Primăria și Consiliul Local Râșnov
vă urează „Sărbători Fericite”!
„UN OM INFORMAT ESTE UN OM PUTERNIC”
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„Dragi râșnoveni,
un An Nou fericit vă
doresc fiecăruia dintre
Dvs. și oaspeţilor Dvs.
care au ales Râșnovul
ca loc unde să petreacă
Crăciunul și noaptea
dintre ani. Pentru anul
care vine, vreau să fiţi
optimiști, să credeţi în
proiectele voastre și să
fiţi convinși că toate acestea vor prinde
contur. Să ajungem să ne vedem și la anul
pe vremea aceasta, sănătoși și cu speranţele împlinite.
La Mulţi Ani și Sărbători fericite!”
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La mulţi ani,
2017!

Liviu Butnariu,
viceprimarul orașului Râșnov

„În aceste zile vă
doresc tuturor ca nimic să nu vă umbrească Sărbătoarea Crăciunului. Să fiţi bucuroși,
să petreceţi în pace și
împlinire. Iar în noul
an să aveţi parte doar
de lucruri bune, liniște
în suflet, dar mai ales
să aveţi sănătate. Și sper ca tot ceea ce vă
doriţi să devină realitate în anul ce vine.
Crăciun fericit, vouă și celor dragi vouă.
Să vă fie îmbelșugate casa, masa și inima,
să avem toţi parte de pace și de binecuvântare. La Mulţi Ani și sărbători fericite!”

Muzică și
artificii de Revelion
în Piaţa Unirii

Adrian Veștea,
președintele Consiliului Judeţean Brașov

Membrii Consiliului Local Râșnov le
urează tuturor râșnovenilor și tuturor
celor care vor trece în aceste zile prin
orașul nostru să petreacă sărbătorile de
iarnă cu bucurie! În orice colţișor al
Râșnovului veţi cinsti înnoirea anului să vă
simţiţi aici ACASĂ!
Sărbători fericite
și un Nou An cu sănătate și belșug!

OBICEIURI DE SUTE DE ANI PĂSTRATE
Zoritorii colindă de Crăciun și fac bal după Anul Nou
Așa cum spune tradiţia de decenii sau
chiar secole, tinerii necăsătoriţi din oraș vor
începe noul an cu un moment de joc și voie
bună, Balul Zoritorilor. Pregătirea acestuia
este însă una minuţioasă și începe încă din
zilele de Crăciun, pe 25 și 26 decembrie flăcăii
urmând să colinde pe la toate casele din localitate. Astfel, ceata zoritorilor va participa la
slujba de Crăciun din 25 decembrie, la finalul
căreia vor primi binecuvântarea preotului, iar
apoi vor porni colindul tradiţional, în
Cartierele 1 și 2, zonele Eminescu și Caragiale,
încheind ziua la casele de pe Valea Dobricii. A
doua dimineaţă, colindul va fi reluat în Prome-

nadă, Cartierul Primăverii și strada Florilor.
Conform obiceiului, la casele unde ceata a fost
bine primită, înainte de a pleca, se cântă „O, ce
veste minunată!”. După ce au colindat fiecare
casă, zoritorii se adună din nou în centrul
orașului, unde pun la cale balul și fac socoteala
banilor strânși, cu care se plătește orchestra și
se închiriază sala. Petrecerea propriu zisă va
avea loc sâmbătă, 14 ianuarie 2017, la Restaurantul Centru Nord, unde atmosfera va fi
întreţinută de formaţia „Elegant”, iar la finalul
„chefului”, înainte de a pleca fiecare către casa
lui, flăcăii vor mai cântă o dată colindul
străvechi.

Primăria Râșnov va organiza și în acest an
ceea ce a devenit deja un eveniment tradiţional,
petrecerea în aer liber de Revelion. Astfel,
râșnovenii sunt așteptaţi să treacă pragul noului
an în Piaţa Unirii, unde atmosfera va fi întreţinută de un DJ, iar la miezul nopţii va avea loc
un spectaculos foc de artificii. Spectacolul,
primul găzduit de pietonalul din centrul
orașului, este programat să înceapă
la ora 23.30 și va dura până
după ora 1.00.

Călușarii vor juca în prima duminică după Sfântul Ion

Tradiţia de zeci, chiar sute de ani, a Balului
Călușarilor va avea loc și în această iarnă la
Râșnov, însă nu la data obișnuită, 26 decembrie, ci în prima duminică după Sfântul Ion.
Astfel, peste 200 de persoane sunt așteptate să
urmărească spectacolul care va fi deschis de
„Călușarii veterani” și „Junii Râșnovului”,
începând cu ora 12.00. În continuarea balului
va avea loc tradiţionalul dans „Romana” al
fetelor, un alt obicei al locului ce datează de
peste 100 de ani, precum și un moment artistic oferit de micuţii de la Ansamblul „Mugurelul”. Petrecerea va continua până după miezul
nopţii, cu Sârba, Brâul, Fecioreasca sau

Căluţul oltenesc, dar și alte dansuri. „Ceva
detalii ce ţin de organizare ne-au împiedicat să
ne întâlnim în a doua zi de Crăciun, dar aceasta nu înseamnă că nu ducem tradiţia mai
departe. Cel mai probabil, Balul se va desfășura la restaurantul Centru-Nord, unde ne-am
văzut și în ultimii ani”, ne-a spus Dumitru
Bucșa, organizator al Balului Călușarilor.
Aceasta este una din tradiţiile importante ale
râșnovenilor, „Steagul Călușarilor”, moștenit
de la Societatea de Lectură Română (fondată în
1896), fiind purtat de conducătorul călușarilor
atunci când acesta intră pe scenă pentru a
conduce dansul.

PROGRAM SĂRBĂTORI
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Uși deschise, și de Crăciun, și de Revelion
Principalele atracţii turistice nu vor fi închise nicio zi în perioada Sărbătorilor de Iarnă

Dino Parc, deschis zilnic,
program mai scurt
doar pe 25 decembrie
și 1 ianuarie

Cetatea și liftul
pe plan înclinat,
deschise publicului
de Crăciun și Anul Nou

Cetatea Râșnov își așteaptă vizitatorii în
perioada sărbătorilor de iarnă, inclusiv în zilele
de Crăciun, 25 – 26 decembrie 2016, dar și în
primele zile ale noului an, 1 - 2 ianuarie 2017.
Porţile cetăţii vor fi deschise, iar străjerii, meșterii și ghizii din cetate își vor întâmpina oaspeţii
cu legende și artefacte menite să readucă la viaţă
vremurile de glorie ale mândrei fortăreţei de pe
stânci, neînfrânte de-a lungul veacurilor.

Programul de vizitare va fi zilnic, între
orele 9.00 – 17.00, iar tarifele rămân și ele aceleași - 6 lei pentru copii, elevi și studenţi, 12 lei
pentru adulţi, pentru copiii în vârstă de până la
3 ani accesul fiind gratuit.
Totodată, liftul pe plan înclinat este și el
disponibil turiștilor după programul obișnuit,
putând fi utilizat zilnic, între orele 9.00 și
17.00, program de iarnă.

În perioada sărbătorilor, Dino Parc va
funcţiona după program normal, fiind
deschis zilnic între orele 10.00 și 17.00 de
luni până joi, între 10.00 și 18.00 vinerea și
sâmbăta, respectiv între 10.00 și 17.30 în

zilele de duminică. Excepţie vor face doar
prima zi de Crăciun (25 decembrie) și prima
zi a lui 2017, când dinozaurii se vor trezi ceva
mai târziu și își vor aștepta oaspeţii între orele
12.00 și 17.00, respectiv 12.00 și 17.30.

Peștera Valea Cetăţii,
program normal
Un alt obiectiv turistic deschis vizitării după programul
normal de iarnă, chiar și în zilele de sărbătoare, este Peștera
Valea Cetăţii. Astfel, turiștii sunt așteptaţi zilnic între orele
10.00 și 18.00, tarifele de vizitare fiind de 15 lei pentru
adulţi și 10 lei pentru copii, iar membrii grupurilor de adulţi
plătesc 12 lei/persoană și grupurile de copii, 7 lei/persoană.

„Decesele”, singurul serviciu deschis
pe întreaga perioadă a sărbătorilor
Primăria nu va avea program
în 26 decembrie și 2 ianuarie

Serviciul de Stare Civilă, prin biroul
„Decese”, va fi singurul care va funcţiona în
regim normal pe toată perioada vacanţei prilejuită de sărbătorile de iarnă, ofiţerul de serviciu
din cadrul Primăriei fiind cel care va prelua
cazurile de urgenţă din zilele respective.
„Având în vedere că, din nefericire, pot apărea

evenimente neprevăzute în orice moment,
orice urgenţă poate fi anunţată, urmând să fie
preluată telefonic de către Serviciul de Stare
Civilă, chiar și în zilele de sărbătoare legală și
cele declarate nelucrătoare”, ne-a declarat
Casandra Turcu, șef Serviciu Starea Civilă din
cadrul Primăriei Râșnov.
Ultimele zile lucrătoare dinaintea sărbătorilor din acest an sunt vineri - 23 decembrie,
după care vor urma zilele libere de Crăciun și
vineri - 30 decembrie. La Biroul de Evidenţă a

DISPECERATE
DE URGENŢĂ
NON STOP
Aici suni dacă ai probleme
Centrul de Permanenţă de la Policlinica Râșnov,
(urgenţe medicale, program non-stop):
0268.230.123
Deszăpezire: 0724.005.189.
Apă, Canalizare: 0724.005.189
Salubritate: 0724.058 189.
Salvamont Râșnov – 0725.826.668
Electrica: 0268.506.502
Engie – 0800877788, telverde
Număr unic de Urgenţă
– 112

Persoanelor, în ultima
vineri din lună nu se
lucrează cu publicul.
Anul acesta, zile libere
sunt 24, 25, 26 decembrie
2016, 31 decembrie 2016 și 1
și 2 ianuarie 2017.
Programul normal va fi reluat
marţi, 3 ianuarie 2017, atunci când
toate serviciile din cadrul Primăriei vor
redeveni disponibile cetăţenilor.

PROGRAM SĂRBĂTORI
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Râșnovul asigură permanenţa de sărbători
De sărbători, cei de la „Salubritate” nu au concediu
Programul de colectare a
deșeurilor va fi respectat și
în zilele libere de Crăciun
și Revelion. Doar casieriile
vor fi închise două zile

brizare lucrează conform programului obișnuit de colectare a deșeurilor. „Cele două
autospeciale de ridicat deșeurile din oraș vor
fi pe teren conform graficului valabil pentru
anul 2016, astfel că râșnovenii nu vor fi afectaţi din acest punct de vedere”, a precizat
Rareș Secăreanu.
În ceea ce privește casieriile Goscom,
acestea nu vor avea program cu publicul
în zilele de luni, 26 decembrie, și luni, 2
ianuarie, zile libere legale potrivit Codului
Muncii.

Lucrătorii SC Goscom Cetate Râșnov SA
de la serviciul de Salubritate nu vor avea concediu în zilele de sărbătoare. Potrivit directorului Goscom, Rareș Secăreanu, în perioada sărbătorilor de iarnă, atelierul de salu-

PROGRAMUL DE COLECTARE A DEȘEURILOR
Echipa 1

Echipa 2

" Luni: Asociaţia Toamnei, Asociaţia
Rosenau, Asociaţia Florilor I și II, Asociaţia
Centru Nord, Asociaţia Caragiale, Asociaţia
Romacril, Ghimbășel, Vânători, Asociaţia
Vulcăniţa, Mică, Vulcan.
" Marţi: Caragiale (Valea Cărbunării),
Horia, Cloșca, Crișan, R. Cristolovean, M.
Basarab, V Cărbunării, Grădiniţa 2, Grădiniţa 3, Școala Gimnazială nr. 1
" Miercuri: Asociaţia Florilor I și II,
Negoiu, Bucegi, Cpt. Ioan Șofran, George
Coșbuc, Iazului, Piaţa Industriei, Abator,
Vlad Ţepeș, Uzinei, Mihai Eminescu, Glăjerie.
" Joi: Asociaţia Caragiale, Asociaţia
Condmag, Predeal, Șoseaua Branului, Asociaţia Romacril, Căsuţe IAS, Agroindustriala și Temad, Terion, Ergofila, Edilbeton,
Anybodi, Acantius, Vicfor, Valentin & Alina,
Disco Ben, Comsirex, Vectra
" Vineri: Asociaţia Florilor I și II, Asociaţia Toamnei, Asociaţia Rosenau, Asociaţia Vulcăniţa, Asociaţia Centru Nord,
M&M Product, Dexion, DM Elektron, PSI
Control, ISR Cantina, CNFP.
" Duminică: Asociaţiile de proprietari.

" Luni: Cetate + Parcare, Asociaţia
ISR, Caraiman, Florilor, Brazilor, Izvor –
124, 1 Mai, Vulturului, Armata Română.
" Marţi: Cetăţii, Mihai Viteazu, Ion
Creangă, Republicii, Teiului, Gheorghe
Lazăr, Nicolae Bălcescu, Școala Gimnazială Peter Thall.
" Miercuri: Asociaţia ISR, Asociaţia
Centru - Nord, Gării, Eroilor, Aurel
Vlaicu, Tudor Vladimirescu, Panduri,
Mihail Sadoveanu, Mișu Popp, Piaţa
Școlii, Postăvarului, Școala Gimnazială
nr. 3.
" Joi: Cetate + Parcare, Libertăţii,
Alexandru Sahia, Ana Ipătescu, George
Topârceanu, Vasile Alexandri, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Zaharia Stancu,
Crizantemelor, Ion Heliade Rădulescu,
Ioan Slavici, As. Slavici, Toamnei,
Primăverii, Alexandru Vlahuţă, Aleccu
Ruso.
" Vineri: Cartier Primăverii, agenţi
economici, pensiuni, instituţii publice,
Cetate + Valea Cetăţii.
" Duminică: Asociaţiile
de proprietari.

Două echipe, pregătite în orice moment să intervină pentru deszăpezire
Goscom poate asigura
permanenţa în caz de necesitate
Autorităţile râșnovene s-au pregătit din timp pentru a deszăpezi străzile din oraș și pentru a răspândi
materiale antiderapante. Această activitate va fi asigurată, ca în fiecare an, de Goscom Cetate Râșnov, iar
utilajele de deszăpezire au intervenit deja pe străzi,
pentru a evita producerea poleiului, dar și pentru a
înlătura zăpada.
Conform directorului Goscom, Rareș Secăreanu,
„avem pregătite două pluguri, două sărăriţe, două tractoare, un tractor cu lamă, două remorci de patru metri

cubi și alte două de un metru cub, o autospecială pentru deszăpezire cu lamă și RNSP (răspânditor material
antiderapant), încă una cu lamă, un buldoexcavator,
deservite de patru șoferi și 10 muncitori. Totodată,
autorităţile locale au asigurat stocurile de materiale
antiderapante, respectiv 150 de metri cubi de nisip, 30
de tone de sare, 60 de tone de clorură de calciu, iar dacă
va fi nevoie, necesarul de materiale se va suplimenta”.
Pentru a asigura activitatea de deszăpezire și combatere a poleiului, sunt pregătite două echipe, care vor
acţiona în baza unui grafic bine stabilit. În primă fază,
se intervine pe arterele principale, apoi pe străzile
secundare, fiecare dintre cele două echipe având arondate străzi din ambele categorii.

De deszăpezirea pe DN 73 se va ocupa
CNAIR, având în vedere că e drum naţional.

Graficul de deszăpezire a străzilor din oraș
Echipa 1
Republicii
Piaţa Unirii
I.L. Caragiale
Florilor
Ion Creangă
Mihai Eminescu
Glăjerie
Plopului
Aurel Vlaicu
Mișu Pop
Școlii
Panduri
Tudor Vladimirescu
Mihail Sadoveanu
Postăvarul
Strada Eroilor
Bucegi
Brazilor
Teiului
Izvor
Armata Română
Vulcanului
Vânători
Salciei
Ghimbășel
Crizantemelor
Lucian Blaga

Liviu Rebreanu
Vasile Alecsandri
Delavrancea BS
Heliade Rădulescu
Ana Ipătescu
Libertăţii
Alecu Russo
Ioan Slavici
Zaharia Stancu
Toamnei
Primăverii
George Topârceanu
Alexandru Vlahuţă
Echipa 2
Matei Basarab
R. Cristoloveanu
Cloșca
Crișan
Horia
Cvartalul ISR
Cpt. Iancu Șofran
Cvartal Centru Nord
George Coșbuc
Iazului
Cvartal Florilor
Cvartal Romacril
Mică
Brândușelor

Garofiţei
Gladiolelor
Lalelelor
Narciselor
Orhideelor
Panseluţelor
Trandafirilor
Bujorului
Crinului
Daliei
Ghiocelului
Iasomiei
Lămâiţei
Liliacului
Viorelelor
1 Mai
Vulturului
Nicolae Bălcescu
Gheorghe Lazăr
Vlad Ţepeș
Abator
Gării
Grădinarilor
Man
Salciei
Plopului
Glăjărie
Colţii Cheii Captare

ZIUA UNIRII
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La mulţi ani, România!
La mulţi ani, Râșnov!
Dublă sărbătoare de
1 Decembrie în orașul nostru

Ziua Naţională și Ziua
Staţiunii au fost celebrate
pe pietonalul din Piaţa Unirii,
inaugurat în acest an
Sunt patru ani de când râșnovenii au
două motive de sărbătoare pe 1 Decembrie, în
2012, chiar de Ziua Naţională, orașul nostru
primind titlul de Staţiune Turistică de Interes
Naţional. Evenimentul prin care localnicii,
dar și turiștii care au venit la munte în mini-

vacanţa începutului de decembrie au marcat
Ziua Naţională a României și Ziua Staţiunii
Râșnov s-a desfășurat în Piaţa Unirii, transformată în pietonal și reinaugurată în acest
an. „Sărbătorim astăzi poate cea mai importantă pagină din istoria neamului românesc,
unirea din 1918. Momentul nu a fost opera
vreunui om politic, nici a unui guvern, nici a
vreunui partid, ci un act de voinţă al întregului popor. Este piatra de temelie a României
moderne și nu întâmplător vine după sărbătoarea Sfântului Andrei, ocrotitorul români-

lor. Cu toţii trebuie să ne regăsim spiritul
patriotic. A iubi neamul și ţara nu este ceva
învechit. Totodată, din 2012 avem încă un
motiv de sărbătoare în această zi, Râșnovul
devenind atunci Staţiune Turistică de Interes
Naţional”, a spus Liviu Butnariu, viceprimarul orașului Râșnov.
Ceremonia a debutat cu intonarea imnului naţional, iar după oficierea serviciului religios și rostirea alocuţiunilor a avut loc
tradiţionala paradă militară, urmată de un
moment artistic susţinut de elevi de la toate

fiecărui român și declară că voinţa sa
nestrămutată este: Voim să fim alăturaţi,
împreună 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”,
sunt cuvintele râșnovenilor de acum 98
de ani, din care răzbate mândria de a fi
român. Peste doi ani, în 2018, la aniversarea unui secol de când Râșnovul se
află în inima României, această proclamaţie istorică va fi înscrisă pe o placă
aniversară în Piaţa Unirii.

Tricolorul prezent în Piaţa Unirii la toate generaţiile.

școlile din oraș și de membrii Ansamblului
Mugurelul. „Cele două sărbători nu sunt
întâmplătoare pentru locuitorii acestui oraș,
căci prin această dublă semnificaţie am vrut
să spunem că ne mândrim că suntem
români. De altfel, culorile tricolorului românesc se regăsesc și pe steagul orașului
Râșnov. La mulţi ani tuturor râșnovenilor,
tuturor locuitorilor judeţului Brașov și tuturor românilor”, a punctat și Adrian Veștea,
președintele Consiliului Judeţean Brașov,
prezent la ceremonie.

Proclamaţia de la Râșnov
Sărbătoarea Marii Uniri, realizată în
urmă cu aproape un secol, este cu atât
mai importantă pentru râșnoveni cu cât
orașul nostru se regăsește în paginile
acestui măreţ eveniment prin care a luat
naștere România modernă. ,,Proclamaţia
Obștei românești din Râșnov” de la 22
noiembrie 1918, păstrată între actele
Unirii de la Alba Iulia, este cel mai important document din istoria modernă a
Râșnovului și reprezintă dovada că
râșnovenii au contribuit în mod direct la
realizarea României Mari. ,,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

UNIŢI ÎN PIAŢA UNIRII
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O trecere în rezervă și diplome de excelenţă la
Centrul 42 Comunicaţii și Informatică de Sprijin
Col. Silviu Bălășescu a primit, în
numele unităţii militare, o plachetă
simbolică din partea reprezentanţilor
administraţiei locale.

Plt. adj. princ. Gelu Sauciuc, cap. Marius Berbece, Mihail Iedu,
Viorel Gabriel Mărtoiu, Aurel Bălău (ultimii trei – personal
contractual) au primit diplome de excelenţă.
În cadrul evenimentului desfășurat pe 1
Decembrie în Piaţa Unirii, la care au participat ca de obicei și militarii de la Unitatea de
Transmisiuni din oraș, a avut loc și trecerea
în rezervă a unuia dintre aceștia, plutonierul adjutant de comunicaţii și informatică Vasile Gheorghe Marian. Totodată,
cinci dintre angajaţii UM 01751 - Centrul 42
Comunicaţii și Informatică de Sprijin au
primit diplome de excelenţă pentru activi-

tatea lor. „Ziua de 1 Decembrie este o
poveste naţională de aproape 100 de ani,
care marchează momentul nașterii României Mari, o pagină sublimă a istoriei
noastre. Dorinţa de unitate naţională a
reușit să reașeze neamul românesc în vatra
străbună. Este ziua în care trebuie să fim
mândri de tot ceea ce înseamnă român”,
le-a spus râșnovenilor prezenţi comandantul unităţii, col. Silviu Bălășescu.

Plutonierul adjutant de
comunicaţii și informatică, Vasile
Gheorghe Marian, a trecut în
rezervă chiar de Ziua Naţională.

Steagul Râșnovului,
în culorile Drapelului Naţional
Ziua Staţiunii Râșnov nu este sărbătorită întâmplător pe 1 Decembrie, chiar de
Ziua Naţională, între elementele comune
aflându-se și culorile ce se regăsesc pe
steagul orașului nostru, respectiv pe
Drapelul Naţional. Astfel și pe steagul
Râșnovului apar cele trei culori naţionale
ale României: flori de trandafiri sălbatici

roșii, pe un scut albastru, cu stema așezată
pe fond galben. Toate acestea sunt simboluri importante pentru comunitate:
„roșul” simbolizează istoria și culoarea sângelui eroilor; „galbenul”, prosperitatea,
darurile pe care Dumnezeu le-a lăsat din
belșug râșnovenilor, iar „albastrul”, cerul și Elevii râșnoveni au întreţinut atmosfera în timpul ceremoniei,
speranţa în mai bine.
cu momente de poezie, muzică și dans popular.

BUGET
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Taxe și impozite nemajorate la Râșnov, în 2017
Va fi menţinută și bonificaţia de 10% pentru cei care își vor plăti impozitele pe clădiri, terenuri și vehicule până la data de 31 martie
Anul 2017 nu va aduce o povară în
plus pentru râșnoveni, cel puţin nu în
ceea ce privește dările de plătit la
Primărie, pentru că nivelul taxelor și
impozitelor percepute la nivel local va
rămâne neschimbat. „Am luat decizia ca
în acest an să nu majorăm taxele și
impozitele locale, astfel oamenii vor plăti
pentru mașini, clădiri și terenuri aceleași
sume ca și în 2016”, ne-a declarat viceprimarul Liviu Butnariu, cel care a iniţiat, conform prerogativelor legale, proiectul de
hotărâre de Consiliu Local privind taxele și
impozitele locale pentru anul 2017.
Proiectul a fost publicat spre consultare publică pe site-ul Primăriei Râșnov
pe data de 1 noiembrie, iar în data de 29
noiembrie, în Sala de Consiliu a Primăriei, a fost supus dezbaterii publice.
Viceprimarul Râșnovului, Liviu Butnariu,
a declarat că nu au fost propuse alte modificări faţă de proiectul iniţial, urmând
ca actul normativ să fie supus votului
Consiliului Local în ședinţa de plen din 22
decembrie.
„Codul Fiscal dă mână liberă autorităţilor locale să stabilească cote adiţionale de 50% atât în ceea ce privește
impozitul pe clădiri, cât și cel pentru
terenuri sau autoturisme, dar, și pentru
2017, am decis să menţinem cote cât mai
mici de impozitare pentru populaţie,
fiindcă nu vrem să-i împovărăm pe
cetăţeni cu biruri, ci dorim să continuăm
dezvoltarea orașului prin atragerea de
noi finanţări nerambursabile, pe proiecte
guvernamentale sau europene, și în anul
care urmează. Menţinerea impozitelor la
un nivel apropiat de minimul legal e
«politica» dusă la Râșnov în ultimii ani și
pe care o continuăm și noi acum”, a precizat viceprimarul.
Acesta a ţinut să mai menţioneze că,
pentru plata cu anticipaţie până la data de
31 martie a impozitului pe clădiri, teren și
auto datorat de contribuabili, persoane fizice, se acordă în 2017 o bonificaţie de 10%.

Ce cote se vor
plăti pentru clădiri
Potrivit raportului de specialitate aferent proiectului de hotărâre, cota impozi-

lei/ha, în funcţie de zonă. Pentru un hectar de teren arabil se va plăti un impozit
cuprins între 42 lei/ha și de 50 lei/ha, pentru pășune și fâneaţă se va plăti un impozit cuprins între 20 lei/ha și 28 lei /ha.
În schimb, sunt scutite de la plata
impozitului pădurile în vârstă de până la
20 de ani cu rol de protecţie, drumurile și
căile ferate, precum și terenurile neproductive.

Ce impozite se vor
plăti pentru vehicule

PROGRAM DE LUCRU
Biroul de Impozite și Taxe din cadrul
Primăriei Râșnov este deschis
publicului după următorul program:
" în zilele de luni și miercuri între
orele 8.00 și 12.00;
" în zilele de marţi și joi între 8.00
și 12.000, 14.00 și 16.00;
" în zilele de vineri între 8.00
și 10.00.

tului pentru clădirile rezidenţiale aflate în
proprietatea persoanelor fizice se propune la valoarea de 0,1%. Totodată, cota
impozitului pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor
fizice se propune la valoarea de 0,2%.
În ceea ce privește persoanele juridice,
cota impozitului/ taxei pentru clădirile
rezidenţiale se propune la valoarea de
0,2%, iar cota pentru clădirile nerezidenţiale de 1,2%.

Cum se va calcula
impozitul pe teren
Potrivit aceluiași document, în cazul
unui impozit pe teren amplasat în intravilan, înregistrat ca fiind teren de construcţie sau altă categorie de folosinţă de
până la 400 de metri pătraţi inclusiv, acesta se va stabili prin înmulţirea suprafeţei

Ce alte taxe mai sunt prevăzute
Taxele pentru eliberarea anumitor documente sunt similare celor prevăzute de
Codul Fiscal.
" Pentru obţinerea certificatului de
urbanism se va achita o taxă calculată în
funcţie de suprafaţa de teren pentru care se
solicită acest document, respectiv de 6 lei
(pentru suprafeţe mai mici de 720 mp) și de
14 lei (pentru terenurile cu suprafeţe
cuprinse între 721 și 1.000 mp). În cazul
terenurilor cu o suprafaţă mai mare de
1.000 mp, taxa pentru eliberarea certificatului va fi de 14 lei + 0,01 lei pentru fiecare
metru pătrat ce depășește această suprafaţă.
" Taxa pentru avizarea certificatelor de
urbanism de către comisia de urbanism și
amenajarea teritoriului de către primari sau
de structurile de specialitate va fi anul viitor
de 15 lei.
" Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor

de foraje sau excavări se calculează în
funcţie de numărul de metri de teren ce vor
fi efectiv afectaţi de suprafaţa solului de
foraje și excavări cu o valoare de 8 lei.
" Pentru eliberarea autorizării amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri și panouri de
afișaj, firme și reclame situate pe căile și în
spaţiile publice prevăzute este de 8 lei pentru fiecare mp de suprafaţă ocupată de construcţie.
" Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri, branșamente este de 13 lei pentru fiecare racord.
" Taxa pentru eliberarea certificatului
de nomenclatură stradală și adresă este de
9 lei.
" Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor
sanitare de funcţionare este de 20 de lei.
" Taxa pentru eliberarea atestatului de

terenului exprimată în hectare cu suma
stabilită pentru un hectar, în funcţie de
zona în care este parcela de teren. Mai
exact, pentru zona A, pentru un hectar de
teren a fost stabilit un nivel al impozitului pe teren în cuantum de 5.236 de lei,
pentru zona B, valoarea impozitului pentru un hectar de teren a fost stabilită la
3.558 de lei, pentru zona C, nivelul
impozitului a fost stabilit la 1.690 de lei
pentru un hectar de teren, iar pentru
zona D, la suma de 984 de lei/ha.
În cazul unui teren din extravilan,
impozitul pe teren se stabilește prin
înmulţirea suprafeţei terenului exprimată
în hectare cu suma prevăzută pentru un
hectar în funcţie de categoria de folosinţă.
Astfel, pentru terenurile cu construcţii,
valoarea impozitului pentru un hectar de
teren este cuprinsă între 22 lei/ha și 31

producător este de 68 de lei, iar pentru
eliberarea carnetului de comercializare este
de 12 lei.
" Taxa pentru îndeplinirea procedurii
de divorţ este de 580 de lei.
" Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală
a autorizaţiei privind desfășurarea activităţii
de alimentaţie publică se va calcula diferenţiat, în funcţie de suprafeţele aferente
activităţilor respective. Astfel, pentru o
suprafaţă de până la 5.000 de metri, se stabilește la 300 de lei, iar pentru o suprafaţă
mai mare de 500 mp, se stabilește la 4.000
de lei.
" Taxa pentru servicii de reclamă și
publicitate se stabilește în procent de 3% și
se aplică la valoarea serviciilor de reclamă și
publicitate.
" Taxa pentru afișaj în scop de reclamă
și publicitate se va calcula prin înmulţirea

Pentru vehicule se va achita suma de 3
lei/200 cmc, pentru cele cu capacitatea
sub 4.800 cmc, pentru vehiculele cu o
capacitate cilindrică mai mare de 4.800
cmc se va achita suma de 5 lei/200 cmc.
În cazul vehiculelor fără capacitate cilindrică evidenţiată, se va plăti suma de 60
de lei pe an.
În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul va fi redus cu 50%.

Ce categorii de
contribuabili vor fi scutiţi
de la plata impozitului
De la plata impozitului pentru clădiri, și
terenuri vor fi scutiţi beneficiarii
Legii recunoștinţei faţă de eroii-martiri și
luptătorii care au contribuit la victoria
Revoluţiei române din decembrie 1989, dacă
aceștia sunt proprietari sau coproprietari.

Impozite majorate
pentru terenurile
și casele neîngrijite
Pe de altă parte, vor fi valabile prevederile privind majorarea cu 100% a impozitului pentru terenurile agricole neîngrijite timp de doi ani consecutivi, începând
cu al treilea an. Aceeași majorare va fi
aplicată și pentru clădirile și terenurile
neîngrijite situate în intravilan.
Aceste prevederi au intrat în vigoare
anul acesta și, având în vedere că
impozitele majorate se plătesc pentru
terenurile neîngrijite sau casele lăsate în
paragină timp de doi ani consecutiv,
primele încasări din această sursă vor
intra la bugetul local din 2018.

numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii
de metri pătraţi a suprafeţei afișajului pentru reclamă și publicitate cu suma de 32 de
lei - dacă afișajul este în locul unde persoana derulează activitatea - și cu 23 de lei
în celelalte situaţii.
" În cazul evenimentelor, cota de
impozit va fi de 2% pentru spectacolele de
teatru, cum este cazul pieselor de teatru,
balet, operă, concertele filarmonice sau alte
manifestări muzicale, proiecţia unui film la
cinematograf, spectacolele de circ, precum
și competiţiile sportive interne sau internaţionale. O cotă de 5% va fi aplicată pentru
manifestările artistice, altele decât cele enumerate anterior.
" Taxa pentru eliberarea copiilor heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe
alte asemenea planuri deţinute de administraţia locală va fi de 32 de lei.
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Patru directori de unităţi școlare din Râșnov
au fost reconfirmaţi în funcţie până în 2021

Cristian Aristide Dudulean Liceului Tehnologic Râșnov

Oana Cheţea Școala Gimnazială nr. 3

Niculina Firăstrău Grădiniţa nr. 2 de pe I.L. Caragiale

Marius Cosma Clubul Sportiv Dinamo Râșnov

În toamnă, toate funcţiile de directori și
directori adjuncţi de unităţi școlare din ţară
(de la grădiniţe până la cluburi școlare
sportive) au fost scoase la concurs, decizia
aparţinând Ministerului Educaţiei. Concursul, care a avut loc în lunile octombrie și
noiembrie, s-a încheiat în 9 decembrie,
când au fost afișate rezultatele finale, după
rezolvarea contestaţiilor. Candidaţii care
s-au înscris au avut de trecut prin trei probe
– scrisă, de evaluare a CV-ului și de evaluare
a proiectului managerial. Au fost școli și
grădiniţe la care nu a dorit nimeni să se
înscrie la concurs, dar și unităţi la care candidaţii înscriși au fost respinși. La Râșnov,
în urma acestui concurs, patru unităţi își
vor păstra actualii directori, respectiv Liceul
Tehnologic, Școala Gimnazială nr. 3, Grădiniţa nr. 2 de pe str. I.L. Caragiale și Clubul
Sportiv Școlar Dinamo Râșnov. La Școala
Gimnazială nr. 2, Grădiniţa nr. 1 de pe Mihai
Viteazul și Clubul Copiilor, actualii directori
vor fi înlocuiţi cu manageri interimari,
potrivit Inspectoratului Școlar Judeţean
Brașov.

care se apropie de sfârșit. În acest sens,
ne-am bucurat de sprijinul Primăriei, care
a alocat o sumă de 340.000 lei. Practic, în
campus sunt șase săli de curs, un laborator
de gastronomie și ateliere mecanice. Însă,
foarte important în următorul an este perfecţionarea actului didactic și promovarea
învăţării centrate pe elev. Mai exact, vrem
să eficientizăm procesul de învăţare și să îl
transformăm într-un proces activ-participativ prin încurajarea implicării active a
elevilor în propria formare, să îi responsabilizăm pe elevi în ceea ce privește propria
formare. Vom continua pregătirea suplimentară pentru examenul de Bacalaureat.
Ne mai dorim dezvoltarea parteneriatului
școală-familie-comunitate-agenţi economici și un alt punct necesar este corelarea
ofertei învăţământului profesional și tehnic
cu cerinţele de pe piaţa muncii. Un alt
obiectiv important este desfășurarea activităţii într-un climat de siguranţă, astfel
încât vrem să instalăm camere video și pe
corpul din spate. Acum există camere video
în corpul vechi”, a explicat directorul. La
aceste obiective se adaugă și proiectul ROSE
(proiect pentru învăţământul secundar) proiect care are drept scop creșterea interesului tinerilor în continuarea studiilor în
învăţământul terţiar și reducerea abandonului școlar.

început, dar aici o problemă reală este
abandonul școlar. Tocmai de aceea vrem să
implementăm un proiect ce se va desfășura
după cursuri, pentru care am aplicat deja și
sperăm să-l câștigăm, lucru pe care o să-l
aflăm abia în ianuarie sau februarie, anul
viitor. Proiectul se va desfășura pe durata a
trei ani, avem și sprijinul Primăriei deja și,
foarte important, și pe al părinţilor. În principiu, vor fi activităţi remediale, dar vrem și
activităţi extracurriculare, care să îi atragă
și să îi ţină pe copii la școală”, a detaliat
Oana Cheţe.
În privinţa Școlii 3, pentru următorul
an, directorul vrea să continue îmbunătăţirea bazei materiale, iar în privinţa
ariei curriculare, „încercăm să facem un
proces mai interactiv, ne dorim o participare mai activă a elevilor, o implicare mai
mare a părinţilor în procesul de instruire,
pe scurt, o deschidere mai mare către
școală”.

obţinut 46,875 puncte la proba scrisă,
38,750 la evaluarea CV-ului și de asemenea
punctaj maxim la proba de evaluare a
proiectului managerial (50,000), punctajul
total fiind de 135,625.
La Clubul Sportiv Dinamo Râșnov,
Cosma Marius Ion a obţinut 44,375 puncte
la proba scrisă, 40,000 puncte la evaluarea
CV-ului și 49,000 puncte la evaluarea
proiectului de management, fiind admis cu
un punctaj total de 133,375 puncte.

Proiectul pentru
Liceul Râșnov, evaluat
cu punctaj maxim
Cel mai mare punctaj, la nivelul orașului Râșnov, a fost obţinut de actualul director al Liceului Tehnologic – Cristian Aristide Dudulean. El a obţinut 44,375 puncte la
proba scrisă, 43,750 la proba de evaluare a
CV-ului și punctaj maxim – 50,000, la proba
de evaluare a proiectului de management.
Astfel, directorul a obţinut un punctaj total
de 138,125 .
„Oferta managerială a fost întocmită
pentru un an și ea se încadrează în Proiectul de Dezvoltare Instituţională pentru
perioada 2013-2018. Pe scurt, pentru următorul an, îmi propun să finalizăm partea de
dotare a campusului. Este nevoie să fie
dotat cu mobilier și echipamente, proiect

Școala Gimnazială nr. 3, un
plan de viitor tot de nota 10
Un alt director cu un punctaj total foarte
bun este Oana Cheţe, director acum la
Școala Gimnazială nr. 3. Ea a obţinut la
proba scrisă 46,875 puncte, la evaluarea CVului a primit 37,500 puncte, iar la evaluarea
proiectului de management – punctajul
maxim 50,000 puncte, realizând astfel un
total de 134,375 puncte.
„Proiectul meu a vizat atât Școala 3, cât
și Școala 1. La aceasta din urmă vrem să
îmbunătăţim baza materială, proces deja

Fără directori adjuncţi
Contracandidatul Oanei Cheţe la funcţia
de director a fost Neagu Cristina Elena, care a
candidat și pentru funcţia de director adjunct.
Ea a fost respinsă, astfel că Inspectoratul Școlar Judeţean (IȘJ) Brașov trebuie să numească
un director adjunct.
La Liceul Tehnologic Râșnov, însă, nu a
existat candidat pentru funcţia de director
adjunct pentru că nu există această funcţie,
potrivit directorului unităţii, Cristian
Dudulean. „Nu avem director adjunct pentru că nu ne permite numărul de clase. Noi
avem 18 clase și era necesar să fi avut 19
clase, conform ordonanţei 20/2016”, a precizat Cristian Dudulean.

Grădiniţa nr. 2, de asemenea
punctaj maxim pentru
proiectul managerial
La Grădiniţa cu program prelungit nr.2
director rămâne Niculina Firăstrău, care a

Pentru Școala Gimnazială
nr. 2, Grădiniţa nr. 1 și
Clubul Copiilor nu s-a
prezentat nimeni la concurs,
dar directorii tot se schimbă
Niciun candidat nu a dorit să se înscrie
la concurs pentru a conduce Grădiniţa cu
program normal nr. 1 și Școala Gimnazială
nr. 2 „Peter Thal”. De asemenea, la Clubul
Copiilor Râșnov, candidatul înscris – Nicolae Zobea, nu s-a prezentat la concurs.
În aceste cazuri, actualii directori nu-și
vor păstra posturile. Inspectoratul Școlar
Judeţean va numi, prin dispoziţie, noi
manageri. „Vom respecta metodologia, în
sensul în care acel cadru didactic trebuie să
fie expert în corpul naţional al experţilor în
management educaţional și să aibă gradul
didactic cel puţin doi, calificative «foarte
bine». Așa cum colegii noștri au fost numiţi
până la organizarea acestui concurs, prin
detașare în interesul învăţământului, până
la organizarea concursului, așa vom proceda și în continuare”, a precizat inspectorul
școlar general Ariana Bucur.
Directorii reconfirmaţi prin concurs își
vor începe noul mandat de 4 ani de la data
de 9 ianuarie 2017. Tot din 9 ianuarie, vor fi
numiţi și directorii interimari la Școala 2,
Grădiniţa nr. 1 și Clubul Copiilor, care vor
primi însă mandat doar până la sfârșitul
anului școlar 2016 – 2017.
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Feerie pe cer, în Piaţa Unirii
Iluminatul de sărbători a fost aprins pe 4 decembrie la Râșnov, iar bradul și
„tavanul” de lumini au transformat pietonalul în „tărâm de poveste”

Ca în fiecare an,
nici copiii, dar
nici adulţii nu au
stat departe de
selfie-urile cu
renul moșului.

Piaţa Unirii s-a umplut de oameni curioși să asiste la
evenimentul de aprindere a iluminatului de sărbătoare.
Sezonul sărbătorilor de iarnă a fost
deschis în seara de 4 decembrie la Râșnov,
centrul de interes revenind în acest an în Piaţa
Unirii, după transformarea acesteia în pietonal. O mulţime de localnici s-au strâns în
centrul istoric, unde, pentru că Moș Crăciun,
bradul și sărbătorile sunt în primul rând ale
copiilor, aceștia au oferit un moment artistic
pentru publicul spectator. În cadrul unui
spectacol prezentat de Karina și Dragoș Popa,
pe scenă au urcat Denis Costea, Sandra
Stănilă, fost participant la Next Star –
Cătălina Neacșu, Ana Maria Parfene, Darius
Radu, Cătălina Neacșu, Sorina Rucărean,
Denisa Olenic, Denisa Titilincu, Miruna
Neculai, Alexandra Băncilă (participant la festivalul „Mamaia Copiilor”) sau Irina Tampa,
micuţi talentaţi care au încălzit spectatorii în
așteptarea Moșului. Acesta a sosit la 18 fix,
chiar în momentul în care luminile de sărbătoare s-au aprins peste centrul Râșnovului.
„Declarăm deschis sezonul sărbătorilor,
prilej cu care urăm tuturor râșnovenilor să
uităm, măcar pentru un moment, de probleme, să fie fericiţi și să aibă parte de căldură în suflete și în sânul familiei”, a spus
viceprimarul Liviu Butnariu. Centrul orașu-

lui Râșnov a fost parcă transformat într-un
tărâm de poveste, „cerul înstelat” de deasupra
Pieţeii Unirii și bradul de Crăciun, înalt de 18
metri, fiind admirate de mulţimea de localnici și turiști prezentă la eveniment. Bradul a
fost împodobit în acest sezon de iarnă pe un
model conic, cu beteală, 400 de globuri (galbene, roșii și aurii) și șiruri luminoase cu
flash-uri. Totodată, în mijlocul Pieţei Unirii a
fost montat un stâlp de la care pornesc, în
rază, către laturile pieţei, șiruri luminoase,
formând astfel o „umbrelă” densă, modalitate
de decorare utilizată cu succes, de ani de zile,
și în Sibiu. „Mă trec două sentimente. Unul de
«invidie», pentru că anul trecut când îl așteptam pe Moș Crăciun nu eram gata cu centrul
pietonal, dar, bineînţeles, și unul de bucurie că
văd o piaţă plină de oameni, într-un centru
care rivalizează cu zonele pietonale din multe
orașe istorice ale României, chiar ale
Europei”, a declarat și Adrian Veștea, președintele Consiliului Judeţean Brașov.
La Râșnov au fost împodobiţi anul acesta
10 brazi de Crăciun și în toate cartierele
orașului, iar pe stâlpii de pe Drumul Naţional,
precum și pe cei de pe străzile principale s-au
montat ornamente luminoase.

Viceprimarul Liviu Butnariu la momentul
aprinderii luminilor de sărbătoare.

Căsuţa lui Moș Crăciun, deschisă până în Ajunul Crăciunului
La fel ca în anii trecuţi, Moș Crăciun apelează la copii pentru a-i ajuta și pe cei
nevoiași, iar cei care îl vizitează, pentru
a-i lăsa tradiţionalele scrisori, la căsuţa lui
din centrul orașului deschisă până în
seara de 24 decembrie (între orele 18.00
și 20.00), pot lăsa și o mică jucărie pe care
ei nu o mai vor. Totodată, atât cei mici cât
și cei mari, pot dona la căsuţa Moșului și
haine pe care nu le mai poartă, pentru ca
acestea să fie dăruite celor din familiile
mai sărace sau din centrele de plasament. În Ajunul Crăciunului, Moșul va
împărţi copilașilor darurile, dar și dulciurile venite din partea Primăriei orașului
Râșnov. Pentru a putea răspunde și celor
care nu sunt foarte aproape, Moșul
primește scrisori pe adresa Piaţa Unirii
12, Râșnov - 505400, iar pozele pe care
micuţii le fac în timpul vizitei pot fi găsite
pe Facebook, la „Mos Craciun Rasnov”
(www.facebook.com/moscraciunrasnov)

Alături de râșnoveni, președintele CJ, Adrian Veștea.
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O tradiţie din 1890 la Râșnov:
Mare hram la începutul sărbătorilor de iarnă
Praznicul Sfântului Nicolae a fost celebrat de credincioșii celor două biserici cu același nume din localitate
Perioada sărbătorilor de iarnă începe în
fiecare an cu un mare eveniment pentru
comunitatea din Râșnov, hramul celor două
biserici cu numele „Sfântul Nicolae”. Credincioșii din oraș s-au adunat așadar la Biserica
Mare, acolo unde, în fiecare an, pe 6 decembrie
are loc slujba comună de celebrare a marelui
praznic din începutul iernii. Liturghia a fost
oficiată de către preoţii de la cele două lăcașuri
de cult, părintele Dorin Șerban și părintele
Vasile Radu Bogdan. „Așa cum este tradiţia în
comunitatea noastră, ne-am adunat pentru
a-l celebra împreună pe Sfântul Nicolae,
ocrotitorul celor două biserici din orașul nostru care-i poartă numele. Am săvârșit
liturghia, iar apoi s-a trecut la procesiunea
care datează încă din 1890, biserica fiind
înconjurată de toţi credincioșii prezenţi.
Nădăjduim că și anul acesta am adus
bucurie, ajutor și binecuvântare în sufletele
credincioșilor, prin rugăciunile pe care le-am
săvârșit”, ne-a spus părintele Dorin Șerban,
paroh la Biserica Nouă „Sfântul Nicolae”.
Cu prilejul hramului, Râșnovul a primit
și mesajul Înalt Prea Sfinţiei Sale, Laurenţiu
Streza, arhiepiscop al Sibiului și mitropolit
al Ardealului, iar apoi s-a oficiat un parastas
pentru cei plecaţi dintre noi. „Sărbătoarea
Sfântului Nicolae, prin hramul celor două
biserici, reprezintă un eveniment important în viaţa orașului nostru, un obicei al
comunităţii păstrat de generaţii întregi”, a
spus Liviu Butnariu, viceprimarul orașului
Râșnov, care a ţinut să le transmită „«La
mulţi ani!» tuturor celor care poartă
numele Sfântului Nicolae, dar în aceeași
măsură întregii comunităţi”.

UN SFÂNT
OBICEI,
DE 126
DE ANI.
Procesiunea
înconjurării
bisericii cu
icoana Sf.
Nicolae.

Icoana, simbol al celor două biserici
de sub Cetatea Râșnovului, a fost
purtată de către viceprimarul Liviu
Butnariu și Gheorghe Cristolovean,
director al societăţii Transgaz.

Parastas pentru cei plecaţi dintre noi.

2.000 de pachete cadou pentru școlarii râșnoveni
La fel cum se întâmplă în fiecare final
de an, sârguinţa copiilor în încercarea lor
de a învăţa cât mai bine și de a avea rezultate cât mai bune la activităţile școlare și
cele extrașcolare este răsplătită, micuţii
primind daruri în perioada sărbătorilor de

iarnă. Astfel, cu prilejul serbărilor de final
de an pe care aceștia le au la clasă sau cu
colegii din întreaga școală, elevii de la
unităţile de învăţământ din Râșnov vor
primi câte un pachet cadou din partea
Primăriei orașului.

Cele 2.000 de pachete conţin dulciuri
și vor ajunge la copiii de la grădiniţe și la
cei din clasele I-VIII, precum și la 150 de
micuţi asistaţi social.
„Încercăm să oferim o bucurie pentru
copiii din oraș și să îi răsplătim pentru că

au fost cuminţi și au învăţat pe durata
întregului an. Este luna cadourilor, orice
dar înseamnă mult pentru cei mici și este
normal să fim cu gândul la ei mai ales
acum, în prag de sărbători”, a precizat
viceprimarul Liviu Butnariu.

Cum simt copiii spiritul Crăciunului
Abia așteptăm Crăciunul și suntem nerăbdători să vedem ce ne-a pregătit Moș Crăciun
pentru a ne lăsa sub brad. Spiritul Crăciunului
însă înseamnă mai mult, și cel mai bun exemplu îl reprezintă chiar copiii noștri, care se
gândesc și la cei mai puţini norocoși și care, în
prag de sărbători și mai ales de vacanţă școlară,
vor organiza mai multe acţiuni prin care vor să
ajute pe alţii.

Gala caritabilă a
râșnovenilor talentaţi,
la a șasea ediţie
Prima dată au intrat în atmosfera de sărbătoare în 15 decembrie, când, după amiaza, la
Cinematograful Amza Pellea, au organizat deja
tradiţionala Gală a Râșnovenilor Talentaţi.
Evenimentul a fost iniţiat de Liceul râșnovean
și se află la a VI-a ediţie. Conceptul lui este
foarte simplu: „Participă la eveniment elevi de
la toate școlile și vin și de la grădiniţe. La
intrare, fiecare lasă o donaţie, iar banii care
sunt strânși sunt direcţionaţi către o cauză
nobilă. Anul acesta ne-am gândit la azilul de
bătrâni din Zărnești”, a explicat Cristian Dudulean, director al Liceului Tehnologic Râșnov.

De la Școala 3, cadouri
pentru Școala 1
În 19 decembrie a venit rândul elevilor
de la Școala 3 să organizeze un eveniment
special de sărbători. A avut loc în sala de
sport a unităţii școlare și, pentru acest an,
copiii au organizat un târg de Crăciun. „Ca
în fiecare an, a fost un program de colinde
oferit de elevii noștri, apoi fiecare clasă,
începând de la clasa a III-a, a avut un stand
cu obiecte confecţionate chiar de ei, special

pentru această sărbătoare. A fost ca un
bazar, iar banii, o parte vor rămâne în fondul clasei, iar o altă parte, îi vom direcţiona
către un caz social”, a explicat Oana Cheţe,
director al Școlii Gimnaziale nr. 3 Râșnov.
Pe 20 decembrie, în centrul atenţiei
intră copiii de la Școala 1, structură a Școlii
Gimnaziale nr. 3, cu o serbare de Crăciun, la
Cinema. Pentru ei, Moșul vine mai devreme,
adus chiar de colegii lor. „Copiii de la
Școala 3 au pregătit niște pacheţele, fiecare
cu ce poate să doneze, și le vor dărui copi-

15 decembrie, Gala Râșnovenilor Talentaţi

ilor de la Școala nr. 1”,ne-a mai spus Oana
Cheţe, directorul de la Școala 3.

Elevii de la Școala 2 vor face
bazar în centrul orașului
Și elevii Școlii Gimnaziale „Peter Thal”
s-au pregătit de sărbătoare.
„În 22 decembrie, de la ora 17.00, organizăm în centrul orașului, în zona pietonală, un bazar de Crăciun. Copiii vor vinde
produse confecţionate de ei. Vor avea atât
podoabe de Crăciun, cât și prăjiturele, turtă
dulce, pentru a le vinde. Pe tot parcursul
evenimentului, va fi și un program special,
pregătit de elevii noștri. Corul școlii a
pregătit un program de colinde, care sperăm noi că va plăcea râșnovenilor. Mulţumim Primăriei, care ne-a dat acceptul pentru acest proiect și ne-a ajutat cu organizarea. Dar mai este o necunoscută. Încă nu
știm cât de frig va fi atunci”, a explicat
Doina Mihăilă, director al Școlii Gimnaziale
„Peter Thal”.
De asemenea, aceasta a mai precizat că
fiecare clasă va stabili ce va face cu banii
strânși din această acţiune.

COMUNITATE
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OAMENI „LEGAŢI” DE
PIAŢĂ DE ZECI DE ANI
" Murugă Ion, producător din Priseaca, Olt
- „Vin din 1994 în piaţa
aceasta. Cum se modernizează totul, era nevoie
de o construcţie nouă.
Am așteptat cu interes
momentul”.
" Brătescu Florea,
producător din Târgoviște, Dâmboviţa - „Sunt
cel mai vechi producător
din piaţă, vin aici din
1972, mă simt ca acasă
aici. Este o construcţie
modernă, frumoasă ca
aspect și gândită bine ca
funcţionalitate”.
" Iliuţă Marian, producător din Dăbuleni,
Dolj - „În această vară
am împlinit 20 de ani de
când vin cu pepeni la
Râșnov. Prima dată am
ales Brașovul. Nu am
găsit loc acolo și am
venit la Râșnov, m-am
legat de acest loc. Aduc
pepeni, roșii, zarzavaturi. A fost bună și piaţa
veche, că de aici am trăit, dar nu putem compara nimic cu construcţia nouă, este foarte
frumoasă”.
" Carole Marcela,
florar - „Avem o afacere
de familie și vindem și
legume și flori, suntem
legaţi de piaţă, de aici
ne câștigăm pâinea și
suntem foarte mulţumiţi de cum arată”.
" Arișanu Maria,
producător din Șimon,
Brașov - „Avem telemea de oaie, telemea
mixtă – oaie și vacă,
burduf, caș afumat.
Telemeaua de oaie și
burduf sunt produsele
noastre tradiţionale.
Tot ce folosim este natural și e o mare diferenţă faţă de ce se
găsește în marile hypermarketuri. Avem
ferma la Crizbav, acolo producem. Preţurile
sunt aceleași de 20 de ani, de când aveam
câţiva ani și veneam aici cu părinţii mei”.
" Margareta Trifu,
localnică - „E o piaţă
foarte frumoasă, îmi
place
foarte
mult.
Cumpăr tot ce am nevoie
de aici, mâncare, îmbrăcăminte. Am așteptat
ceva vreme inaugurarea
și ne bucurăm că a sosit
acest moment”.

Piaţa agroalimentară, un alt
proiect care ne schimbă orașul

Transformarea Râșnovului a continuat și
în 2016, cu trei mari proiecte finalizate în
acest an.
Suntem printre puţinele orașe care poate
spune că are toate străzile reabilitate, proiect
derulat în ultimii trei ani și încheiat în 2016
odată cu includerea în programul de modernizări a ultimei artere, Valea Glăjeriei.
Tot din 2016 avem un centru al orașului
care să ne reprezinte, atât ca un oraș istoric,
cât și ca o destinaţie turistică. Am șters
„amprentele comuniste” și am recăpătat imaginea de burg istoric, dintr-un centru-parcare,
mereu plin de mașini, și cu imaginea cetăţii
camuflată de un păienjeniș de cabluri, stâlpi,
reţele, Piaţa Unirii a redevenit pietonal, precum în orașe ca Brașovul, Sibiul, Sighișoara,
care se mândresc și câștigă din modul în care
și-au conservat „inima” istorică a orașului.
Proiectul a fost unul multianulal, pentru că a
cuprins reabilitarea întregii zone centrale, iar
inaugurarea a avut loc în luna iunie.
Și nu în ultimul rând, tot în 2016, s-a finalizat reconstruirea unul alt punct important al
orașului, piaţa agro-alimentară. Proiectul
reabilitării acesteia a însemnat demolarea
vechii structuri și ridicarea unei construcţii
noi, care să asigure o activitate de comerţ civi-

lizată, la standarde europene, cu respectarea
normelor legale (igienico - sanitare, de mediu,
PSI, etc), dar și să se încadreze într-o arhitectură modernă, care totodată să nu facă notă
discordantă cu construcţiile învecinate sau cu
statutul de staţiune montană. „Așa cum am
promis, continuăm proiectele începute de
echipa fostului primar Adrian Veștea. Acesta
este primul proiect finalizat de noua administraţie a orașului, dar început din mandatul
anterior, un proiect de care aveam nevoie cu
toţii, comunitatea locală și turiștii”, a spus
Liviu Butnariu, viceprimarul orașului Râșnov.

De la multe probleme
legate de proprietate la
obiective redate comunităţii
La evenimentul de deschidere, desfășurat
pe 5 noiembrie, au participat sute de localnici,
alături de comercianţi și producători care sunt
legaţi de piaţa din orașul de sub Cetate de zeci
de ani. „Mă bucură fiecare moment pe care îl
petrec în comunitatea din Râșnov, fiecare
moment petrecut acasă. Îl felicit pe Liviu
Butnariu pentru că duce cu succes mai
departe proiectele acestei comunităţi. În
momentul când am devenit primar în 2004,

orașul avea foarte multe probleme care ţineau
de proprietate. Școala 2 era a Bisericii
Evanghelice, clădirea Primăriei și școala de pe
strada Brazilor era a unor proprietari, grădiniţa de asemenea și nici piaţa nu avea altă
situaţie. Am început identificarea topografică,
după discuţii legale îndelungi am reușit să
avem un statut juridic cert. De atunci am considerat că trebuie să punem bazele unei pieţe
la nivelul unei staţiuni turistice de interes
naţional. Am beneficiat de înţelegerea celor
care își desfășoară activitatea aici, nu le-a fost
ușor. Mă bucură că încă un lucru frumos a
prins contur, de care va beneficia atât staţiunea cât și turiștii”, a declarat și Adrian Veștea,
președintele Consiliului Judeţean Brașov.

Prima ediţie a
Festivalului Vinului

Reinaugurarea pieţei agro-alimentare a
fost realizată odată cu Festivalul Vinului, un
eveniment organizat în premieră, dar care își
dorește să devină o tradiţie în calendarul de
peste an al staţiunii. Astfel, mii de localnici și
turiști au putut degusta și cumpăra vinuri pe
alese, de la producători din întreaga ţară și
chiar din Republica Moldova. Totodată, în
Piaţa Unirii au fost două zile pline de spectacole, pe scenă urcând interpreţi și formaţii de
diverse genuri muzicale, Gheorghe Turda,
Trupa Coco, Trupa Pact, Veta Biriș, Ducu
Bertzi sau Mircea Baniciu. „Râșnovul s-a dezvoltat enorm în ultimii ani, de când și-a recâștigat Cetatea. Am susţinut mereu că turismul în zona Brașovului, deci și la Râșnov,
poate crește cel mai mult pe evenimente. Pe
lângă portofoliul pe care orașul deja îl avea,
a fost inaugurat și acest Festival al Vinului,
este bine că s-a pornit la drum și cu siguranţă el își va culege roadele după 4-5 ediţii
și se va impune”, a spus Sorin Dencescu,
reprezentant al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, prezent la eveniment.

CONDIŢII CIVILIZATE DE COMERŢ
" Dorin Enache, director Direcţia Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor Brașov - „E una
dintre cele mai bune investiţii pentru municipalitatea
de aici din ultima vreme. Un comerţ civilizat, o protecţie a populaţiei din punct de vedere a igienei, reprezintă un efort deosebit. Admir și apreciez acest efort
atât al vechii conduceri cât și a celei noi de aici. E o
investiţie care va avea un efect deosebit asupra calităţii
vieţii în Râșnov. Am găsit aici condiţii civilizate, ca întrun oraș occidental, legat de comercializarea produselor agro-alimentare și a altor produse”.

" Ciprian Băncilă,
prefectul
judeţului
Brașov - „O piaţă foarte
modernă, de care toţi
locuitorii Râșnovului
aveau nevoie. Este o
investiţie care face ca
orașul să dovedească
încă o dată că este un
oraș european, care își
respectă oamenii”.

" Mariana Ducar, consilier
local - „E un proiect început acum
ceva vreme. Trebuia finalizat anul
trecut, însă au fost probleme cu
constructorul. Actuala conducere
a trebuit să facă tot posibilul să
termine această locaţie și iată că
arată foarte bine. Îmi aduc aminte
când am venit aici în 2004 și iată
că se poate. Orașul nostru arată
din ce în ce mai frumos”.

COMUNITATE

„VINURILE AU O POVESTE
FOARTE FRUMOASĂ,
CARE TREBUIE SPUSĂ”
"
Dănilă
Daniel, reprezentant cramă - „E
prima ediţie a unui
astfel de festival la
Râșnov, dar noi
participăm
la
multe astfel de
evenimente
de
profil. Marjăm pe
genul acesta de
evenimente, venim în contact cu oamenii,
pentru că vinurile au o poveste foarte frumoasă pe care trebuie să o spunem”.
"
Mazăre
Daniel, reprezentant cramă - „Nu
mă așteptam să
găsim lucruri așa
frumoase aici la
Râșnov.
Crama
noastră reprezintă
o afacere de familie, o cramă medie
pentru nivelul ţării
noastre, tânără,
construită pe fonduri europene. E o industrie
care a început să meargă în România, iar
oamenii au început să fie tot mai educaţi în
această privinţă, inclusiv prin acest fel de
evenimente”.
" Preda Florin, reprezentant cramă „Orașul este deosebit, impresionant,
iar ceea ce se întâmplă aici creează
o premiză bună
pentru
turism.
Festivalul este o
iniţiativă perfectă
pentru promovarea orașului și pentru tot ceea ce
înseamnă zona
Brașov. Faptul că autorităţile locale au decis
să organizeze un astfel de eveniment nu
poate fi decât un pas înainte”.
" Dan Covalenco, vizitator - „Particip la
astfel de festivaluri
și este chiar surprinzător ceea ce
am
găsit
la
Râșnov, este un
eveniment bine
organizat. Este
important pentru
comunitate
să
există astfel de
lucruri care să
aducă turiști, iar
pentru noi, cei pasionaţi este bine să găsim
astfel de manifestări în cât mai multe locuri”.
" Dumitru Daniela, pensiunea
Belvedere - „Ne
bucurăm că de la
an la an se promovează
câte
ceva în orașul
Râșnov. Simţim,
ca proprietari de
pensiune, sunt
tot mai mulţi
turiști. Obiectivele deja cunoscute – cetatea,
centrul, parcul cu dinozauri, dar și evenimentele contribuie din plin la acest lucru. Ne
bucurăm că ne vin în oraș tot mai multe
evenimente și tot mai mulţi turiști”.
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Peste 700 de pacienţi au fost
trataţi la Centrul de Permanenţă
Media lunară a prezentărilor a fost de 175. În luna decembrie,
medicii se așteaptă la o creștere a numărului de prezentări
Redeschis în data de 1 august, Centrul de
Permanenţă de la Râșnov, în care fac gărzi
medicii de familie, a avut până la finele lunii
noiembrie aproximativ 700 de pacienţi,
râșnoveni și turiști care au avut nevoie de
asistenţă medicală în afara programului
medicilor de familie. În medie, în fiecare dintre cele patru luni, pragul centrului de permanenţă a fost trecut de 175 de persoane, iar
medicii care își desfășoară activitatea aici se
așteaptă ca în lunile decembrie și ianuarie,
când sunt sărbătorile de iarnă, să crească
numărul de prezentări.
Centrul de Permanenţă funcţionează în
afara programului de lucru al cabinetelor medicale individuale, în regim de cameră de
gardă. Acesta e deservit de medicii de familie
care asigură astfel continuitatea asistenţei
medicale primare. Sunt oferite servicii de mică
urgenţă, dar sunt efectuate și tratamente
(administrarea tratamentelor injectabile,
pansamente, etc.). În zilele lucrătoare, gărzile
se fac între orele 15.00 și 8.00 dimineaţa, iar în
zilele de weekend și în sărbătorile legale, programul începe la ora 8.00, și se încheie a doua
zi, la ora 8.00 dimineaţa.
La acest centru sunt preluaţi toţi
pacienţii care, în Brașov, ar ajunge la
Urgenţe, indiferent de gravitatea cazurilor.
„La noi ajung de la pacienţi cu răceli, la persoane cu amputări de degete. În cazul în
care pacienţii au probleme mai grave, solicităm Ambulanţa”, a declarat unul dintre
medicii care asigură permanenţa medicală.

Practic acest centru reprezintă un filtru
preliminar, iar pacienţii care nu necesită spitalizare nu sunt puși în situaţia de a solicita
Ambulanţa, să fie aduși la Brașov, de unde,
dacă nu sunt internaţi, să nu aibă cu ce se
întoarce acasă.

Șapte medici de gardă
Deschis prima oară în anul 2009, Centrul
de Permanenţă a fost închis anul acesta, în 30
aprilie, din cauza lipsei de personal.
După redeschidere, pe listele celor au fost

Cum a votat Râșnovul la
alegerile parlamentare
Râșnovenii au ales în 11 decembrie deputaţii și senatorii care urmează a reprezenta judeţul Brașov în Parlamentul României
în următorii patru ani. La urne s-au prezentat 5.802 de persoane, dintre cele 14.521
aflate pe listele electorale, astfel că prezenţa
la vot a fost de 39,95%, o prezenţă mai bună
decât cea la nivelul judeţului (39,01%), dar
și decât cea la nivel naţional (39,49%).
Partidele parlamentare au fost decise de
votul naţional, șase partide reușind să
treacă pragul electoral de 5% din voturile
valabil exprimate, respectiv PSD, PNL, USR,
ALDE, UDMR și PMP.
La Râșnov, opţiunile au fost oarecum
diferite, doar patru partide reușind să treacă
pragul de 5%, respectiv PSD, PNL, USR și
ALDE. UDMR a obţinut procente mici la noi
în oraș, atât la Camera Deputaţilor (0,96%
faţă de 6,18% scorul naţional), cât și la
Senat (1,15% faţă de 6,24%). La fel și PMPul, care nu a reușit să treacă pragul de 5% la
Râșnov: Camera Deputaţilor - 3,02% la nivel
local, faţă de 5,84% la nivel naţional; Senat
– 3,71% la nivel local, faţă de 5,65% la nivel
naţional.
În ceea ce privește cele patru partide
care trecut pragul electoral la Râșnov, și aici
s-au înregistrat diferenţe. PSD-ul s-a clasat
pe primul loc la noi în oraș, urmând trendul
naţional, dar cu un procent mai mic: Camera Deputaţilor - 38,54% la Râșnov, 45,47%
naţional; Senat - 39,27% la Râșnov, 45,50%
naţional.
Râșnovul a fost orașul în care PNL-ul a

obţinut cel mai mare procent din judeţ,
mult peste media naţională: Camera Deputaţilor - 29,87% la Râșnov, 20,04% naţional; Senat – 34,90% la Râșnov, 20,41%
naţional.
La USR, situaţia a fost similară: Camera
Deputaţilor - 9,68% la Râșnov, 8,87% la nivel
naţional; Senat - 11,42% la Râșnov, 8,92%.
În ceea ce privește ALDE, votul a fost apropiat de media naţională: Camera Deputaţilor - 5,34% la Râșnov, 5,62% la nivel naţional; Senat - 6,68% la Râșnov, 6,0% la nivel
naţional.
O altă excepţie la Râșnov a fost PER-ul,
cu 6,70% la Senat, dar sub pragul electoral
la Camera Deputaţilor. Pe buletinele de vot
pentru Camera Deputaţilor au fost și doi
candidaţi independenţi, primarul din Șinca
Nouă, Dumitru Flucuș (care a obţinut 25 de
voturi) și Nicu Rădulescu (18 voturi).

Noii aleși
În urma rezultatului votului din 11
decembrie, în Camera Deputaţilor judeţul
Brașov va fi reprezentat de social-democraţii Mihai Popa, Viorel Chiriac, Roxana
Mînzatu și Mihai Mohaci, liberalii Mara
Mareș și Gabriel Adronache, Tudor Benga de
la USR, Ambrus Izabella de la UDMR și
Remus Borza de la ALDE.
În Senatul României au intrat socialdemocraţii Marius Dunca și Florin Orţan,
liberalul Daniel Zamfir și Allen Coliban din
partea USR.

de acord că facă gărzi s-au înscris cinci medici,
(minimul prevăzut de legislaţie), însă, fiind o
perioadă de concedii, s-a ajuns la situaţia ca
acest centru să funcţioneze efectiv și cu doi
medici, potrivit coordonatorul centrului, dr.
Marcela Vasi. Între timp, numărul medicilor
care au fost de acord să facă gărzi a crescut,
astfel că, de la 1 decembrie, permanenţa este
asigurată, prin rotaţie, de 7 medici de familie,
dintre cei 10 care au cabinete la Râșnov. De
asemenea, fiecare medic de gardă are propria
asistentă, astfel că nici din acest punct de
vedere nu sunt probleme.
Rezultate Râșnov
partide, în ordinea de
pe buletinele de vot

Camera Deputaţilor
Partid
PSD
ALDE
UDMR
PNL
PMP
PER
PRM
USR
ANR
PRU
PSR

Număr voturi
2.130
295
53
1.651
167
275
60
535
21
191
24

Procent
38,54%
5,34%
0,96%
29,87%
3,02%
4,98%
1,09%
9,68%
0,38%
3,46%
0,43%

Notă: Numărul voturilor valabil
exprimate la Râșnov a fost de 5.537.

Senatul României
Partid
PSD
ALDE
UDMR
PNL
PMP
PER
PRM
USR
PRU
PSR

Număr voturi
2.179
319
55
1.666
177
320
58
545
190
39

Notă: Numărul voturilor valabil
exprimate la Râșnov a fost de 5.548

Procent
39,27%
6,68%
1,15%
34,90%
3,71%
6,70%
1,21%
11,42%
3,90%
0,82%

VIAŢA ORAȘULUI
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Pădurile Râșnovului ar putea deveni o
destinaţie pentru „vânătorii de instantanee”
Având în vedere că Râșnovul este în vecinătatea unor păduri spectaculoase, bogate din
punct de vedere al florei și faunei sălbatice,
Ocolul Silvic din localitate are în vedere valorificarea potenţialului turistic al acestora, publicul ţintă fiind iubitorii de drumeţii montane, natură și fotografie „wild”. Astfel, directorul Ocolului Silvic din Râșnov, Gheorhe
Puiu, a anunţat recent că instituţia analizează
posibilitatea amenajării unui traseu tematic,
dar și a unui observator. „Intenţia noastră este
să amenajăm un traseu tematic care să facă
legătura între Valea Cetăţii și Valea Lungă,
care ar acoperi aproape 70% din fondul
forestier al Râșnovului. Pe acest traseu,
pasionaţii de drumeţii montane și fotografie
ar avea parte de peisaje spectaculoase, dar vor
putea admira și flora și fauna specifică acestei
zone”, a declarat reprezentantul Ocolului Silvic Râșnov. Acesta a precizat că pentru amenajarea unui observator pentru animale a identificat deja cel mai potrivit loc, în Valea Lungă.
„Observatorul ar urma să se construiască pe

piloni, astfel încât turiștii să poată vedea și
fotografia animalele sălbatice fără nici un risc.
Capacitatea acestuia ar urma să fie de 15-20
de persoane”, a explicat Gheorghe Puiu.
Pentru ca noua atracţie să fie cunoscută de
turiști, directorul Ocolului Silvic din Râșnov a
declarat că, după amenajarea traseului și a
observatorului, în mod firesc, ar urma și promovarea noului obiectiv. În acest sens, la principalele obiective turistice din oraș, cum ar fi,
de exemplu, Cetatea sau Parcul cu dinozauri,
ar putea fi distribuite pliante informative și
hărţi pe care să se regăsească traseul.
Observatoarele pentru animale sunt
extrem de populare, în special în rândul turiștilor din Vestul Europei, unde fauna sălbatică aproape că a dispărut în urma distrugerii
habitatelor. De altfel, la Brașov, cele două
observatoare pentru urși administrate de Regia
Locală a Pădurilor Kronstadt au adus anul trecut venituri de 60.000 de lei, iar anul acesta,
până în toamnă, încasările trecuseră de
100.000 de lei.

Premiu special în Franţa pentru Festivalul de Film Istoric de la Râșnov
Echipa Festivalului de Film Istoric Râșnov
a participat în perioada 14-21 noiembrie la
ediţia a 27-a a Festival International du Film
d’Histoire de Pessac (Bordeaux). Aceasta a fost
a doua etapă a colaborării între cele două
evenimente după ce în luna august selecţionerul oficial al festivalului de la Pessac, cunoscutul actor și producător Pierre-Henri Deleau
(selecţioner al Festivalului de la Cannes în
perioada 1969 - 1998), a participat în calitate
de invitat special la Festivalul de la Râșnov
având susţinerea Institutului Cultural Francez
de la București.
Cu ocazia decernării premiilor acestei
ediţii la gala de închidere, Festivalul de Film
Istoric de la Râșnov a primit premiul special
„Coup de Coeur” din partea echipei de la Pessac. Prezent la acest moment, coordonatul fes-

tivalului de la Râșnov, Mihai Dragomir, a
mulţumit organizatorilor pentru acest premiu
onorant și a remarcat multiplele posibilităţi de
colaborare între cele două evenimente, evenimentul din Franţa având o bogată experienţă.
Festival International du Film d’Histoire
de Pessac a fost fondat în anul 1990 și plasează
reflecţia asupra imaginilor în inima cercetării
istorice. Concepţia festivalului a fost gândită de
Alain Rousset, primarul orașului Pessac în
1990 (actual Președinte al Regiunii Aquitaine),
și de scriitorul Jean Lacouture, iar evenimentul a fost creat pentru prima dată ca un tribut
adus regizorului Jean Eustache (născut în
localitatea franceză) și cu dorinţa de a îmbina
istoria și imaginea. Ediţia din acest an a presupus 150 de filme invitate, 40 de dezbateri și
peste 40.000 de spectatori timp de 8 zile.

De Ziua Naţională, exponate 100% românești la Dino Parc
Cu ocazia Zilei Naţionale a României, Dino
Parc Râșnov a găzduit „DinRo Expo”, o colecţie
știinţifică de exponate 100% românești. Vizitatorii au putut vedea roci impresionante (Dacit,
o rocă vulcanică unică al cărui nume provine
de la denumirea fostei provincii Dacia), fosile
unicat (oasele celui mai mare animal zburător
din lume - Hatzegopteryx thambema – denumit astfel după regiunea Haţeg în care a fost
descoperit), ouă reale de dinozaur vechi de 65
de milioane de ani și multe alte exponate
descoperite pe teritoriul României (cum este și
cazul scheletului aproape complet de
mastodont descoperit la Racoșul de Sus). „Prin
această expoziţie, lansată în contextul Zilei
Naţionale a României, am vrut să transmitem, împreună cu partenerii noștri, un
mesaj unitar legat de rolul educaţiei și al
cercetării știinţifice pentru dezvoltarea culturală a societăţii românești. Mă bucură faptul
că Dino Parc Râșnov joacă un rol activ în
acest sens și își reconfirmă titulatura de
muzeu în aer liber. Dorinţa noastră este să le
prezentăm vizitatorilor nu doar fragmente de
istorie ci și motive de mândrie faţă de o
colecţie de exponate unicat care acum sunt
mai cunoscute și apreciate la nivel mondial
decât în România”, a declarat Adrian Apostu,
manager la Dino Parc Râșnov.

Dan Grigorescu, profesor universitar Universitatea București, Nicolae Pepene,
directorul Muzeului Judeţean de Istorie, și Adrian Apostu, managerul Dino Parc.
Expoziţia a putut fi vizitată până în data
de 18 decembrie și a fost realizată în parteneriat cu Universitatea București, Muzeul
Naţional de Istorie Naturală „Grigore
Antipa”, Institutul Geologic Român, Muzeul
Naţional Secuiesc și Muzeul Judeţean de
Istorie Brașov. „Este o onoare că Muzeul

Judeţean de Istorie participă la acest proiect
inedit și frumos. Suntem muzeul care are
patrimoniul cel mai bogat din judeţ, avem
peste 150.000 de bunuri culturale. Muzeul în
strategia sa își propune să fie oriunde este
invitat și unde are un cadru corect din punct
de vedere al microclimatului, al securităţii și

unde există proiecte frumoase, inimoase.
Încă de la început am apreciat ce se întâmplă la Dino Parc. Prima colaborare am
avut-o cu Primăria Codlea și am deschis un
muzeu al orașului, am colaborat cu Biserica
Evanghelică și am deschis o expoziţiei la
Biserica Fortificată de la Cincșor, dar și o
sală de tradiţii militare la Unitatea Militară
din Râșnov, iar acum am ajuns și la Dino
Parc și suntem mândri că facem parte din
acest patrimoniu unic al României”, a precizat istoricul Nicoale Pepene, managerul
Muzeului Judeţean de Istorie.
Prof. Dan Grigorescu, de la Universitatea
din București a apreciat faptul că Dino Parc a
reușit să facă această apropiere între lumile
dispărute către natura vie. „Ce prilej mai bun
decât Ziua Naţională a României putem
avea pentru a lansa o astfel de expoziţie?
Este o ocazie extraordinară pentru români,
prin intermediul căreia să conștientizeze
valorile naturale ale pământului pe care
sălășluim. Avem o istorie atât de bogată,
încât e păcat să se piardă din vedere bogăţiile naturale, care trebuie cunoscute și protejate. Mă bucură varietatea exponatelor
prezentate de instituţiile implicate, care au
transformat ideea acestei expoziţii în realitate”, a subliniat profesorul Dan Grigorescu.

PARTENERIAT
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ATV de 15.000 de
euro, donaţie pentru
pădurarii râșnoveni
Utilajul va fi folosit în special la lucrările de plantări de puieţi

Peste 60 de ţări prezente la
prima ediţie a RâșnOff Road
Cu prilejul primei ediţii a RâșnOff Road,
pe Valea Cetăţii și Valea Cărbunării au fost
prezenţi oameni din aproximativ 60-70 de ţări,
majoritatea dintre ei anunţându-și intenţia de
a reveni la următoarele ediţii ale evenimentului ce se dorește a deveni o tradiţie a orașului.
Cătălin Nan, iniţiatorul acestui proiect, spune
că a vrut să concretizeze acest eveniment profitabil atât pentru Râșnov, cât și pentru întreaga zonă a Brașovului. „Sunt pasionat atât de
off-road cât și de politică. Deși cele două sunt
văzute ca fiind niște preocupări diametral
opuse, prin intermediul RâșnOff Road am
vrut să demonstrez că îmbinarea celor două
pasiuni este posibilă, ba mai mult, că poate
ieși ceva extraordinar când există colaborare”, a precizat Nan, consilier local în Râșnov.

Reprezentanţii
Ocolului Silvic de la
Râșnov s-au ales în luna noiembrie
cu un utilaj care le va fi extrem de util în
acţiunile lor, mai ales în cele de plantare, un
vehicul SSV (Side by Side Vehicle) care a fost
donat de celebrul producător de astfel de
aparate, Can-Am, în urma primei ediţii a
RâșnOff Road, desfășurată între 4 și 18
octombrie. Atunci, peste 1.200 de distribuitori, dealeri și jurnaliști de pe toate cele
șapte continente au fost prezenţi în „Orașul
Trandafirilor”, pentru a vedea și testa
vehiculele off-road (ATV), modele lansate de
cunoscutul producător de profil pentru anul
2017. „A fost un eveniment deosebit, desfășurat aici la Râșnov. În ședinţa internă de
după RâșnOff Road toţi colegii mei s-au arătat încântaţi de ceea ce au găsit în zonă, atât
natura splendidă cât și ospitalitatea oamenilor. Sperăm ca vehiculul pe care îl donăm
comunităţii să fie util, mai ales în partea de
mediu și natură”, a spus Max Ivanenko,

reprezentant
al producătorului
în Europa de Est.
SSV Defender HD8 se
ridică la o valoare de 15.000 de euro și
are un motor de 800 de centimetri cubi, iar
după ce Can-Am a decis să îl doneze Primăriei
Râșnov, reprezentanţii administraţiei locale au
hotărât ca utilajul să intre în custodia Ocolului
Silvic. „Ne bucurăm că orașul nostru a fost
ales pentru a găzdui un asemenea eveniment,
cum a fost lansarea internaţională a modelelor de ATV pentru 2017. Îi asigurăm pe
oaspeţii noștri că vor avea oricând parte de
ospitalitatea despre care ei vorbesc, ba chiar
vom încerca să ne prezentăm și mai bine pe
viitor, ţinând cont că acesta a fost abia primul
eveniment de acest gen pentru noi. Suntem
aplecaţi către turism și de la an la an încercăm să oferim ceva nou. Totodată, sperăm
ca la nivel naţional să fie adoptate legi care
să ne permită să realizăm trasee prin pădure
pentru acest tip de petrecere a timpului liber”,
a precizat și Liviu Butnariu, viceprimarul
orașului Râșnov.

110.000 de puieţi
plantaţi în 2016
În 2016, în pădurile Râșnovului au fost
plantaţi un număr de 110.000 de puieţi,
explică reprezentanţii Ocolului Silvic.
„Recunosc, la început am fost reticent în
ceea ce privește evenimentul din octombrie,
dar mă bucur nespus că participanţii au
avut respect și grijă pentru mediu, pentru
păduri, chiar dacă au venit în număr foarte
mare. Trebuie să mulţumim producătorului pentru vehiculul pe care l-am primit,
unul care ne era foarte necesar, deoarece
fondul forestier pe care îl avem în grijă se
află în marea lui majoritate în zonă montană, greu accesibilă. Va fi folosit la transportul puieţilor și utilajelor pe care le utilizăm la plantări”, a declarat Gheorghe
Puiu, șeful Ocolului Silvic Râșnov.

Râșnovul, din nou în presa internaţională
După ce evenimente precum FOTE 2013
sau Cupa Mondială de sărituri cu schiurile au adus Râșnovul pe paginile
ziarelor sau în atenţia televiziunilor din
străinătate, același lucru s-a întâmplat și
după prima ediţie a RâșnOff
Road. Astfel, publicaţii
din Cehia, Slovacia, Turcia sau
Ungaria

au acordat spaţii ample evenimentului
petrecut în luna octombrie, numele
orașului nostru fiind astfel din nou pe
buzele a sute de mii de cititori din ţările
mai sus amintite. Acest lucru nu poate fi
decât unul benefic, în condiţiile
în care Râșnovul este un
oraș a cărui dezvoltare este legată
de turism.

ORDINE PUBLICĂ
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Comandant nou
la Poliţia Râșnov
Subcomisarul Sorin
Comănescu va asigura
interimatul la conducerea
secţiei până în luna aprilie
Începând cu luna octombrie, la conducerea Poliţiei Staţiunii Râșnov se află un
comandant nou, în persoana subcomisarului Sorin Comănescu. Acesta a fost împuternicit să preia șefia secţiei timp de jumătate
de an, până în luna aprilie 2017, urmând a
avea loc un concurs pentru numirea unui
comandant pe perioadă nedeterminată.
În vârstă de 38 de ani, Sorin Comănescu
s-a născut la Buzău și în 1997 a absolvit
Liceul de Poliţie „Neagoe Basarab” din
orașul natal. Apoi a urmat, timp de doi ani,
cursurile Școlii de Agenţi de Poliţie „Vasile
Lascăr” din Câmpina, la absolvirea căreia a
fost încadrat ca agent de investigaţii criminale la Secţia 4 de Poliţie Brașov. Între 2001
și 2006 a urmat cursurile Academiei de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din București, iar după ce a obţinut diploma de
licenţă a trecut la titlul de ofiţer de investigaţii criminale, în cadrul aceleiași secţii de
poliţie din Brașov, pentru ca în 2010 să fie
numit ofiţer specialist în cadrul Serviciului
de Investigaţii Criminale al Inspectoratului
Judeţean de Poliţie Brașov.
„În luna octombrie a acestui an am fost
împuternicit să preiau șefia Poliţiei Râșnov,
pentru o perioadă de cel puţin jumătate de
an. Îmi doresc să continui munca depusă
de predecesorii mei și serviciul de poliţie să
funcţioneze la fel de bine în acest oraș. Mai

Râșnovul are din noiembrie
Birou de Cazier Judiciar
Noul birou deservește atât
râșnovenii, cât și cetăţenii din
localităţile învecinate
Începând cu data de 1 noiembrie, pentru
a veni în sprijinul cetăţenilor, la nivelul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ)
Brașov a fost extinsă activitatea de eliberare
a certificatelor de cazier judiciar pentru persoanele fizice și juridice. Astfel, IPJ a decis
operaţionalizarea unui ghișeu de acest tip la
structura de poliţie din Râșnov.
Biroul de la secţia de Poliţie din Râșnov
este deschis publicului în zilele de luni,
miercuri și vineri, între orele 9.00 și 11.00,
și poate deservi atât localnicii, cât și
cetăţenii din localităţile învecinate. Astfel,
râșnovenii, dar și locuitorii din Cristian,
Bran, Moeciu, Fundata și alte comune învecinate nu mai sunt nevoiţi să parcurgă un

drum până la Brașov atunci când au nevoie
de acest serviciu. De altfel, și pentru alte
servicii comunitare, Râșnovul este centru
zonal, cum ar fi ANAF sau APIA.
Cetăţenii care doresc să își ridice
cazierul trebuie să depună o cerere tip (pe
care o primesc la ghișeu sau o pot descărca
de pe internet, de pe site-ul bv.politiaromana.ro), alături de actul de identitate și
chitanţa prin care se face dovada achitării
taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10
lei. Această taxă poate fi achitată la Trezorerie (strada Piaţa Unirii), orice oficiu
poștal sau unitate bancară și chiar prin
internet
banking
(în
contul
RO91TREZ13120160103XXXXX, Trezoreria
Râșnov). Certificatul de cazier se eliberează
pe loc dacă solicitantul nu are menţiuni,
respectiv în trei zile lucrătoare dacă solicitantul are menţiuni sau nu este născut în
judeţul Brașov.

mult, sper să putem aduce un plus în ceea
ce privește climatul de siguranţă al localnicilor și turiștilor, pentru că așa este normal,
să vrei să îmbunătăţești orice lucru pe care
îl iei în grijă”, a declarat subcomisarul
Sorin Comănescu, comandant al Poliţiei
Staţiunii Râșnov.
La data de 1 iulie 2016, colonelul
Constantin Dumbravă, comandant timp de
7 ani al Poliţiei Orașului Râșnov, a părăsit
corpul de ofiţeri ai Poliţiei Române, ieșind
la pensie. De atunci, conducerea secţiei a
fost asigurată prin interimat de către comisar șef Gabriel Cristescu, până la
1 octombrie 2016, când a fost înlocuit de
către subcomisarul Sorin Comănescu.

Cinci treceri de pietoni
„verzi” pe DN 73
În zonele de trafic intens au fost instalate noi sisteme de semnalizare,
vizibile și pe timp de noapte sau în condiţii meteo nefavorabile.
Funcţionarea lor e asigurată de energie electrică produsă de panouri fotovoltaice

Având în vedere că Râșnovul este tranzitat de un drum naţional foarte important,
respectiv DN 73, care leagă Brașovul de
Pitești, trecând prin zona turistică Râșnov –
Bran - Moieciu - Fundata, autorităţile locale
din Râșnov au luat în calcul traficul intens
și au instalat noi sisteme de semnalizare a
trecerilor de pietoni de pe această arteră.
„Pe segmentul de drum care trece prin

Râșnov au fost instalate sisteme de semnalizare la cinci treceri intens folosite de
pietoni. Pe lângă indicatoarele rutiere
reflectorizante, montate pe marginea drumului, dar deasupra părţii carosabile, au
fost instalate și sisteme de semnalizare cu
lumină intermitentă, astfel încât aceste treceri de pietoni să fie vizibile pentru șoferi în
orice perioadă a zilei și indiferent de

condiţiile meteorologice”, a declarat
viceprimarul Râșnovului, Liviu Butnariu.
Sistemele de semnalizare a celor cinci
treceri de pietoni, pe lângă faptul că au rolul
de a crește gradul de siguranţă al pietonilor,
sunt și „verzi”, reprezentând o premieră
pentru judeţul Brașov. Mai exact, sistemele
de iluminat sunt alimentate cu ajutorul
unor sisteme de producere a energiei elec-

trice prin intermediul panourilor fotovoltaice.
Cele cinci treceri de pietoni au fost amenajate în cartierul Romacril (una la intrarea
în această zonă a orașului, iar cealaltă în
cartier), la intersecţia drumului naţional cu
strada Tudor Vladimirescu și cu strada
Brândușelor, iar cea de-a treia, tot pe DN 73,
la benzinăria OMW.

SUSŢINERE PENTRU TINERI
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Râșnovul a găzduit în premieră
un Campionat Naţional de scrimă

Au participat toate cluburile
importante din ţară, „spuma”
scrimei românești la nivel juvenil
Între 10 și 13 noiembrie, Râșnovul a
găzduit în premieră o ediţie a Campionatului Naţional de scrimă, la sala de sport a
Școlii Gimnaziale nr. 3 având loc competiţia destinată „speranţelor”. Astfel,
aproximativ 60 de fete și 60 de băieţi din
categoria Under 15 s-au duelat la probele

individuale și pe echipe, rezultând un agreabil spectacol oferit de micuţii scrimeri.
„Ne bucurăm că am putut aduce pentru
prima dată o competiţie de asemenea
anvergură la Râșnov. Evenimentul a fost
unul deosebit, sportivii și antrenorii fiind
încântaţi de felul cum a decurs concursul.
Au participat toate cluburile importante
din ţară, practic «spuma» scrimei
românești la nivel juvenil fiind prezentă la
Râșnov”, a declarat Marius Gălăţanu,
antrenor la secţia de scrimă a Clubului

Sportiv Olimpic Cetate Râșnov.
La Campionatul Naţional de „speranţe”
de la Râșnov s-au remarcat sportivii de la
CSM Brașov, Rareș Ailincă, antrenat tot de
Marius Gălăţanu, adjudecându-și proba masculină individuală, iar scrimerii brașoveni,
în formula Rareș Ailincă, Andrei Cupeș,
Florin Crăciun, au câștigat medalia de argint
la proba pe echipe. Proba individuală la fete
a fost câștigată de Delia Chircă (CSTA
București), iar campioană naţională pe
echipe s-a încoronat CS Riposta București,

„Gala Micilor Artiști”: Premiile anuale
pentru care tinerii care au confirmat
în 2016 pe plan naţional și
internaţional s-au acordat
și în acest an la Râșnov

În prag de sărbători, la Râșnov a avut loc
„Gala Micilor Artiști”, un eveniment în cadrul
căruia 20 de tineri foarte talentaţi din judeţul
Brașov și judeţele învecinate au susţinut un
adevărat regal muzical. Spectacolul a avut loc
pe 9 decembrie, la Cinematograful „Amza
Pellea”, fiind organizat de către Asociaţia „Kids
Music Production”, în parteneriat cu Primăria
Râșnov. „Cei 20 de tineri interpreţi au avut
vârste cuprinse între 7 și 17 ani și au fost aleși
în urma rezultatelor și premiilor obţinute

de-a lungul anului 2016 la diferite concursuri
și festivaluri, atât pe plan intern cât și pe plan
internaţional. A fost ca un moment festiv în
care i-am invitat să cânte câte două melodii în
faţa publicului râșnovean, pentru ca la final să
oferim fiecăruia dintre ei câte un pachet
cadou”, au explicat reprezentanţii Asociaţiei
„Kids Music Production”. Artiștii au oferit o
seară de excepţie spectatorilor din Râșnov și nu
numai, arătând că au toate șansele să performeze pe viitor în cariera pe care și-au ales-o

și fiind aplaudaţi la scenă deschisă de publicul
care a umplut Cinematograful „Amza Pellea”.
„Anul trecut am organizat prima ediţie tot la
Râșnov și ne-am dorit foarte tare să păstrăm
evenimentul în orașul nostru. Este foarte
important să avem grijă de tinere noastre talente și să le promovăm, pentru că astfel le
putem influenţa într-un mod pozitiv cariera.
Noi îi vom susţine necondiţionat, mereu, pe
artiștii care merită să fie promovaţi”, a declarat
viceprimarul Râșnovului, Liviu Butnariu.

În 2017, scrimerii de
la Râșnov vor fi afiliaţi la
federaţia naţională de profil
Reprezentanţii secţiei de scrimă a CS
Olimpic Cetate Râșnov au ca principal
obiectiv în următorul an afilierea la Federaţia Română de Scrimă. Înfiinţat în
urmă cu doi ani, clubul râșnovean își
propune iniţierea copiilor în mai multe
ramuri sportive, iar secţia de scrimă a
căpătat destul de rapid notorietate între
micuţii râșnoveni, orașul găzduind deja
și trei ediţii ale „Caravanei Scrimei
Românești”. Conducerea administrativă
a CS Olimpic Cetate, împreună cu
antrenorii de scrimă, au demarat procedurile afilierii la forul de specialitate, iar
când acest lucru va fi realizat, scrimerii
de la Râșnov se vor putea afla și la startul competiţiilor naţionale organizate de
federaţie. „Sperăm ca anul viitor să
reușim să afiliem la federaţia de profil și
secţia de scrimă a clubului nostru și să
participăm și cu sportivi râșnoveni la
campionatele naţionale”, a declarat
Marius Gălăţanu, antrenor la secţia de
scrimă a clubului, ai cărui sportivi au participat până în acest moment la întreceri
amicale sau concursuri care nu necesită
afilierea la FR Scrimă.

la fel ca și în competiţia masculină.
„Reamintesc faptul că sportul la nivel
juvenil este o chestiune de care administraţia locală a fost și este foarte preocupată.
Organizarea unui campionat naţional la
scrimă vine ca o încununare a muncii
depusă de oamenii de la această secţie a CS
Olimpic Cetate și sperăm ca atunci când
micuţii care au făcut primii pași în această
disciplină la clubul nostru să aducă și ei
rezultate în următorii ani”, a spus și
viceprimarul Liviu Butnariu.
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80 de ani de istorie

Ducariu Dumitru, unul
dintre veteranii de la FSR.

Din 1936, Fabrica de Scule
Râșnov este un reper al orașului

Fabrica de Scule de la Râșnov (FSR) este
una dintre puţinele unităţi industriale din
judeţul Brașov care după anii ’90 a
supravieţuit privatizărilor, rămânând și acum
un reper important al industriei brașovene.
De altfel, în data de 24 noiembrie 2016,
Fabrica de Scule Râșnov a sărbătorit 80 de ani
de existenţă în Râșnov. A fost un prilej de întâlnire a generaţiilor de muncitori de la această
fabrică, mulţi dintre ei trecuţi de 70 – 80 de
ani, care au depănat amintiri, dar mai ales au
îndrăznit să spere că fabrica o să își continue
drumul și va rămâne generaţiilor următoare.
„Acestor oameni care au lucrat sau
lucrează în FSR, le mulţumim!”, a transmis
președintele Consiliului de Administraţie al
Fabricii de Scule Râșnov, Victor Terzea.

Totul a început cu un
atelier la Hălchiu
Istoria fabricii începe în 1919 la
Hălchiu, prin fondatorul său Tersek, un
investitor de origine cehă care înfiinţează
un atelier de producţie burghie.
În 1936 Tersek se asociază cu Otto

Rhein, cetăţean român de origine germană,
fabrica se mută la Râșnov schimbându-și
numele în „Titan”. Începe o perioadă de dezvoltare, în care sunt asimilate noi produse
din gama sculelor de așchiat.
Trei ani mai târziu, în 1939 fabrica este
preluată de Georgescu Topaslau un inginer
român care vede oportunitatea investiţiei
într-o ţară în care apăreau semnele industrializării. Gama de produse s-a diversificat,
fiind completată cu freze, alezoare și scule
speciale pentru industriile aeronautică și
militară. Între 1939 și 1948 fabrică poartă
numele de „Getop”.
În anul 1948, GETOP a fost preluată și
transformată în întreprindere de stat, sub
numele de Fabrica de Scule Râșnov (FSR).
La acea dată, compania deţinea 950 mp de
spaţiu de producţie și sub 100 de angajaţi.
După câteva etape succesive de dezvoltare
accelerată, în anul 1987 fabrica ajunge la
aprox. 3.500 de angajaţi și peste 50.000 mp
spaţii de producţie, apogeul fiind atins în
anul 1988, când numărul angajaţilor FSR
ajunge la 3.500 de persoane.

Momente grele
în istoria fabricii

Următoarea provocare:
resursa umană

După 1989, FSR urmează aceiași curbă
descendentă ca și întreaga industrie
românească. Numărul de angajaţi ai FSR
scade continuu, în urma unor restructurări
succesive, ajungând la doar puţin peste 600
de angajaţi în 2001, momentul privatizării
fabricii.
În tot acest timp s-au efectuat investiţii
în tehnologie, compania achiziţionând
constant CNC-uri moderne, cu intenţia de
a-și diversifica activitatea și de a păstra ritmul de evoluţie a industriei.
În 2007, FSR a fost puternic afectată de
un incendiu când hala pricipală a ars. Fabrica nu și-a abandonat misiunea de a continua
producţia de scule așchietoare. Acest lucru a
fost posibil datorită oamenilor care au
rămas fideli și s-au implicat în refacerea
fluxului de producţie.
Tot în aul 2007, Sprinter 2000 SA Brașov
preia pachetul majoritar al FSR, care acum
este o fabrică cu 300 de angajaţi și reușește
să deţină în continuare majoritatea pieţei
interne de scule așchietoare, având dezvoltate în paralel domenii noi de activitate:
matriţe, ștanţe și injecţie mase plastice.

Pe lângă investiţiile în echipamente, FSR a
implementat și sisteme de management, care,
pe lângă îmbunătăţirea și standardizarea activităţii, reprezintă o garanţie a calităţii. Totodată,
au fost luate și măsuri pentru protecţia mediului. Astfel, sistemul de management al calităţii
în conformitate cu standardul ISO 9001 a fost
proiectat, implementat și certificat încă din
1999, ultima recertificare având loc în martie
2016. Începând cu anul 2007 sistemul de management al calităţii existent a fost integrat cu
cerinţele sistemului de management de mediu,
în conformitate cu standardul ISO 14001, ultima recertificare având loc tot în martie 2016.
Pe de altă parte, Victor Terzea a declarat
că „astăzi FSR își bazează întreaga producţie
pe o generaţie aflată în prag de pensionare,
care a fost pregătită la liceul industrial și
școala profesională de pe platforma FSR”.
Pentru continuarea dezvoltării, susţin reprezentanţii FSR, „este nevoie ca sistemul de
învăţământ să pregătească o generaţie care
să preia tradiţia și experienţa în producţie.
Din păcate, în ultimii 26 de ani, fabrica nu a
beneficiat de forţă de muncă pregătită în
școli profesionale și licee industriale”.

1919, atelierul din Hălchiu unde a început istoria.

Anul 1967, una dintre etapele de extindere
accelerată a fabricii din perioada comunistă.

Așa arăta fabrica în 1950, naţionalizată
și transformată în întreprindere de stat.

Sediul FSR în 1988, anul de apogeu
al fabricii, cu 3.500 de angajaţi.
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