui lot
de tablete, în total 980 de dispozitive, care
asigură tot necesarul transmis de școli,
întocmit la solicitarea Primăriei.

Termenul de depunere a ofertelor este
15 decembrie, iar firma care va obţine con-
tractul va avea termen de 30 de zile de la
data emiterii comenzii pentru a livra dis-
pozitivele.

Conform documentaţiei postate pe plat-
forma electronică de achiziţii publice, va-
loarea estimată a achiziţiei este de 955.070
lei, cu tot cu TVA. Prin acest contract, furni-
zorul va trebui să livreze cele 980 de tablete
cu conexiune la internet timp de 24 de luni,
cu viteză 4G nelimitat.

Tabletele vor avea ecran cu diagonala de
minim 10 inchi și trebuie să ofere posibili-
tatea montării unor tastaturi. De asemenea,
dispozitivele trebuie livrate împreună cu o
husă de protecţie. În ceea ce privește softu-
rile, acestea vor fi instalate de furnizor, ast-
fel încât, din momentul recepţionării,
tabletele să poată fi folosite fără a mai fi

nevoie de instalarea unor aplicaţii sau
actualizarea unor programe. Practic, costul
unei tablete cu tot cu internet este estimat
la 974 de lei (inclusiv TVA).

Pe tablete nu se vor putea instala altfel
de softuri decât cele școlare, iar acestea vor
avea regim de manuale: primite gratuit de
elevi și returnate la finalul școlii.

Etapa 4: Infrastructură
completă 
În tot acest timp, la Primăria Râșnov s-a

lucrat la pregătirea documentaţiei pentru
accesarea de fonduri europene pentru
dotarea completă a școlilor din oraș pentru
sistemul „școală online”. Astfel, în prima
ședinţă a Consiliului Local în noua compo-
nenţă, care a avut loc marţi, 10 noiembrie,
aleșii au avut pe masă proiectul „DOTAREA
CU ECHIPAMENTE I.T. MOBILE ȘI
STAŢIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA
ACTIVITĂŢII DIDACTICE, ORAȘ RÂȘNOV ”.
Imediat după aprobare, documentaţia a fost
încărcată în MySMIS, sistemul electronic de
gestionare a proiectelor UE, având în vedere
că banii europeni se acordă după criteriul
„primul venit, primul servit”.

Proiectul vizează atât dotarea școlilor, a
cadrelor didactice, cât și a elevilor, pentru a
eficientiza activitatea didactică la distanţă.  

Finanţarea ar urma să acopere și cheltu-
ielile deja făcute din banii Primăriei și a fost
cerută pentru:

- Table interactive - 81 buc.
- Proiectoare - 55 buc.
- Ecrane de proiecţie - 44 buc.
- Sisteme Desktop cu Monitor – 46 buc.
- Laptopuri -  132 buc.
- Tablete grafice
- Camere web videoconferinţă - 84 buc.

(achiziţionate deja, cu fonduri de la bugetul
local)

- Routere wireless - 5 buc. (achiziţionate
deja, cu fonduri de la bugetul local)

-  Tablete pentru elevi - 1.895 buc.
(inclusiv cele 980 aflate acum în procedură
de achiziţie, cu bani de la Primărie). 

Valoarea totală este în cuantum de
4.509.840,00 lei (inclusiv TVA), din care va-
loare totală eligibilă de 4.470.810,00 lei și
valoare totală neeligibilă de 39.030,00 lei
(cheltuieli cu servicii de consultanţă și chel-
tuieli cu auditul financiar).

Contribuţia proprie a Primăriei Râșnov
este de 2% din valoarea totală eligibilă a
proiectului (89.416,20 lei), precum și
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile
ale proiectului (39.030,00 lei).

Școala de acasă, marea provocare a anului
2020 - 2021: Infrastructură IT pentru
învăţământul online de 4,5 milioane de lei

„A fost o situaţie cu totul nouă, iar cu
materialul existent deja în școli am reușit să
asigurăm transmiterea cursurilor, au fost
puse în funcţiune calculatoarele, internetul
deja existent. Ne-am descurcat cu cele câteva
camere video pe care le aveam, ţinând cont că
au fost, chiar și în scenariul verde, copii care
au învăţat online, din cauză că au acasă per-
soane bolnave cronic. Acum beneficiem de
dotări noi, prin intermediul Primăriei, care
vor asigura o imagine și un sonor de o calitate

superioară. Am făcut din timp listele cu nece-
sarul, am avut un chestionar detaliat. A fost o
mare provocare, pe care, însă, începem să o
stăpânim”, ne-a spus prof. Doina Mihăilă,
director al Școlii Gimnaziale „Peter Thal”.

„La început a fost mai greu, nu aveam
toată informaţia asupra ceea ce înseamnă
învăţământul online. La Școala 1 aveam
spaţiu suficient, la Școala 3 ne-am organi-
zat pe grupe. Două, trei săptămâni ne-au
trebuit să începem să ne adaptăm. E greu

cu documentaţia pe care trebuie să o
adunăm de la părinţi. Ne-a ajutat faptul că,
în primă fază, aveam laptopuri și proiec-
toare, au venit apoi și camerele video de la
Primărie, ușor-ușor totul a intrat în nor-
mal”, a precizat și prof. Oana Cheţe, director
al Școlii Gimnaziale nr. 3.

„Am avut experienţa examenelor din
vară, ne-am adaptat și am început să ne des-
curcăm și cu noul sistem de învăţământ. Ca
și colegii de la școlile gimnaziale, am început

cu dotările pe care le aveam deja în unitate,
apoi au venit dotări de la Ministerul Edu-
caţiei, prin intermediul Inspectoratului
Judeţean Școlar. Primăria s-a implicat cu un
nou proiect, noi am pregătit necesarul, în
funcţie de nevoile elevilor, iar în acest
moment, când am ajuns să învăţăm, pentru o
perioadă, cu totul online, să fim pregătiţi și
procesul să decurgă bine, spunem noi”, a afir-
mat și prof. Marius Lungu, director al Liceu-
lui Tehnologic din Râșnov.

Cum este școala online pentru cei care sunt nevoiţi să o facă

PRIMUL VOT:  Prima ședinţă a Consiliului Local Râșnov în noua 
sa formulă a avut pe ordinea de zi aprobarea proiectului de hotărâre 
pentru accesarea fondurilor necesare dotării școlilor.
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Avem, constant, o incidenţă de 
infectări peste 6 la mia de locuitori, 
de la jumătatea lui noiembrie 

Râșnoveni, purtaţi mască de protecţie! Este apelul pe
care-l fac autorităţile locale și medicii din oraș, pentru a limi-
ta răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru a putea
ţine sub control îmbolnăvirile. Purtaţi masca de protecţie
corect, peste gură și nas. 

Atenţie! Masca este obligatorie și în spaţiile deschise, dar
și în cele închise, în toată ţara, indiferent de incidenţa
cazurilor Covid 19, potrivit hotărârii Comitetului Naţional
pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU), aplicabilă în perioada 9
noiembrie - 8 decembrie. Tot pentru a ţine sub control
numărul de îmbolnăviri, este important să respectaţi și cele-
lalte reguli de protecţie împotriva Covid – distanţarea socială
și igiena mâinilor. 

Începând din 15 noiembrie, orașul Râșnov are, cu mici
variaţii, o incidenţă de peste 6 cazuri de infectare Covid 19 la
1000 de locuitori. 

În 14 septembrie, ziua deschiderii școlilor, incidenţa era
de 0,87 la mia de locuitori, ceea ce, raportat la populaţia

orașului nostru înseamnă 16 persoane. Rata a rămas în jur de
1 la mie până 14 octombrie, după care am trecut brusc în sce-
nariul galben - peste 1,5 cazuri la mia de locuitori. 

Pe 15 octombrie, incidenţa era de 1,52, după care, ușor,
ușor, a început să crească. În 10 zile, pe 24 octombrie, s-a tre-
cut și pragul de 2 la mie. 

În scenariul roșu - peste 3 cazuri la 1.000 de locuitori -,
Râșnovul a intrat în data de 4 noiembrie, iar sub incidenţă de
carantină - peste 6 cazuri la mia de locuitori -, suntem din 15
noiembrie.

Incidenţa a fost tot timpul mai mică faţă de cea înregis-
trată pe judeţul Brașov (acum peste 7 la mia de locuitori), dar,
potrivit reglementărilor, peste 6 la mie este o incidenţă care
poate presupune decizia de carantinare a localităţii dacă
lucrurile nu pot fi ţinute sub control. Deocamdată, în judeţul
Brașov o singură localitate a intrat în carantină, pe 17 noiem-
brie – Sâmbătă de Sus, care a atins o incidenţă de peste 12 la
mia de locuitori (în prezent, aici, incidenţa este în scădere).
Cea mai mare incidenţă din judeţ se înregistrează însă în
municipiul Brașov, într-o continuă creștere, în 22 noiembrie
fiind depășit și pragul de 9 cazuri la mia de locuitori. 

Evoluţia incidenţei infectărilor poate fi urmărită, pe zile
și pe localităţi, pe site-ul dspbv.ro.

Râșnoveni, purtaţi masca de protecţie! 

La nivelul Primăriei Râșnov s-a luat decizia
de a adapta programul de lucru al funcţiona-
rilor, astfel încât să răspundă mult mai bine
nevoilor cetăţenilor, dar și condiţiilor actuale,
impuse de criza sanitară. În principal, este
vorba de decalarea programului cu o oră pen-
tru unele servicii, începând cu ora 08.00 și nu
cu ora 07.00, cum era anterior, având în vedere
că, la prima oră, nu existau solicitări. Se asi-
gură, totodată, și prelungirea, în anumite zile,
a programului la ghișeu până la ora 18.00 -
18.30, astfel încât, și pentru cei care lucrează
să fie cât mai facil accesul la serviciile publice.

Un alt lucru avut în vedere este asigurarea
unor facilităţi de comunicare online sau de
programare telefonică, astfel încât să se reducă
cât mai mult aglomeraţia de la ghișeu.

Vă prezentăm, în continuare, pentru
fiecare serviciu în parte, programul de lucru
actualizat.

Primăria Râșnov și-a modificat 
programul de lucru cu publicul

� PROGRAM AUDIENŢE PRIMAR
- Marţi, începând cu ora 15.00
- Joi, începând cu ora 10.00
* Înscrierile în audienţă se fac la Biroul 
Secretariat (etajul 2), cu cel puţin o zi înainte.

� COMPARTIMENTUL SOCIAL
- Luni, Miercuri: 09.00 – 12.00
- Marţi, Joi: 14.00 – 16.00
- Vineri: 08.00 – 10.00

� COMPARTIMENTUL URBANISM
- Luni, Miercuri: 08.00 - 12.00
- Marţi, Joi: 14.00 - 16.00
- Vineri: 08.00 - 10.00

� COMPARTIMENTUL AGRICOL
- Luni, Miercuri: 08.00 - 12.00
- Marţi, Joi: 14.00 - 16.00
- Vineri: 08.00 - 10.00

� EVIDENŢA PERSOANELOR
- Luni, Miercuri, Joi, Vineri: 08.30 - 12.00
- Marţi: 08.30 - 12.00, 16.00 - 18.30
Ultima vineri din lună nu se lucrează cu publicul.
Pentru a evita aglomeraţia de la ghișeu, cetăţenii 
sunt rugaţi să-și facă mai întâi o programare, 
la numărul de telefon 0734.11.42.78

� COMPARTIMENTUL DE PROTECŢIE A MEDIULUI
- Luni, Miercuri: 08.00 - 12.00
- Marţi, Joi: 08.00 - 12.00, 14.00 - 16.00
- Vineri: 08.00 - 10.00

� COMPARTIMENTUL JURIDIC
- Luni, Miercuri: 08.00 - 12.00
- Marţi, Joi: 08.00 - 12.00, 14.00 - 16.00
- Vineri: 08.00 - 10.00

� COMPARTIMENTUL DE PROTECŢIE CIVILĂ
- Luni, Miercuri: 08.00 - 12.00
- Marţi, Joi: 08.00 - 12.00, 14.00 - 16.00
- Vineri: 08.00 - 10.00

� COMPARTIMENTUL INVESTIŢII
- Luni, Miercuri: 08.00 - 12.00
- Marţi, Joi: 08.00 - 12.00, 14.00 - 16.00
- Vineri: 08.00 - 10.00

� SERVICIUL TAXE ȘI IMPOZITE
- Luni, Miercuri: 08.00 – 12.00
- Marţi, Joi: 08.00 – 12.00; 14.00 – 16.00
- Vineri: 08.00 – 10.00

� COMPARTIMENT COMERCIAL
- Luni, Miercuri: 08.00 - 12.00
- Marţi, Joi: 08.00 - 12.00, 14.00 - 16.00
- Vineri: 08.00 - 10.00

� CASIERIE
- Luni, Miercuri: 08.00 – 12.00
- Marţi: 08.00 – 12.00; 14.00 – 18.00
- Joi: 08.00 – 12.00; 14.00 – 16.00
- Vineri: 08.00 – 10.00
Pentru plata taxelor și a impozitelor locale
este recomandat să folosiţi metodele online:
- www.globalpay.ro
- www.primariarasnov.ro (https://www.glob-
alpay.ro/public/râșnov/login/index/redirc-
trl/debite/rediract/debite/lang/ro)
Pentru solicitări și informaţii puteţi utiliza
adresa de e-mail: impozite.taxe@primari-
arasnov.ro
De asemenea, informaţii se pot obţine și de
la numărul de telefon 0268230002, interior
223.

� STAREA CIVILĂ
- Luni, Miercuri: 08.00 - 12.00
- Marţi, Joi: 08.00 – 12.00, 14.00 – 16.00
- Vineri: 08.00 - 10.00
Termenul legal de înregistrare a decesului
este de trei zile. Depășirea acestui termen
presupune obţinerea unei dovezi de la Par-
chetul de pe lângă Judecătoria Zărnești. În
cazul în care decesul trebuie declarat în week-
end, acest lucru se face la ofiţerul de serviciu. 

669 de râșnoveni au primit, deja, câte un set de 50 de măști
de protecţie, prin Serviciul de Asistenţă Socială și Autoritate
Tutelară din cadrul Primăriei Râșnov. Angajaţii Serviciului au
început să distribuie materialele de protecţie din 10 septembrie,
conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 78/2020. În total, 787 de
râșnoveni sunt îndreptăţiţi să le primească: cei care primesc alo-
caţie de susţinere a familiei, cei cu grad de handicap, care rea-
lizează venituri exclusive din prestaţii sociale, conform Legii nr.
448/2006, pensionarii care au până în 704 lei și beneficiarii de
ajutor social, fără alte venituri (spre exemplu, nu pot beneficia
cei care au pensie sau salariu, dar și de indemnizaţie pentru
handicap).

Pe stoc, însă, mai sunt 5.900 de măști nedistribuite. Asta
deoarece beneficiarii, 118 la număr, nu au fost găsiţi la domici-
liu. Potrivit angajaţilor Serviciului, persoanele în cauză au fost
căutate și de trei ori acasă de cei de la Primărie. Totuși, acţiunea
de distribuire a măștilor aflate încă în stoc va continua. Astfel,
beneficiarii în cauză sunt așteptaţi la Primărie între orele 9.00 și
15.00, iar pentru mai multe detalii, pot apela numărul de tele-
fon 0747.63.40.40 - inspector Mihaela Codleanu, șef Birou Asis-
tenţă Socială, Autoritate Tutelară.

787 de râșnoveni primesc 
măști gratuite de la Guvern
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Un dozator de bomboane, programare,
Biblioteca Orășenească. La prima vedere, nu
prea există legătură între ele. Dar legătura au
făcut-o 10 copii din Râșnov, care au muncit
împreună pentru acest proiect, și-au prezentat
creaţia și au primit și un premiu pentru munca
lor. Vorbim despre Code Kids Fest Brașov 2020
- Târgul de știinţă și tehnologie pentru copii,
eveniment care a avut loc în 5 noiembrie, în
online, pe platforma hopin.to, din cauza pan-
demiei. În cadrul acestei competiţii, copii cu
vârste cuprinse între 10 și 14 ani din cluburile
de programare Code Kids din judeţul Brașov
și-au prezentat lucrările, iar cele mai bune din-
tre ele au fost și premiate. Pe podium au urcat
cluburile Code Kids de la Dumbrăviţa - cu un
ceas digital, Sânpetru - cu STEAM Farming -
robot de grădină, și Râșnov - cu Dozatorul de
bomboane. S-au mai evidenţiat copiii din
Crizbav - cu Laborator școlar mobil, Mândra -
cu un senzor de măsurare a distanţei, și Racoș
- o aplicaţie video, ca un joc, de promovare a
turismului din comună.

De unde a plecat ideea
Proiectul a început, în fapt, în urmă cu doi

ani. În primul an, copiii au avut de rezolvat
mai multe probleme pe calculator, iar în al
doilea s-au prezentat la Târgul online cu un
produs. „Ideea a avut-o o fetiţă, Maria. Dar,
totul a pornit de la faptul că eu îi serveam
mereu pe copii cu bomboane la Bibliotecă. Am
o cutie rotundă, unde le puneam bomboane și
se băteau în special pe cea roșie și pe cea
verde”, ne-a explicat Teodora Pavel, de la Bi-
blioteca Orășenească Râșnov. Pentru dozatorul
fizic, au avut și ajutor. „Voluntarul nostru IT-
ist ne-a ajutat foarte mult. Ne-a făcut doza-
torul acesta de bomboane la imprimantă 3 D,
căci o are acasă, și apoi a venit cu puntea H și
cele necesare și am lucrat împreună cu copiii

la bibliotecă. Am asamblat, iniţial ne dădea
eroare, mai cădeau bomboanele, dar ne-a aju-
tat voluntarul foarte mult”, a mai spus 
Teodora Pavel. 

Dincolo de premiul obţinut, de care copiii
s-au bucurat foarte mult, marele câștig este că
i-a adus la aceeași masă pentru a lucra împre-
ună, deși sunt din clase diferite, de la școli
diferite. „Un singur copil este de la Șoala 3, iar
ceilalţi sunt de la Școala 2. Sunt din clasele a
V-a, a VI-a și a VII-a. Colaborarea dintre ei a
fost foarte bună. Chiar și când nu mai aveau
de lucru, veneau să lucreze împreună. A fost
primul lor proiect și s-au bucurat foarte mult
că au câștigat, deși au avut foarte multe
emoţii”, a mai amintit Teodora Pavel. 

Dozatorul va rămâne 
la Bibliotecă
Code Kids Fest Brașov 2020 - Târgul de

știinţă și tehnologie pentru copii a fost organi-
zat de Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu”
Brașov, în parteneriat cu Fundaţia Progress
București și Asociaţia Simplon România.
Câștigătorii Code Kids Fest Brașov 2020 au
primit modele de roboţi drept premii din
partea Fundaţiei Progress.

„Toate proiectele au fost merituoase și 
inovative. Copiii au muncit din greu la con-
ceperea și execuţia lor, mai ales ţinând cont că
sunt elevi de gimnaziu din mediul rural, ade-
sea fără condiţiile de care se bucură orașul, la
care s-au adăugat dificultăţile create de pan-
demie, care i-a obligat să lucreze singuri și
mai puţin în echipă. Pentru truda lor, pentru
curajul și hotărârea cu care au încheiat și
susţinut proiectele lor copiii și bibliotecarii
merită cu prisosinţă felicitaţi și încurajaţi”, a
transmis Daniel Nazare, directorul Bibliotecii
Judeţene „George Bariţiu”. 

Dozatorul de bomboane de la Bibliotecă
Un prototip creat de 10 copii din Râșnov, „brevetat” cu un 
premiu la Târgul de știinţă și tehnologie Code Kids Fest 2020

COPIII PARTICIPANŢI 

Școala Gimnazială „Peter Thal”
Maria Pavel
Irina Tampa
Iulia Secăreanu
Iulia Atudorei
Katia Czinori
Eric Buhuș
Sara Laurenţiu
Antonia Boian
Răzvan Noje

Școala Gimnazială nr. 3
Roberta Stoichiţ

Vlad Ștefan Stoichiţu, 7 ani, elev în clasa
I la secţia germană a Școlii Gimnaziale
„Peter Thal” Râșnov, născut pe 25 ianuarie
2013, a început să meargă cu ATV-ul la doar
patru ani, împreună cu tatăl lui, Ciprian. 
La vârsta de cinci ani a început să meargă și
pe motor, ca amator, iar după doar jumătate
de an s-a înscris în clubul de motocros

„Smart” Brașov. Din primăvara anului 2019
a trecut la Clubul „Jitsu” din Zărnești, sub
îndrumarea antrenorului Ovidiu Spârchez. 

De la primele sale competiţii, Vlad a fost
pe podium sau între primii cinci con-
curenţi. Pasiunea sa pentru motoare
înseamnă antrenamente de minim 3, 4 ore
pe zi, 6 zile pe săptămână. „Vacanţa” sa

înseamnă, practic, câte două antrenamente
pe zi, iar determinarea și pasiunea au fost
încununate de succes în acest an, când, în
ciuda condiţiilor stricte, a reușit să devină
campion balcanic și vicecampion naţional la
doar 7 ani, la categoria juniori mari - 50 cc,
urmând ca de anul viitor să treacă la cate-
goria juniori 1 - 65 cc.

MOTO: La doar 7 ani, Vlad Ștefan 
Stoichiţu este campion balcanic

Robert Mureșan, 10 ani, elev în clasa a V-
a la Școala Gimnazială „Peter Thal” Râșnov,
este sportivul cu cele mai multe medalii din
echipa „Patinaj Brașov By Marius
Paraschivoiu”. 

Robert a început să practice patinajul
viteză în vara anului 2017, la doar 7 anișori. În
luna august a aceluiași an, a luat pentru prima
dată contact cu competiţia și a reușit să se
claseze pe locul doi la „începători”. Un an mai
târziu, a început să concureze la toate com-
petiţiile de patinaj viteză pe role, progresând
de la un concurs la altul și apropiindu-se de
adversarii lui direcţi, care deja practicau
această disciplină cu 2, 3 ani înaintea lui.

La prima competiţie din sezonul cald pe
role, mai exact în cadrul Cupei KidsTalent

Brașov 2018 , Robert era unul
dintre favoriţii la podium. Din
păcate, în prima probă, cea
de 250 metri, a avut ghi-
nionul să cadă, suferind
astfel o accidentare
serioasă. Deși familia
a crezut că va
renunţa, iar tatăl, ca
orice părinte grijuliu,
i-a recomandat să nu
mai participe la a doua
probă sau măcar să
meargă ușor, pentru a nu
suferi alte accidentări,
Robert a răspuns: „Eu am
venit să câștig, nu să particip!”. 

Și a câștigat cursa. 
Face sacrificii foarte mari

pentru a ajunge la antrena-
mente, uneori încălzirea

dinaintea antrenamen-
tului având loc în
autoturismul părin-
ţilor, pe ruta Râșnov
- Brașov.

Din motive per-
sonale, nu a reușit să

participe la Campio-
natul Naţional de pati-

naj viteză pe role 2018,
unde ar fi avut prima șansă

de a deveni campion. În iarna
anului 2018 s-a înscris în 

Campinatul Naţional de patinaj viteză pe
gheaţă, desfășurat în Germania, la Inzell,
reușind să scoată cel mai rapid timp în proba
de 100 de metri, la doar două zecimi diferenţă
de recordul naţional la categoria lui de vârstă.
Din păcate, în a doua probă de 100 de metri a
avut din nou ghinionul să cadă și a pierdut
din nou titlul visat.

În vara anului 2019, însă, Robert a câști-
gat aproape toate competiţiile de patinaj
viteză pe role la categoria lui de vârstă,
urmând ca la Campionatul Naţional din ace-
lași an să devină pentru prima dată „Campion
Naţional Absolut”. 

Din păcate, din cauza situaţiei generate de
pandemia de coronavirus, 2020 a fost unul
aproape necompetiţional. 

PATINAJ VITEZĂ: Robert Mureșan, una dintre speranţele Brașovului
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Luna octombrie a adus la Râșnov primele
competiţii de sărituri cu schiurile, după o
pauză de mai bine de jumătate de an, în con-
textul pandemiei de coronavirus.

În weekendul 3 - 4 octombrie, la Comple-
xul Olimpic de pe Valea Cărbunării s-au des-
fășurat două etape de Cupă FIS la masculin,
având la start 45 de sportivi, din 6 ţări. 

Prima etapă a fost câștigată de ucraineanul
Yevhen Marusiak, urmat pe podium de Sorin
Mitrofan, sportiv legitimat la Olimpic Cetate

Râșnov, și de un alt român, Andrei Feldorean.
Tot un săritor din Ucraina a câștigat și

etapa a doua, Vitaliy Kalinichenko, urmat de
conaţionalul său Yevhen Marusiak și de
Benedikt Holub (Cehia).

Alţi sportivi români care au luat parte la
competiţie au fost Daniel Cacina, Mihnea 
Spulber, Florin Feroiu, Csaba Szabo, Ștefan
Jipescu, Alexandru Folea, Angelo Gobel, Attila
Benedek și Ștefan Săndulescu.

„A fost prima competiţie internaţională

de când a început pandemia de coronavirus.
Respectând protocoalele medicale cu
stricteţe, totul a decurs bine și ne bucurăm
că am putut să ne desfășurăm în aceste
condiţii. Am încercat să fim și un exemplu
pentru celelalte discipline sportive, pentru că
sportul se poate desfășura, cu grijă, și în
această perioadă, până când vom putea
reveni mai aproape de normal”, a precizat
Puiu Gașpar, secretar general al Federaţiei
Române de Schi Biatlon.

Cupa FIS a fost prima competiţie 
internaţională de la începutul pandemiei

Trei etape de Cupă Mondială, în 2021, Râșnov:
Câte una la masculin, feminin și la mixt 

În această toamnă, la Râșnov au mai
avut loc Campionatele Naţionale de Sărit-
uri cu Schiurile (foto stânga), dar și
Memorialul Octavian Munteanu (foto
mijloc), organizat în memoria regretatei
personalităţi a schiului românesc, și Cupa
CSȘ Brașovia (foto dreapta). Toate com-

petiţiile au fost organizate fără public, cu
respectarea normelor de protecţie și dis-
tanţare.

De remarcat, la mai multe categorii,
sportivi de la cele două cluburi din Râșnov,
CS Olimpic Cetate, respectiv CSȘ Dinamo,
au reușit clasări pe podium.

Trei concursuri interne, cu sportivi râșnoveni pe podium

După experienţele reușite din ultimii
ani, Federaţia Internaţională de Schi (FIS) a
acordat Râșnovului competiţii importante și
pentru sezonul de iarnă 2020-2021.

Este vorba de câte o etapă de Cupă Mon-
dială la feminin și la masculin, evenimente
care au mai poposit deja în orașul
nostru, dar și de o etapă de
concurs mixt, pe echipe.

Toate vor avea loc în același weekend, 18 -
20 februarie 2021.

„Noutatea o reprezintă etapa de
echipe mixt. Am primit vestea cu
bucurie, bineînţeles, dar nu cred că
mai reprezintă o surpriză faptul că
organizăm, an de an,

competiţii de înalt

nivel la Râșnov. Avem, însă, în faţă un sezon
atipic de iarnă, cu multe restricţii, așa că

trebuie să ne pregătim de două ori mai
mult. În funcţie de evoluţia pan-

demiei, vom vedea dacă la
acel moment ar putea fi
vorba de spectatori, ce
sportivi, din ce ţări vor

putea ajunge în ţara

noastră și alte lucruri care ţin de organizare.
Dar am încredere că ne vom achita cu bine,
indiferent de condiţiile în care vor avea loc
etapele”, ne-a spus Puiu Gașpar, secretar ge-
neral al Federaţiei Române de Schi Biatlon.

REZULTATE CAMPIONATE NAŢIONALE 
K 15: Băieţi – Lazăr Matei (CSȘ Dinamo Râșnov); Fete - Carauţasu Ana (Olimpic Cetate Râșnov).
K 35: Școlari 2 băieţi - Tudor Eduard (Olimpic Cetate Râșnov); Școlari 1 fete –Păunaș Ariana (CSȘ
Dinamo Râșnov).
K64: Băieţi – Mitrofan Sorin (Olimpic Cetate Râșnov).
K90: Băieţi – Mitrofan Sorin (Olimpic Cetate Râșnov); Echipe băieţi – Jipescu Mircea/Folea Alexan-
dru, Feroiu Florin (CSȘ Dinamo Râșnov).
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Soţii Anica și Dumitru Puiu 
au sărbătorit 50 de ani de la
căsătorie în octombrie 

50 de ani. O viaţă de om. Atât au trecut de
când „s-au luat” oficial Anica și Dumitru Puiu,
doi râșnoveni care au sărbătorit, în 3
octombrie, „Nunta de Aur” și au fost felicitaţi
de primarul Orașului Râșnov, Liviu 
Butnariu. Asta în cadrul unui mic moment
aniversar, adaptat vremurilor pandemice pe
care le trăim. Edilul râșnovean le-a oferit
soţilor o plachetă, un tort și i-a felicitat. „Pen-
tru noi a fost ceva nemaipomenit, acel
moment ne-a făcut să ne simţim ca la 25 de
ani”, a mărturisit Dumitru Puiu.

Într-o oarecare măsură, momentul a mar-
cat și Ziua Internaţională a Persoanelor
Vârstnice, celebrată an de an pe 1 octombrie,
prilej cu care și la Râșnov, în anii trecuţi, petre-
ceau zeci de seniori din oraș. „Ne dorim să-i
celebrăm pe toţi seniorii noștri și să marcăm
astfel de momente pentru a le arăta respectul.

Cei care s-au căsătorit chiar la Râșnov se află
în evidenţele Primăriei, iar despre cei care 
s-au mutat pe parcursul vieţii la noi în oraș
suntem anunţaţi de membri ai familiilor sau
chiar de către cei în cauză”, a precizat pri-
marul Liviu Butnariu.

Reţeta trăiniciei: respect. 
Și înţelepciune. Și moderaţie
Anica și Dumitru Puiu s-au căsătorit în

1970, în plin comunism. De atunci, au dus
împreună provocările din 5 decenii, dar s-au
bucurat, în toţi acești ani, și de momentele
frumoase. 

Reţeta trăiniciei căsniciei lor? Înţelepciune
și respectul unul faţă de celălalt, ne spun cei
doi seniori. „Sfătuiesc tinerii să fie înţelepţi, iar
în cuplu să dea dovadă de înţelegere. Să fie
modești, fără prea multă ceartă. Cu distracţie
din când în când, dar și cu moderaţie, fără
abuzuri. Și cu mișcare. Noi facem plimbări zil-
nic, o oră, două și ne simţim foarte bine”, a
spus Dumitru Puiu, în vârstă de 75 de ani, la fel
ca soţia sa, Anica.

Au plecat la drum împreună în plin comunism. După
jumătate de veac, „Nunta de Aur” au făcut-o în pandemie

La nivel local au fost luate
măsuri speciale de protecţie și
pentru alte suprafeţe de pădure 

„Judeţul Brașov se poate mândri cu
pădurile lui”. Acesta a fost mesajul mi-
nistrului Mediului, Costel Alexe, care a fost,
în 10 septembrie, în orașul Râșnov (el a
renunţat, între timp, la mandat, fiind ales
președinte al Consiliului Judeţean Iași).
Atunci, reprezentantul ministerului a
anunţat că au fost semnate contractele pen-
tru realizarea studiilor știinţifice privind
inventarierea și punerea sub protecţie a
40.000 de hectare de păduri virgine și cva-
sivirgine din România, ceea ce ar duce la
dublarea suprafeţei totale de astfel de păduri
din ţara noastră. „După finalizarea studiilor
de fundamentare, o suprafaţă de 4.246 de
hectare de pădure din judeţul Brașov va
intra, oficial, în catalogul naţional al
pădurilor virgine și cvasivirgine. Termenul
de finalizare a documentaţiei amintite este
de 12 luni”, a anunţat, atunci, ministrul. 

În analiză, păduri din
Bucegi și Postăvarul 
Dintre cele 4.246 de hectare din judeţul

Brașov, 597,4 sunt pe teritoriul administra-
tiv al orașului Râșnov, în Parcul Natural

Bucegi și în Rezervaţia Naturală Masivul
Postăvarul. „Dintre cele aproape 600 de
hectare, 482 sunt în zona de protecţie inte-
grală a Parcului Natural Bucegi, unde
accesul este permis numai pentru cercetare
știinţifică, iar alte 34,4 hectare sunt în zona

de management durabil (în care se pot rea-
liza diverse activităţi, specificate în planul
de management al parcului – n.r.)”, a expli-
cat șeful Ocolului Silvic Râșnov, Puiu
Gheorghe. În ceea ce privește Masivul Postă-
varul, suprafaţa care face obiectul evaluării
privind includerea în categoria pădurilor 
virgine și cvasivirgine este de 81,8 hectare. 

273 de hectare de 
pădure din Bucegi, 
exceptate de la tăieri 
În plus faţă de suprafaţa care face obiec-

tul evaluării amintite, șeful Ocolului Silvic
Râșnov a declarat că mai există încă 273 de
hectare de pădure din Parcul Natural Bu-
cegi care fac parte din zona de protecţie
integrală. „Aceste păduri sunt considerate a
avea un rol important pentru conservarea
unor specii sau care adăpostesc ecosisteme
valoroase sub raportul conservării biodiver-
sităţii. Din aceste considerente, noi am luat
decizia ca aceste păduri să fie exceptate de
la tăieri”, a mai spus Puiu Gheorghe.

600 de hectare de pădure din Râșnov ar putea 
fi incluse în categoria „virgine” sau „cvasivirgine”

10 septembrie 2020 - Vizita ministrului Mediului, Costel Alexe, la Râșnov


