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Ne pregătim de 1
Decembrie, o dublă
sărbătoare pentru
râșnoveni
1 Decembrie reprezintă o zi în care
râșnovenii au două motive de sărbătoare,
Ziua Naţională și Ziua Staţiunii Râșnov, după
ce în 2012 orașul nostru a primit titlul de
Staţiune Turistică de Interes Naţional. Așa
cum se întâmplă în fiecare an, autorităţile
locale pregătesc un eveniment pentru a
marca sărbătoarea așa cum se cuvine, locaţia
fiind cea obișnuită pentru astfel de evenimente, pietonalul din Piaţa Unirii.
Ceremonia va începe la ora 11.00 și va
cuprinde intonarea imnului naţional, oficierea serviciului religios, rostirea alocuţiunilor de către personalităţile care vor fi
prezente, tradiţionala paradă militară, dar și
momente artistice susţinute de elevi de la
toate școlile din oraș și de membrii Ansamblului Mugurelul.
„Repetăm astfel cu mândrie hotărârea
de Unire cu România luată de obștea românească din Râșnov la 22 noiembrie 1918.
Proclamaţia românilor râșnoveni păstrată
între actele Unirii de la Alba Iulia este cel
mai important document din istoria modernă a Râșnovului. Este dovada că râșnovenii
au contribuit în mod direct la realizarea
României Mari”, a spus Liviu Butnariu, primarul orașului Râșnov. Acest eveniment va fi
organizat împreună cu UM 01751.

6 decembrie, zi
de mare hram
Perioada sărbătorilor de iarnă începe în
fiecare an și cu un mare eveniment pentru
comunitatea creștină din Râșnov, hramul
celor două biserici ortodoxe cu numele
„Sfântul Nicolae”. Liturghia comună va fi
oficiată în biserica nouă, de la ora 9.15,
urmată de parastas (ora 11.00) și procesiunea
prin care credincioșii poartă icoana Sfântului
Nicolae și înconjoară lăcașul de cult.
„Așa cum este tradiţia în comunitatea
noastră, ne vom aduna pentru a-l celebra
împreună pe Sfântul Nicolae, ocrotitorul
celor două biserici care-i poartă numele. La
finalul liturghiei, vom trece la procesiunea
care datează încă din 1890, de la începuturile acestei biserici, în cadrul căreia toţi
credincioșii prezenţi înconjoară biserica.
Sfântul Nicolae este unul din cei mai importanţi sfinţi ai bisericii ortodoxe, iar în orașul
nostru celebrarea sa are o însemnătate
aparte. Prima biserică ce i-a purtat hramul
a fost un leagăn al comunităţii, iar hramul a
fost preluat și de lăcașul nou”, ne-a spus
părintele Dorin Șerban, paroh la Biserica
Nouă „Sfântul Nicolae”.
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Luminile Crăciunului
se aprind pe 3 decembrie
Râșnovenii sunt așteptaţi duminică, în Piaţa Unirii, la ora 17.00

Premieră în acest sezon de iarnă:
Patinoar în centrul istoric
Accesul va fi gratuit, la fel și patinele
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Premieră în acest sezon de iarnă:
Patinoar în centrul istoric
Inaugurarea va avea loc odată cu aprinderea iluminatului de sărbătoare în oraș, pe 3 decembrie
Sezonul sărbătorilor de iarnă va fi
Lumini de sărbătoare
deschis oficial la Râșnov în seara zilei de
în tot orașul
duminică, 3 decembrie, cu un eveniment
care va avea loc în Piaţa Unirii și în care
principalii actori vor fi copiii de la școlile
din oraș. Începând cu ora 17.00, aceștia vor
susţine un program artistic în așteptarea lui
Moș Crăciun, iar odată cu aprinderea iluminatului de sărbătoare va fi inaugurat un
patinoar care va funcţiona pe perioada
sezonului rece, o premieră pentru centrul
istoric al orașului.
„Aprinderea luminilor din bradul de Crăciun reprezintă o tradiţie așteptată cu
plăcere de către copiii orașului, o manifestare care vine în întâmpinarea bucuriei
sărbătorilor de iarnă. Este pentru prima
dată când râșnovenii vor avea posibilitatea
să patineze în centrul orașului. Patinoarul
va avea o suprafaţă de 300 de metri pătraţi și
va fi deschis în lunile decembrie și ianuarie,
iar dacă starea vremii ne va permite, sperăm
ca acest lucru să se întâmple și în februarie.
Pe perioada vacanţei și în weekenduri programul va fi unul prelungit”, a declarat primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.
Patinele și accesul pe patinoarul artificial vor fi gratuite pentru toţi iubitorii de
patinaj.

Autorităţile locale pregătesc și în acest an
orașul pentru perioada sărbătorilor de iarnă,
principalul punct de atracţie fiind zonele pietonale din centrul istoric, respectiv Piaţa Unirii integral și strada Republicii - parţial. Bradul
din Piaţa Unirii va fi împodobit, pentru al doilea an la rând, pe model conic, cu beteală, 400
de globuri (galbene, roșii și aurii), șiruri luminoase cu flash-uri, iar „umbrela” de lumini
inaugurată în 2016 va acoperi din nou piaţa.
Stâlpii de iluminat din Piaţa Unirii vor fi și
ei împodobiţi, la fel cum se va întâmpla și cu
cei de pe strada Republicii, în număr de 9,
arteră pe care vor fi ornaţi de sărbătoare și un
număr de 31 de arbori. Alţi 12 brazi ornaţi se
vor afla în cartiere, câte doi în Florilor și Caragiale și câte unul în ISR, Centru Nord,
Romacril, Piaţa Școlii, Promenadă, Piaţa
Veche, strada Predeal, noutatea acestui sezon
fiind bradul din cartierul Gaz Metan.
Totodată, în această iarnă, Drumul Naţional 73 va beneficia de un iluminat de sărbătoare nou, iar alte artere importante din oraș,
precum I.L. Caragiale, Mihai Eminescu, Florilor, Mihai Viteazul sau Ion Creangă, vor fi și
ele împodobite, la fel urmând a se întâmpla cu
parcurile din cartierele de blocuri.

NOU ÎN 2017:
Șoseaua
naţională care
traversează
Râșnovul va avea
un iluminat de
sărbătoare nou
în această iarnă.
Ornamentele vechi
vor fi folosite în alte
zone ale orașului.

Programul de funcţionare al patinoarului
PERIOADA ȘCOLARĂ
(3 decembrie 2017 – 21 decembrie 2017; 15 ianuarie
- 4 februarie 2018; 12 februarie - 28 februarie 2018)
" luni – vineri: orele 14.00-15.30, 16.00-17.30, 18.00-19.30, 20.00 - 21.30.
" sâmbătă – duminică, orele 10.00-11.30, 12.00-13.30, 14.00-15.30,
16.00-17.30, 18.00-19.30, 20.00-21.30.
PERIOADA VACANŢELOR
(22 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018;
5 februarie 2018 – 11 februarie 2018)
" luni – duminică, orele 10.00-11.30, 12.00-13.30, 14.00-15.30, 16.0017.30, 18.00-19.30, 20.00-21.30.
PROGRAM SPECIAL DE SĂRBĂTORI
" 24 și 31 decembrie 2017, orele 10.00-11.30, 12.00-13.30, 14.0015.30, 16.00-17.30.
" 25 decembrie 2017 și 1 ianuarie 2018, orele 16.00-17.30, 18.0019.30, 20.00-21.30.
" 26 decembrie 2017 și 2 ianuarie 2018, orele 10.00-11.30, 12.0013.30, 14.00-15.30, 16.00-17.30, 18.00-19.30, 20.00-21.30.

Scrisori pentru Moșul, Târg de
Crăciun și Gala Micilor Artiști
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 din 3 decembrie până în seara
Ajunului, între orele 18.00 și 20.00), sunt rugaţi să lase
aici și jucăriile de care nu mai nevoie. „Darul din dar” va
fi împărţit de Moș Crăciun copiilor nevoiași chiar în
seara de 24 decembrie.
Tot în așteptarea sărbătorii Nașterii Domnului, pe 15
decembrie, va avea loc Târgul de Crăciun al elevilor de
la Școala Gimnazială „Peter Thal” (ora 17.00, Centrul
Istoric), dată la care se va desfășura și Gala Micilor
Artiști (Cinematograful „Amza Pelea”, ora 18.00), în
cadrul căreia 20 de copii din diferite zone ale ţării vor
interpreta câte două piese, una care i-a reprezentat cel
mai bine în anul 2017 și un cântec de iarnă.

Miss și Mister „boboc”, aleși în „Săptămâna Școala Altfel”
După emoţiile primilor pași în clasa a IX-a,
„bobocii” de la Liceul Tehnologic Râșnov au
avut parte pe 31 octombrie de unul din cele
mai așteptate momente ale anului, balul dedicat lor. Cei mai tineri dintre liceenii râșnoveni,
profesori și invitaţi au participat la evenimentul care, pentru al doilea an consecutiv, a făcut
parte din „Săptămâna Școala Altfel”.

„A fost o petrecere frumoasă, așa cum
se întâmplă în fiecare an la evenimentul
dedicat celor care abia au trecut pragul
Liceului Tehnologic. Am avut invitaţi din
rândul reprezentanţilor autorităţilor locale
din Râșnov, domnul primar Liviu Butnariu
fiind, ca de obicei, alături de noi, dar și
sponsori și diverși colaboratori ai instituţiei

noastre. Elevii și-au desemnat câștigătorii
tradiţionalelor distincţii acordate pentru
Miss și Mister, atmosfera a fost una foarte
plăcută, toată lumea prezentă s-a simţit
bine. Sperăm să repetăm evenimentul în
aceeași manieră plină de eleganţă și în
următorii ani”, a spus directorul Liceului
Tehnologic, prof. Cristian Dudulean.

Premiile Balului Bobocilor
" Miss Boboc: Puiu Toma Loredana (clasa a IX-a A)
" Mister Boboc: Stroie Daniel (clasa a IX-a C)
" Miss Eleganţă: Brănescu Lavinia (clasa a IX-a A)
" Mister Eleganţă: Rezniveș Florin (clasa a IX-a C)
" Miss Popularitare: Mosor Vanesa (clasa a IX-a C)
" Mister Popularitate: Butario Mario (clasa a IX-a A)

Lampioane
colorate de
„Laternenfest”
Copiii de la secţia germană a
Școlii „Peter Thal” l-au
sărbătorit pe Sfântul Martin, la
intrarea în postul Crăciunului

Elevii și profesorii de la Școala Gimnazială nr. 2 „Peter Thal” au celebrat vineri,
10 noiembrie, sărbătoarea Sfântului Martin,
una din cele mai importante din calendarul
evanghelic. În cadrul evenimentului, copiii de
la secţia germană au participat la o paradă
prin centrul Râșnovului, în cadrul căreia au
defilat cu felinare confecţionate chiar de către
ei. Totodată, în curtea școlii, părinţii și copiii
au servit ceai cald, pâine cu untură, dulciuri
și au cântat în cor tradiţionalele „Laterne,
Laterne, Sonne, Mond uns Sterne” și „Ich
geh’ mit meiner Laterne”.
„Laternenfest”, așa cum mai este cunoscută sărbătoarea Sfântului Martin la evanghelici, este celebrată în fiecare an, în jurul datei
de 11 noiembrie. Acest obicei provine din
lumea antică, din Imperiul Bizantin, în care
creștinii sărbătoreau Ziua Sfântului Martin
(11 noiembrie) ca pe ultima mare sărbătoare
de dinaintea postului de 40 de zile al Crăciunului. În Europa, acest obicei are forme diferite, dar în principal constă într-o procesiune
cu cântece despre Sfântul Martin și o masă
festivă înaintea postului. În seara zilei de
Sfântul Martin, în germană Martinstag, are
loc în Europa Apuseană o procesiune a copiilor, în care aceștia parcurg un anumit traseu
având lămpașe în mâini și cântând cântecul
lui Martin (în germană Martinslied).
„Una din versiunile legendei povestește că
Sfântul Martin, într-o iarnă geroasă, mergând călare, întâlnește un cerșetor care
suferea de frig. Sfântul rupe în două mantia
lui și jumătate de mantie o dăruiește cerșetorului. Sfântul Martin sau Martin Cel
Milostiv este celebrat an de an la școala noastră. Este una dintre activităţile preferate ale
copiilor de la secţia germană. La activitate
participă elevii școlii, copiii grădiniţelor germane din oraș și părinţii acestora. Această
sărbătoare încheie ciclul evenimentelor de
toamnă și ne pregătește pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Ca și în anii trecuţi, centrul orașului a răsunat de binecunoscutele
cântece, străzile au fost luminate de lampioane colorate, iar în curtea școlii s-a servit
ceai cald și s-au împărţit prăjituri deliciose”,
a povestit prof. Andreea Giurgiu de la Școala
Gimnazială „Peter Thal”.
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Râșnovul a fost „la înălţime” la Târgul
Internaţional de Turism al României

Anul acesta, Staţiunea Turistică de
Interes Naţional Râșnov a fost prezentă, alături de Consiliul Judeţean Brașov, la ediţia
de toamnă a Târgului Internaţional de
Turism al României de la București, desfășurat în perioada 16 - 19 noiembrie 2017.
Participarea Râșnovului a fost un real
succes, reprezentaţii orașului nostru stabilind contacte cu mai multe asociaţii de
profil, atât din ţară, cât și din străinătate.
Peste 1.000 de vizitatori s-au oprit la standul
orașului nostru pentru a cere informaţii
detaliate despre Râșnov, numărul lor fiind
„cuantificat” prin epuizarea materialelor
informative pregătite pentru acest eveniment.
„Vizitatorii standului nostru s-au arătat
interesaţi atât de obiectivele turistice, cât și
de agenda evenimentelor culturale și
sportive de anul viitor, iar acest lucru
demonstrează că Râșnovul este una dintre
principalele atracţii turistice la nivel
naţional”, ne-a declarat Gabriel Guteanu,
reprezentantul Primăriei Râșnov la acest

eveniment. De altfel, potrivit președintelui
Asociaţiei Rosenau Turism, Dana Bonta, faptul că Râșnovul a stabilit deja o agendă de
evenimente culturale și sportive pentru anul
2018 a reprezentat un punct forte al staţiunii, mai ales că pachetele turistice pentru
sărbătorile de iarnă au fost deja vândute.
„Practic, noi am promovat agenda de evenimente pentru anul viitor, primul fiind etapa

de Cupă Mondială de sărituri cu schiurile
pentru fete, ce se va desfășura în perioada 5
- 7 ianuarie 2018. La nivelul judeţului
Brașov, suntem printre puţinele localităţi
care au un calendar al evenimentelor pentru anul viitor. Primăria Râșnov este factor
activ în iniţierea, organizarea și desfășurarea evenimentelor culturale și sportive
din calendar”, a declarat președintele Asoci-

aţiei Rosenau Turism, asociaţia operatorilor
de turism din Râșnov, care, alături de Primăria localităţii, a reprezentat orașul la acest
târg. Potrivit acestuia, din punct de vedere al
ofertei turistice, Râșnovul a confirmat încă o
dată faptul că este o destinaţie importantă a
României. Astfel, vizitatorii standului - fie că
au precizat că au în plan o primă excursie la
Râșnov, fie că au spus că vin an de an aici au fost asiguraţi că, pe lângă sporturi și agrement, pot petrece momente plăcute alături
de comunitatea râșnoveană la toate evenimentele din anul 2018.
„Mulţi operatori, care organizează circuite în România, s-au arătat interesaţi de
Cetatea Râșnov, solicitând detalii despre
programul de funcţionare, astfel încât să
includă acest monument istoric în tururi”, a
precizat Dana Bonta. Participarea la Târgul
Naţional de Turism de la București este doar
o componentă a strategiei de promovare a
turismului din Râșnov, a mai spus aceasta:
„Râșnovul se va promova ca destinaţie turistică și prin forţe proprii”.

Râșnovul turistic, decretat model de excelenţă
și de femeile de afaceri din judeţul Brașov
Primarul Liviu Butnariu și
președintele CJ Brașov, Adrian
Veștea, invitaţi de onoare la
gala care a marcat 20 de
ani de activitate a AFAFCI
Primarul Râșnovului, Liviu Butnariu, și
președintele Consiliului Judeţean (CJ) Brașov,
Adrian Veștea, au fost invitaţi de onoare la gala
organizată în 10 noiembrie, cu ocazia
împlinirii a 20 de ani de activitate a Asociaţiei
Femeilor de Afaceri și a Femeilor Conducătoare de Întreprinderi (AFAFCI) Brașov.
Aceste invitaţii, a declarat Melinda
Mureșan, antreprenor local și membru fondator al AFAFCI, au fost lansate având în vedere
că Râșnovul este un vechi partener al asociaţiei
în proiectul „Liderii de mâine” (prin care elevii
liceelor brașovene au posibilitatea de a vedea
cum se desfășoară activitatea în unele instituţii
sau firme), pentru modulele de administraţie
și de bună practică în turism.

„Proiectul «Liderii de mâine» a ajuns în
acest an la cea de-a treia ediţie. Având firma în
Râșnov, știu ce s-a făcut în acest oraș. Încă de
la început, când primar al orașului era Adrian
Veștea, am propus ca pentru modulul de bună
practică în turism să încheiem un parteneriat
cu Râșnovul. Am ales Râșnovul ca partener în
acest proiect pentru că dezvoltarea turismului
din acest oraș a început «de la zero», în baza
unei viziuni pe termen lung. Atunci au fost
stabilite priorităţile, iar echipa de la Primăria

Râșnov a reușit să implementeze, de cele mai
multe ori cu finanţare europeană, proiecte
extrem de importante pentru turismul
râșnovean. De altfel, strategia de dezvoltare a
turismului este continuată acum de primarul
Liviu Butnariu”, a declarat Melinda Mureșan.
Aceasta a precizat că în momentul în care
a fost pregătit proiectul, pentru modulul de
turism au fost și alte variante: Poiana Brașov
sau industria hotelieră din municipiul Brașov,
dar acestea existau deja în perioada anterioară

anului 1989. „În schimb, Râșnovul s-a transformat, dintr-un «oraș mort» devenind o destinaţie turistică importantă. De asemenea,
într-un timp scurt, Râșnovul a reușit să
obţină mai multe acreditări și a devenit staţiune turistică de importanţă naţională, titulatură pentru care alte localităţi se luptă de
zeci de ani să o obţină”, a argumentat
reprezentanta AFAFCI.
De asemenea, ea a precizat că, deși Adrian
Veștea nu mai este primar al Râșnovului, este
partener al proiectului în calitate de președinte
al Consiliului Judeţean, instituţie în care elevii
au posibilitatea de vedea cum se face administraţia publică la cele mai înalte standarde. „În
cadrul acestui proiect, Râșnovul și Consiliul
Judeţean au fost printre cele mai apreciate
module”, a mai spus Melinda Mureșan
De altfel, ea a anunţat că asociaţia va organiza și a 4-a ediţie a proiectului „Liderii de
mâine”, iar pentru a fi partener în modulul de
excelenţă în turism va fi lansată o nouă invitaţie Primăriei Râșnov.

INVESTIŢII

Noiembrie 2017 ! Pagina 4

100% conform graficului: Cartierul Romacril,
predat „la cheie” de constructor
Drumurile au fost complet modernizate, traficul rutier a fost resistematizat, iar pentru riverani au fost amenajate noi locuri de parcare

Începută în primăvara acestui an, modernizarea cartierului Romacril a fost finalizată,
iar în scurt timp va fi făcută și recepţia la terminarea lucrărilor. Recepţia finală se va face
peste 2 ani, când va expira și perioada de
garanţie, iar până atunci, dacă vor apărea probleme cauzate de eventualele lucrări defectuoase, acestea vor fi remediate de constructor,
pe cheltuiala lui.

Sistem nou de colectare
a apelor pluviale
Prin acest proiect, finanţat integral de la
bugetul local, a fost resistematizat întreg
cartierul, s-au reabilitat toate arterele, trotuarele, zonele de parcare, scuarurile pentru
spaţii verzi, dar a fost realizat și un sistem de
colectare a apelor pluviale separat de cel de
captare a apelor menajere.
Acum, apele pluviale preluate din cartier
ajung în două bazine în care se separă grăsimile și alte impurităţi, unul fiind localizat între
parcarea mare din cartier și fosta platformă

industrială , iar celălalt lângă drumul naţional
care merge spre Zărnești.

Sens unic pentru
intrarea/ieșirea din cartier
Pentru fluidizarea traficului rutier în cartier, s-a instituit sens unic pe cele două artere
care ies în drumul naţional. În aceste condiţii,
intrarea se face pe strada dinspre oraș, iar
mașinile vor putea ieși doar pe artera dinspre
Zărnești, prin această sistematizare fiind evitate eventualele blocaje.

De la 100 la 170 de locuri
pentru mașinile locatarilor
Prin acest proiect au fost amenajate și mai
multe locuri de parcare pentru râșnovenii care
locuiesc în acest cartier. Mai exact, a precizat
primarul Râșnovului, Liviu Butnariu, „dacă
înainte de începerea lucrărilor, în acest cartier
erau în jur de 100 de locuri de parcare, prin
lucrările de sistematizare au mai fost amena-

jate încă 70, astfel că numărul acestora a
ajuns la 170”.

Parcul cu Troiţă
a fost extins
Lucrările au vizat și zona Parcului cu
Troiţă, intervenţii cerute de riverani, la consultările publice organizate de Primărie, în
luna mai. Astfel, parcul a fost extins, iar pe
străduţele care înconjoară locul de joacă a fost
instituită circulaţia în dublu sens.
Tot un proiect cerut de cetăţeni a fost și
asfaltarea tronsonului rutier Câmpului - Staţie
Betoane (care în prezent este menţionat în
documente ca fiind un drum de exploatare), cu
o lungime de aproximativ 80 de metri.

Scuarurile, pregătite pentru
plantările de primăvară
În tot cartierul, lucrările au mers până la
ultimul detaliu, fiind asfaltate atât străzile,
zonele de parcare, cât și trotuarele, inclusiv

căile de acces pietonal, până în scara blocurilor.
Amenajate au fost și toate zonele pentru
spaţii verzi, scuarurile fiind deja umplute cu
pământ, pregătit pentru semănarea gazonului
și alte plantări de primăvară.

Următorul proiect:
modernizarea
iluminatului public
Lucrări în cartierul Romacril se vor efectua
și anul viitor, primarul Liviu Butnariu
anunţând că în 2018 va fi modernizat sistemul
de iluminat public.
„Pentru acest proiect am finalizat studiul
de fezabilitate și urmează să lansăm licitaţia
de lucrări. Practic, vor fi instalaţi noi stâlpi și
corpuri de iluminat, inclusiv pe drumul nou
asfaltat către Staţia de Betoane. Străzile nu
vor fi afectate de aceste lucrări, pentru că, încă
din acest an, au fost executate subtraversările
prin care vor trece cablurile de alimentare”, a
detaliat Liviu Butnariu.

Cartierul ISR, pregătit pentru iarnă
Anul acesta au început și lucrările de modernizare a cartierului ISR, constructorul finalizând reţeaua subterană de captare a apelor pluviale și delimitările cu borduri după noul plan de
sistematizare a zonelor rutiere, pietonale și a
celor cu funcţionalitate de parcare. Având în
vedere că acest proiect va fi terminat anul viitor,
Primăria a notificat antreprenorul să execute
până la începutul lunii decembrie lucrările de
conservare a șantierului, astfel încât siguranţa în
trafic să nu fie periclitată.
„Firma care realizează lucrările a fost notificată să toarne un strat de beton peste

șanţurile săpate pentru realizarea canalizării
pluviale, astfel încât pe perioada iernii
locuitorii acestei zone să nu aibă probleme
atunci când circulă cu mașinile”, a exemplificat
primarul Liviu Butnariu.
Lucrările din acest cartier vor fi terminate în
2018, când se vor asfalta arterele rutiere, trotuarele, aleile pietonale și căile de acces în blocuri.
Tot atunci se va realiza și bazinul de separare a
grăsimilor, în care vor ajunge apele pluviale
colectate din cartier, înainte de a fi deversate în
pârâul Ghimbășel. Ultima etapă va fi amenajarea
scuarurilor pentru flori și gazon.

INVESTIŢII
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Străzile din zona „Primăverii 2”
nu sunt încă drumuri publice
Pentru a se putea realiza lucrările la utilităţi și a se asfalta arterele, proprietarii trebuie să doneze terenurile aferente.
La ora actuală, mai sunt 32 de proprietari care nu au cedat „cota parte” de drum

PRIMĂVERII 1
PRIMĂVERII 2

Proprietarii parcelelor incluse în Planul
Urbanistic Zonal Primăverii 2, unde se dezvoltă o nouă zonă rezidenţială, sunt așteptaţi la
Primăria Râșnov pentru ceda terenurile necesare amenajării străzilor și trotuarelor din
zonă (aflate acum la stadiu de drum de
pământ), dar și pentru realizarea lucrărilor la
reţelele de utilităţi. Conform legislaţiei, amenajarea străzilor și realizarea reţelelor de
canalizare, alimentare cu apă și alte utilităţi de
interes comunitar, cum ar fi iluminatul public,
se pot face cu finanţare de la bugetul local
numai dacă terenul este în proprietatea orașului. Reprezentanţii Primăriei Râșnov au precizat că proprietarii și-au dat acordul ca pe
aceste terenuri, multe dintre ele fiind proprietate privată, să fie realizate lucrările la reţelele
de utilităţi, dar acest lucru nu este posibil din
moment ce strada nu este „drum public”.
Zonele sunt marcate în PUZ ca fiind zone de
acces colectiv, au primit destinaţia specificată,
dar stadiul lor juridic a rămas, pe anumite
tronsoane, tot de proprietate privată.
Demersurile privind trecerea în domeniul
public a fâșiilor de teren aferente drumurilor

au fost demarate încă din anul 2015, însă, până
acum, doar 30 de proprietari au donat terenul,
iar astfel de proceduri ar trebui urmate de încă
32 de deţinători de terenuri. După ce toţi
proprietarii vor depune la Primăria Râșnov
documentele privind cedarea suprafeţelor de
teren, Consiliul Local Râșnov va emite o
hotărâre privind acceptarea donaţiilor și trecerea lor în domeniul public al orașului.
„Noi am revenit cu înștiinţări către proprietari, prin care le comunicam faptul că trebuie să doneze cota parte de teren pentru
amenajarea străzilor, și sperăm că aceștia vor
face acest lucru, pentru că altfel nu avem nici
o bază legală pentru efectuarea lucrărilor la
reţele și a celor de amenajare a suprafeţelor
carosabile și a trotuarelor”, a declarat primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.
Totodată, nu se vor face exproprieri, pentru
că ar fi costuri foarte mari și nu ar fi normal să
se cheltuie din bugetul tuturor râșnovenilor
pentru a se cumpăra un teren privat, iar apoi
acea persoană care a vândut terenul către
Primărie să beneficieze gratuit de infrastructura stradală.

Strada Izvorului, prima lucrare afectată
La ora actuală există deja o lucrare de infrastructură afectată de situaţia juridică a drumurilor de acces din Primăverii 2. Este vorba de strada Izvorului, unde s-au efectuat
doar lucrări parţiale de modernizare, respectiv asfaltarea suprafeţei carosabile, până la
intersecţia acesteia cu strada Bujorului. „Pe aproximativ jumătate de stradă, trotuarele
nu sunt asfaltate, pentru că pe terenul aferent urmează a se realiza sistemul de
canalizare. Conducta de legătură urmează să treacă prin cartierul Primăverii 2 și se va
deversa în colectorul de pe marginea drumului naţional, dar toate aceste lucrări le vom
putea face doar în momentul în care străzile sunt pe domeniul public al orașului”, a precizat primarul Liviu Butnariu.

Au început lucrările la sistemul de captare a apelor
pluviale din Cartierul 2 și Șoseaua Branului
În această perioadă se lucrează
la conducta care subtraversează
DN 73. Colectorul Slavici - Sahia
- Uzinei va fi gata în 2018
De anul viitor, pe străzile din „Cartierul 2”,
dar și pe Șoseaua Branului nu vor mai fi probleme din cauza precipitaţiilor abundente,
apele pluviale urmând a fi preluate de sistemul
de captare la care se lucrează în această
perioadă, epurate și apoi deversate în pârâul
Ghimbășel.
Acum se lucrează la subtraversarea drumului naţional, la capătul străzii Alexandru
Sahia - intersecţie la care urmează să se amenajeze în 2018 și un sens giratoriu, inclus în
proiectul de modernizare a DN 73, derulat de
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). „Pentru realizarea

acestei lucrări a fost nevoie de acordul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, precum și de avizul celor de la
Sistemul de Gospodărire a Apelor Brașov, documentaţii de care a depins în mare parte data
de demarare a acestui proiect. Subtraversarea
DN 73 se va finaliza în cursul acestui an, iar
lucrările la acest colector vor fi reluate în
primăvara anului 2018, când se vor realiza și
canalizările pluviale de pe străzile Ioan Slavici, Alexandru Sahia și Uzinei. Tot atunci se
va construi și bazinul de separe a grăsimilor,
din care apele pluviale vor ajunge în
Ghimbășel”, a declarat primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu.
Lungimea totală a colectorului este de
1.197 de metri, iar pentru a prelua eficient
apele, diametrul conductei va crește progresiv,
de la 400 la 800 de milimetri, pe măsură ce
crește debitul.

ACTUAL
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SVSU Râșnov: Semnificaţia sunetelor
de alarmare a populaţiei în caz de dezastre,
fenomene extreme și alte situaţii
Din 5 decembrie, sirenele vor suna „altfel”: după semnalul de alarmă va fi pus în funcţiune și cel de încetare a acesteia
La nivel naţional, în prima zi de miercuri
a fiecărei luni, se execută exerciţii de alarmare
a populaţiei, activităţi care au rolul unei bune
cunoașteri a semnalelor acustice ale sirenelor
electrice și electronice, cât și de verificare a
stării de operativitate a mijloacelor de alarmare. Exerciţiile au loc aleatoriu, în anumite
localităţi ale judeţului, după o listă stabilită și
anunţată în dimineaţa zilei de testare de către
ISU Brașov.
Începând cu luna decembrie, mai exact
cu data de 5, între orele 10.00 și 10.30, pe
lângă unul din semnalele acustice - alarmă
aeriană, alarmă la dezastre, prealarmă aeriană, va fi transmis și semnalul de încetare a
alarmei. Durata fiecărui semnal de alarmare
este de două minute pentru toate mijloacele
de alarmare.
„Înștiinţarea, avertizarea, prealarmarea
și alarmarea se realizează în scopul evitării
surprinderii și al luării măsurilor privind
adăpostirea populaţiei, protecţia bunurilor
materiale, precum și pentru limitarea
efectelor dezastrelor, atacurilor din aer și ale
acţiunilor militare”, a explicat inspector protecţie civilă Mircea Olteanu.
Înștiinţarea reprezintă activitatea de
transmitere a informaţiilor autorizate despre
iminenţa producerii sau producerea dezastrelor sau a conflictelor armate către
autorităţile administraţiei publice locale.

Descrierea celor patru semnale
" Semnalul ALARMĂ AERIANĂ se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare,
cu pauză de 4 secunde între ele.
" Semnalul ALARMĂ LA DEZASTRE se
compune din 5 sunete a 16 secunde
fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele.
" Semnalul PREALARMĂ AERIANĂ se
compune din 3 sunete a 32 secunde
fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele.
" Semnalul ÎNCETARE A ALARMEI se
compune dintr-un sunet continuu, de
aceeași intensitate, cu durata de 2 minute.

Atenţie la curăţarea
hornurilor și la instalaţiile
electrice și de gaze!
Odată cu apropierea sezonului rece, una dintre problemele cu care se confruntă pompierii râșnoveni este aceea a incendiilor provocate de hornuri necurăţate sau defecţiuni
ale instalaţiilor electrice și de gaze naturale. „Ţinând cont că în perioada sezonului rece,
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Râșnov se confruntă tot mai des cu
incendii la locuinţe, rugăm locuitorii orașului nostru să aibă în vedere atât curăţarea
hornurilor cât și verificarea instalaţiilor electrice și de gaze naturale”, a precizat Mircea
Olteanu, reprezentant SVSU Râșnov.
Pentru sesizări, râșnovenii pot apela SVSU la numerele de telefon - 0729499394,
0729499404, 0729499397.

Avertizarea constă în aducerea la cunoștinţă
populaţiei a informaţiilor despre iminenţa
producerii sau producerea unor dezastre și se
realizează de către autorităţile administraţiei
publice locale, după caz, pe baza înștiinţării
transmise de structurile abilitate. Prealarmarea reprezintă activitatea de transmitere
către autorităţile administraţiei publice locale
a mesajelor/semnalelor/informaţiilor despre
probabilitatea producerii unor dezastre sau a
atacurilor din aer. Alarmarea populaţiei
reprezintă activitatea de transmitere a
mesajelor despre iminenţa producerii unor
dezastre sau a unui atac aerian și se realizează
de către autorităţile administraţiei publice
locale, prin mijloacele de alarmare, respectiv
sirenele electrice sau electronice.

Șantierul DN 73 intră în conservare din 8 decembrie
În primăvara anului viitor va fi
refăcut graficul de lucrări
Direcţia Regională de Drumuri și Poduri a
anunţat, într-o conferinţă de presă organizată
pe 22 noiembrie la Prefectura Brașov, că
șantierele deschise în această vară pe raza
judeţului nostru pentru reabilitarea DN 73
intră în conservare, urmând ca până în data de
8 decembrie să se efectueze intervenţiile prin
care drumul să fie pregătit de iarnă. „Pe traseu
nu mai sunt semafoare, iar în această
perioadă se închid sectoarele la care s-au efectuat lucrări. În 17 noiembrie am avut o întâlnire cu constructorul și am stabilit ca până în
8 decembrie să termine toate lucrările de pe
carosabil, inclusiv cele care vizează siguranţa
rutieră, respectiv instalarea sau completarea
elementelor de siguranţă rutieră, cum este
cazul parapetelor metalice”, a precizat Adriana
Nicula, director DRDP Brașov.
Reprezentantul CNAIR în teritoriu a dat
detalii și despre stadiul proiectului și termenul
de finalizare. Astfel, dacă în vară se anunţa că
lucrările de modernizarea a DN 73 ar putea fi
gata în 31 decembrie 2018, acum, directorul

DRDP a precizat că acest obiectiv poate fi atins
doar în situaţia în care va fi obţinută autorizaţia de mediu pentru porţiunile de drum care
trec prin ariile protejate, autorizaţie care nu
există la ora actuală.
Potrivit explicaţiilor date de sursa citată,
modernizarea acestui drum a început în 19
mai 2014, în baza unui proiect tehnic aprobat
în anul 2012, în elaborarea căruia s-a luat în
considerare o expertiză tehnică realizată în
anul 2008. Problemele au apărut în anul 2014,
când a fost realizată o nouă evaluare a stării
tehnice a drumului, iar în anul 2015 a fost

elaborat un nou proiect tehnic, în care au fost
prevăzute lucrări suplimentare (consolidări,
relocări utilităţi etc). În aceste condiţii a fost
nevoie de noi exproprieri, autorizaţii sau avize,
inclusiv de la administratorii siturilor Natura
2000 prin care trece artera, și de la Agenţia
Naţională pentru Protecţia Mediului.
„Deocamdată avem acordul de mediu pentru lucrări și încercăm să obţinem și autorizaţia. Dacă obţinem acest document în timp
util, lucrările ar putea fi terminate până la
data de 31 decembrie 2018. Oricum, în primăvară, împreună cu constructorul (Asocierea

Azvi SA - Straco Grup SRL - Piomar Development - Tractebel), vom reface graficul de
lucrări”, a declarat Adriana Nicula. Potrivit
declaraţiilor anterioare ale acesteia, „sunt trei
sectoare de drum, unul de la limita cu judeţul
Argeș până la intrarea în Fundata, în Moieciu
este un sector spre ieșirea spre Brașov și mai
este o porţiune de 500 de metri, chiar în Bran,
la ieșirea spre Brașov, pentru care nu există
acordul de mediu, având în vedere că acestea
trec prin situri Natura 2000. Procedurile sunt
destul de dificile și de lungă durată”.
Contractul pentru modernizare a DN 73
(Brașov - Pitești) a fost semnat în anul 2011,
valoarea totală a proiectului, pentru care s-a
obţinut o finanţare nerambursabilă europeană prin Programul Operaţional Sectorial
Transporturi 2007 – 2013, fiind de 275,86
milioane de lei. Lucrările ar fi trebuit să fie
gata în 31 decembrie 2015, pentru ca proiectul să se încadreze în ciclul bugetar european
2007 – 2013, însă acest termen nu a fost
respectat, motiv pentru care investiţia a fost
„fazată”, finanţarea fiind acum asigurată prin
Programul Operaţional Infrastructura Mare
2014 – 2020.

Prima lună moartă în proiectul capătului de autostradă Râșnov - Cristian
Lucrările la capătul de autostradă Râșnov - Cristian
(lotul 5 din autostrada Comarnic - Brașov) și la drumul
de legătură cu municipiul Brașov nu vor începe prea
curând, chiar dacă oficialii Ministerului Transporturilor
au semnat contractul cu firma care va realiza lucrările
încă din 2 octombrie 2017.
Consultanţa pentru această investiţie este asigurată de
Direcţia Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov,
iar directorul acesteia, Adriana Nicula, a anunţat că în

perioada următoare va fi organizată o întâlnire cu antreprenorul și cu inginerul care se ocupă de proiect.
„Într-o primă etapă, antreprenorul trebuie să realizeze
proiectul tehnic, după care se vor obţine autorizaţiile și
abia apoi vor începe lucrările propriu-zise”, a declarat
Nicula. Șeful DRDP a mai precizat că, până la
deschiderea șantierului, trebuie finalizată și procedura
de expropriere a terenurilor, pentru ca această problemă este doar parţial rezolvată.

Potrivit contractului semnat luna trecută, sectorul de
autostradă va avea o lungime de 6,3 km, iar drumul de
legătură va avea 3,7 km (acesta va avea profil de drum
naţional cu patru benzi, separate pe zona mediană).
Lucrările vor fi efectuate de Asocierea SC Alpenside
SRL - SC Specialist Consulting SRL, valoarea contractului fiind de 140,44 milioane de lei, inclusiv TVA. Termenul de finalizare este de 24 de luni, din care 6 luni va
dura proiectarea, iar 18 luni lucrările propriu-zise.

SPORT
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Cupa Cetate Râșnov, trei noi provocări:
handbal, karate și rugby
În luna noiembrie, au avut loc primele ediţii organizate pentru aceste ramuri sportive, participarea fiind una naţională

Socializare cu balonul
oval în mână
Primele mari emoţii pentru
micii handbaliști râșnoveni
Sâmbătă, 25 noiembrie, micii handbaliști de la CS Olimpic Cetate Râșnov au avut
parte de primele lor meciuri, care le-au
adus, așa cum era de așteptat, emoţii mari,
dar și bucuria jocului, în sportul pe care au
ales, nu de mult, să îl practice.
Cupa Cetate Râșnov la handbal a adus la
start formaţia gazdă, două echipe ale ACS
Transilvania Brașov, precum și o formaţie
de la CSȘ Odorhei. Acestea s-au întrecut la
categoria 2005 - 2006, echivalentul Juniorilor IV, caracterul disputelor fiind unul de
antrenament, fără scor, doar pentru acomodarea micuţilor cu viitoarele competiţii
la care vor participa.
„Toate echipele au primit cupe, diplome
și premii. Au fost acordate și premii indivi-

duale. Makkay Csongor (CSȘ Odorhei) a
fost cel mai bun portar, Victor Donosă (ACS
Transilvania Brașov) - cel mai tehnic handbalist și Raul Manea (ACS Transilvania) –
golgheter. Sportivii echipei noastre au trăit
sentimente de mare emoţie, la fel ca noi,
antrenorii și membrii colectivului secţiei de
handbal. A fost prima întâlnire cu alte
echipe, am avut 12 jucători la aceste meciuri. Suntem mulţumiţi că începem să
facem pași în această frumoasă și iubită
disciplină a sportului. Sperăm să evoluăm
cu fiecare antrenament și cu fiecare dintre
viitoarele partide pe care le vom avea”,
ne-a spus Marian Botezatu, antrenorul
secţiei de handbal de la CS Olimpic Cetate
Râșnov.

Prima ediţie a Cupei Cetate Râșnov la
rugby s-a desfășurat în 3 noiembrie, la
două categorii de vârstă, pentru copii sub
10 ani și pentru copii sub 12 ani. La ambele
categorii au participat echipa gazdă,
Olimpic Cetate Râșnov, alte cluburi din
judeţul Brașov – Rugby Cristian, Rugby
Sânpetru și Rugby Săcele, dar și din ţară –
Aurora Băicoi. „La ambele categorii,
meciurile nu au avut un scor, scopul
turneului fiind acela de acomodare cu

competiţiile, de contact, de socializare.
Așa se procedează, de altfel, și în campionatul judeţean, pentru copii de această
vârstă. A fost un eveniment cu adevărat
reușit, chiar dacă vremea nu ne-a prea
ajutat. Copiii au avut o zi plină de jocuri,
iar oaspeţii noștri s-au declarat încântaţi.
Bineînţeles, ne propunem să repetăm
organizarea Cupei și pentru anii viitori”, a
spus Cristian Enache, antrenor al secţiei de
rugby de la CS Olimpic Cetate Râșnov.

Prima ediţie a Cupei Cetate Râșnov la karate kyokushin:
Sportivii râșnoveni au obţinut 19 medalii
Pe 18 noiembrie a avut loc, la sala de
sport a Școlii Gimnaziale nr. 3, prima ediţie
a Cupei Cetate Râșnov la karate kyokushin,
competiţie la startul căreia s-au prezentat
nu mai puţin de 120 de copii, cu vârste între
6 și 12 ani, de la 10 cluburi din toată ţara C.S. Rokan Sibiu, Urban Samurai Sibiu,
Golden Team București, Hitode Eforie Sud,
Kyo Fighters Târgu Mureș, C.S. Speranţa
Jucu, C.S. Tornado Cluj-Napoca, C.S.
Budosib Sibiu, C.S. Tiger Bu Do Târgu
Mureș și Olimpic Cetate Râșnov. Întrecerea a
beneficiat de participarea a 11 arbitri cu
experienţă aparţinând Federaţiei Române de
karate kyokushin IKO2.
„Clubul nostru a avut 20 de copii înscriși
în competiţie, iar rezultatele lor au fost
foarte bune. Am obţinut, în total, 19
medalii, trei de aur, șase de argint și zece de
bronz. Cred că am făcut o figură frumoasă
și din punct de vedere al organizării, fapt
pentru care trebuie să mulţumim sportivilor

Fianu Adrian, Mihai Constantin, Dia Ștefan
și Peter Turcuș, părinţilor elevilor noștri,
care ne-au ajutat din acest punct de vedere,
precum și președintelui Nicolae Dogaru,
doamnei directoare de la Școala 3 – Oana
Cheţe și primarului orașului, domnul Liviu
Butnariu”, ne-a spus Florin Oltean, antrenor
al secţiei de karate de la CS Olimpic Cetate
Râșnov și organizatorul principal al acestui
eveniment.

Medaliile sportivilor râșnoveni
" Luca Lavinia - medalie argint kumite
" Mihai Cara Isabela - medalie argint kumite
" Plescan Cristina - medalie bronz kumite
" Cazacu Ariana - medalie bronz kumite,
medalie bronz kata
" Voinescu Luminita - medalie bronz kumite
" Liurca Denis - medalie argint kumite
" Ionescu Teodor - medalie bronz kumite
" Mailat Ionut - medalie argint kumite,
medalie bronz kata

" Miroiu Daniel - medalie aur kumite,
medalie bronz kata
" Postolache Patric - medalie bronz kumite
" Grancea Antoniu - medalie argint kumite
" Mihnea Tamas - medalie bronz kumite
" Voinescu Laurentiu - medalie argint kumite
" Grancea Stefan - medalie aur kumite
" Tudor Cazacu - medalie aur kumite
" Stoichit Andrei Paul - medalie bronz
kumite

Sărituri cu schiurile în locul tabletei
În ultimul weekend al lunii octombrie
s-a desfășurat cea de-a doua ediţie a Cupei
Cetate Râșnov la sărituri cu schiurile, întrecere la care au luat parte cele mai importante cluburi de profil din ţară. „Chiar dacă
vremea nu a fost cea mai prietenoasă, am
avut parte de o prezenţă destul de numeroasă. Principalul nostru scop a fost
atins din start, copiii au ales să petreacă
timpul liber în natură și să facă mișcare, în
detrimentul televizorului sau al tabletei.
Nu am mai reușit să urcăm pe podium cu

sportivii noștri, dar am avut trei clasări pe
locul al patrulea – Isabella Nan la categoria
2006, Elisabeth Nan la categoria 2007 și
Alin Linţă la categoria 2009”, a explicat
Gheorghe Gerea, antrenorul secţiei de sărituri de la CS Olimpic Cetate Râșnov.
În următoarea perioadă, Cupa Cetate
Râșnov se va mai desfășura la alte două discipline, pe 9 decembrie la volei, respectiv pe
16 - 17 decembrie la scrimă, pentru ca
înaintea Crăciunului să aibă loc serbarea de
final de an.

EVENIMENT
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Ziua Armatei: Paradă cu torţe și multă emoţie
Pe 25 octombrie, oficialii MApN au înmânat oficial decoraţia primită de militarii râșnoveni de la președintele României, Klaus Iohannis.
Cel mai emoţionant moment al zilei a fost însă retragerea cu torţe, când zeci de militari au cântat la unison „Treceţi batalioane române Carpaţii”

Consiliului Judeţean Brașov - Adrian Veștea,
prefectul Brașovului - Marian Rasaliu, alături
de reprezentanţi ai autorităţilor locale, în
frunte cu primarul Liviu Butnariu. „Am avut
ca oaspeţi personalităţi ale localităţii și ale
judeţului, precum și elevi ai Școlii 2 din oraș.

Cu această ocazie au fost înaintaţi în grad,
prin ordin de ministru, col. Florin Gușu, col.
Adrian Lucan și plt. adj. Doru Constantin”,
ne-a declarat col. dr. Sorin Silviu Bălășescu,
comandant al UM 01751 Râșnov. La finalul
manifestărilor, militarii au oferit o gustare

Omul înălţimilor
Șeful Postului de Jandarmi Râșnov,
plt. adj. șef Gârniţă Costel, a
escaladat în acest an Mont Blanc,
cel mai înalt vârf din vestul
Europei. Are în plan marcarea
centenarului Marii Uniri de la
1918 prin cucerirea unui alt
vârf „greu” al Munţilor Alpi
Șeful Postului de Jandarmi Râșnov a reușit
în acest an să escaladeze cel mai înalt vârf din
Vestul Europei, Mont Blanc (4.810 m), căruia i
se mai spune La Dame Blanche (Doamna
Albă). Plt. adj. șef Gârniţă Costel a avut alături
trei camarazi din judeţ, plt. adj. Blajiu Marian,
plt. maj. Bârligă Marian și col.(r) Mălușelu
Marian. Cei patru spun că au parcurs cel mai
dur traseu din viaţa lor, iar înainte de a ataca
cel mai înalt vârf din Europa de Vest, au trecut
printr-o perioadă de acomodare de două zile,
urcând spre refugiul Tete Rousse (3.167 m) din
Munţii Alpi.
Altitudinea de 4.810 m la care este situat
vârful, precum și faptul că mare parte din
traseu este situat pe gheţar, le-au făcut misiunea una extrem de anevoioasă. Au fost nevoiţi
să care fiecare în spate rucsacuri de aproape 70
de kilograme, iar vremea nu le-a fost deloc
prielnică, în special sus, pe vârful muntelui.

Reușita a venit după două luni de pregătire
intensă, dar și după o experienţă și cunoștinţe
acumulate pe parcursul stagiilor de pregătire
în domeniul montan, pe care le-au urmat de-a
lungul carierei militare.
„A fost o provocare frumoasă și o experienţă unică. Eu am fost 12 ani alpinist de performanţă la cluburile ASA Brașov și Torpedo
Zărnești, am fost de mai multe ori campion
naţional, pot să spun că am cea mai mare
experienţă în domeniul montan dintre cei
patru și să știţi că a contat; mersul pe gheaţă,
în frânghie și mai multe alte aspecte”, spune
plt. ad. șef Constantin Gârniţă, care este originar din Zărnești și a ajuns la Râșnov în anul
2012, în momentul înfiinţării Postului de
Jandarmi.
Expediţia a fost realizată în memoria
unui fost coleg, plt. adj. Gheorghe Trufășilă,
din nefericire decedat în primăvara anului
2014. El a fost cel care le-a spus jandarmilor
brașoveni că pot mai mult decât au dovedit
în România și pot cuceri cei mai înalţi munţi
din lume.
După Mont Blanc, echipajul are planuri
mari pentru anul viitor, când cei patru
temerari își propun să marcheze centenarul
Marii Uniri de la 1918 printr-o ascensiune
pe Matherhorn (tot în Munţii Alpi), vârf situat la 4.477 metri, unul din cele mai dificile din Europa.

caldă celor prezenţi.
„Ne-am bucurat că la sărbătoare au participat câteva sute de râșnoveni, într-o zi în
care îi cinstim pe toţi cei care, putând uniformă militară, au slujit și slujesc patria. Un
moment deosebit al serii a fost acela în care, la
retragerea cu torţe, în locul acordurilor fanfarei cu care ne obișnuiseră la fiecare defilare,
militarii au interpretat doar vocal «Treceţi
batalioane române Carpaţii!»”, ne-a declarat
primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.
„Suntem mândri de militarii noștri și de
tot ceea ce ei fac în slujba patriei. Prin performanţă și profesionalism, dedicaţie și determinare, Armata Română este o instituţie
iubită și respectată de români. A fost o onoare
și o plăcere să fim alături de militarii de la unitatea din Râșnov, mai ales că și ei sunt mereu
alături de comunitatea locală”, a afirmat și
Adrian Veștea, președintele Consiliului
Judeţean Brașov.
Drapelul cu însemnul heraldic al
Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean flutură pe cel mai înalt
vârf din vestul Europei!

IN MEMORIAM. Brașovenii
au urcat pe „acoperișul Europei”
cu poza camaradului lor.

Editura SC Rosenau Press SRL

Ziua Armatei Române, 25 octombrie, a
fost sărbătorită „cu repetiţie” la Râșnov, prima
parte a ceremoniei având loc la sediul Centrului 42 Comunicaţii și Informatică de Sprijin,
drapelul unităţii fiind decorat, prin decret
prezidenţial, cu Ordinul Naţional pentru Merit
în Grad de Ofiţer cu Însemn de Pace. Ordinul
acordat de președintele Klaus Iohannis militarilor din Râșnov, care anul acesta au împlinit 45 de ani de activitate, a fost înmânat, în
cadrul unei ceremonii publice de decernare,
de către general de brigadă Valentin Becheru șeful Direcţiei Comunicaţii și Informatică din
Ministerul Apărării Naţionale și de către
colonel Bogdan Călimănescu - locţiitor al
Direcţiei generale de Resurse Umane din
cadrul Ministerului.
A doua parte a evenimentelor dedicate Zilei
Armatei s-a desfășurat în centrul istoric al
orașului, alături de sute de râșnoveni, la
ambele momente participând președintele

