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Râșnovenii l-au celebrat
pe Sfântul Nicolae
într-una din cele mai vechi
biserici din Transilvania

Pagina 16

Proiectul de 5 milioane
de euro pentru restaurarea
Cetăţii Râșnovului,
conturat pe hârtie
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Luminile
Crăciunului
se aprind pe
12 decembrie
STRADA CARE VA DEVENI MAGICĂ. 41 de brazi
împodobiţi cu mii de beculeţe vor înconjura căsuţa
lui Moș Crăciun de pe strada Republicii.
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Sărbătoarea României,
sărbătoarea râșnovenilor

Pagina 7

Râșnovenii sunt așteptaţi sâmbătă, pe strada Republicii, la ora 18.00
Râșnovul va marca și în acest an așa cum
se cuvine sărbătorile de iarnă, feeria de lumini
urmând să se aprindă în seara de 12 decembrie, când însuși Moș Crăciun va poposi în
oraș. Ţinând cont că centrul istoric este încă în
șantier, reședinţa Moșului se va muta anul
acesta pe strada Republicii, care a fost pavată
cu granit, astfel ca să îi fie redat aspectul istoric. Toţi locuitorii și oaspeţii Râșnovului sunt
invitaţi să participe la un moment magic, startul oficial al celei mai așteptate perioade din an
fiind marcat și în acest an prin „sărbătoarea
luminilor”. Orașul e deja împodobit, iar sâm-

bătă, la ora 18.00, nimeni altcineva decât Moș
Crăciun și primarul Râșnovului, Adrian
Veștea, vor apăsa butonul care va declanșa feeria de sărbători în oraș. 2.400 de metri de
instalaţii de lumină vor desena fastul luminos
al sărbătorilor de iarnă. Se vor aprinde nu doar
beculeţele din bradul cel mare, de 18 metri, de
pe Republicii, unde va avea loc evenimentul, ci
și luminile din cei 40 de brazi mai mici care au
fost amplasaţi pe lateralele străzii transformate din acest an în arteră pietonală. Alţi 9
brazi au fost împodobiţi în acest an cu șiruri
luminoase pentru a completa peisajul de

poveste, în cartierele din oraș și în faţa bisericilor. Pe stâlpii de pe DN 73 au fost montate, ca
în fiecare an, ornamentele pe stâlpi, iar deasupra principalelor artere ale orașului vor
putea fi admiraţi „ţurţurii” care parcă vor
cădea dintre stele. Principalul punct de
atracţie va rămâne, bineînţeles, căsuţa lui Moș
Crăciun, situată tot pe strada Republicii, care
va fi deschisă în fiecare seară până în Ajun,
între orele 18.00 și 20.00. Pentru venirea
Moșului, copiii s-au pregătit cu un concert
de colinde care vor desăvârși seara în care se
vor aprinde luminile Crăciunului.

Avem orașul pe care ni l-am dorit!
Singura
localitate
din judeţ
care va
avea o
piaţă
aliniată
la ultimele
standarde

Râșnovul
va scăpa de
păienjenișul
de cabluri
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90% din străzi, reabilitate
41 de artere au fost reabilitate doar anul acesta, în cadrul celui mai
mare proiect de infrastructură rutieră, de 4,1 milioane de euro.
Pagina 4

Plantări făcute în această toamnă
1.100 de arbori, 25.000 de fire de gard
viu, 25.000 de lalele, 6.000 de trandafiri!
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PRIMĂRIA RÂȘNOV NU VA MAJORA NICI ÎN ACEST AN IMPOZITELE LOCALE
Intervin însă modificări asupra cărora autoritatea locală nu poate interveni,
odată cu intrarea în vigoare, de la 1 ianuarie 2016, a noului Cod Fiscal.

PERSOANE FIZICE: Cât vom plăti impozit pe locuinţă, anul viitor
" Noul Cod fiscal introduce din 2016 impozitul pe terenul de sub locuinţă și mărește valorile impozabile ale proprietăţilor persoane fizice.
" Pentru a evita o creștere semnificativă a taxelor, la Râșnov nu s-au majorat cotele de impozitare, astfel că impozitele vor crește doar cu sume între 10 și maximum 30 de lei
Chiar dacă modificările apărute în noul
Codul Fiscal valabil de la 1 ianuarie 2016 au
impus o recalculare a impozitelor, fiind introdusă plata unui impozit pe terenul de sub
clădiri, dar și ajustarea valorilor de impozitare
a proprietăţilor persoane fizice care au destinaţia de locuinţă, autorităţile locale au decis,
în cazul populaţiei, să facă tot posibilul pentru
a menţine noile impozite la niveluri cât mai
mici, pe cât se poate neschimbate faţă de 2015.
Astfel, pentru clădirile aflate în proprietatea
persoanelor fizice cu destinaţie rezidenţială
(folosite pe post de locuinţă), la Râșnov se va
aplica o cotă de impozitare de 0,1% (identică
cu cea din 2015), deși Guvernul dăduse liber
autorităţilor locale să aplice o cotă de până la
0,2% aplicată la valoarea impozabilă stabilită
prin noul Cod Fiscal, plus o cotă adiţională de
50%. „În conformitate cu prevederile noului
Codul Fiscal, autorităţile locale aveau libertatea să majoreze impozitele și taxele locale
pentru anul viitor chiar și cu 50 de procente.
Am decis însă să păstrăm grila de impozitare,
însă vor apărea diferenţe faţă de impozitele
plătite pe acest an, fiindcă noile prevederi
legislative impun și plata unui impozit pentru
terenul de sub imobil, atât în cazul caselor,
cât și al apartamentelor de la bloc”, a sublini-

impozitare între 0,08% și 0,2%), când e utilizată ca sediu de firmă (cote de impozitare
între 0,2% și 1,3%, cu condiţia ca aceste
clădiri să fie reevaluate, construite, achiziţionate în ultimii 5 ani) și atunci când imobilul e sediu de firmă dar nu l-aţi reevaluat în
ultimii 5 ani (cota de impunere este de 2% din
valoarea clădirii). Prin urmare, cele mai afectate din 2016 vor fi persoanele fizice care
deţin clădiri nerezidenţiale, folosite în scop
economic, adică spaţii comerciale sau de
birouri, care vor plăti impozite pentru aceste
imobile echivalente cu cele datorate de firme.
Nivelul de impozitare a depins însă și de
decizia consiliilor locale, care au putut alege o
cotă cuprinsă în intervalul 0,2% - 1,3% pentru clădirile nerezidenţiale deţinute de către
persoane fizice. În ședinţa de plen din luna
noiembrie, Consiliul Local Râșnov, la propunerea primarului Adrian Veștea, a decis
aplicarea cotei minime și în acest caz, cea de
0,2% pentru imobilele care au fot evaluate în
termen de 5 ani de la cumpărare. În cazul în
care imobilele care au mai mult de 5 ani de la
dobândire și nu sunt reevaluate se aplică cota
de 2%, cotă asupra căreia nu a putut interveni
Consiliul Local.

at primarul Adrian Veștea. Primăria a făcut de
altfel o serie de simulări privind efectele
noului Cod Fiscal asupra impozitelor datorate
de populaţie de la 1 ianuarie 2016, care arată
că la Râșnov, faţă de anul trecut, s-a reușit
limitarea majorării impozitului total pe o
casă/un apartament folosit ca locuinţă (impozitul pe clădire + impozitul pe terenul de sub
clădire nou introdus) la 10 lei, maxim 30 de lei.

Marea schimbare pe
care o aduce anul 2016:
Ai casă și o folosești
în scop economic,
plătești mai mult
Sistemul de impozitare a proprietăţilor
imobiliare deţinute de persoanele fizice se va
schimba însă radical din 2016 în cazul
clădirilor folosite în scop comercial. Destinaţia clădirii - rezidenţială sau nerezidenţială
- este principalul criteriu în funcţie de care se
stabilesc taxele locale de anul viitor.
Mai exact, noul Cod Fiscal valabil din 2016
structurează impozitele datorate de persoanele fizice în 3 categorii: când clădirea e
folosită în scop rezidenţial/locuinţă (cote de

Exemple de calcul pentru plata impozitelor în 2016 - persoane fizice
PERSOANE FIZICE - clădire rezidenţială (locuinţă bloc)
suprafaţa construită de 89,31 mp, teren aferent 51 mp, zona C:
An fiscal
2015
2016 (maxim legal
conform Codului Fiscal)
2016 (cât se va plăti
Conform HCL 233/2015)

Cotă Impozit
0,1%

Impozit clădiri (lei)
175

Impozit teren (lei)
0

Total impozit (lei)
175

Diferenţe (lei)
0

0,3%

563

9 (51 mp x 0,1690 lei/mp)

572

397

0,1%

188

9

197

22

PERSOANE FIZICE - Clădire nerezidenţială (locuinţă bloc)
suprafaţa construită de 89,31 mp, teren aferent 51 mp, zona C:
An fiscal
2015
2016 (maxim legal
conform Codului Fiscal)
2016 (cât se va plăti
conform HCL 233/2015)

Cotă Impozit
0,1%

Impozit clădiri (lei)
175

Impozit teren (lei)
0 175

Total impozit (lei)
0

Diferenţe (lei)

0,3%

563

32

595

420

0,2%

375

11

386

211

Impozit clădiri (lei)
Impozit teren (lei)
473
164 (220 mp X 0,6545 lei/mp)

Total impozit (lei)
637

Diferenţe (lei)
0

6.578

246 (470 mp X 0,5236 lei/mp)

6.824

5.862

506

246

752

115

PERSOANE FIZICE - Clădire nerezidenţială (locuinţă casă)
suprafaţa construită de 220 mp, teren aferent 470 mp (220 mp ocupat + 250 mp liber) zona A:
An fiscal
2015

2016 (Maxim legal
conform Codului Fiscal)
2016 (cât se va plăti
conform HCL 233/2015)

Cotă Impozit
0,1%

Potrivit noilor reglementări, persoanele
fizice care au clădiri nerezidenţiale folosite în
scop economic vor trebui să depună o declaraţie până în data de 29 februarie 2016, la
Biroul de Impozite și Taxe din cadrul Primăriei
Râșnov. „Persoanele fizice care la data de 31
decembrie 2015 au în proprietate clădiri
nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă
au obligaţia să depună declaraţii până la data
de 29 februarie 2016, conform modelului
aprobat prin ordin comun al ministrului
finanţelor publice și al ministrului dezvoltării
regionale și administraţiei publice”, se precizează în Articolul 495 din Legea 227/2015,
respectiv Codul Fiscal.
„În cazul spaţiilor care au destinaţie
mixtă, respectiv sunt și locuinţă și spaţiu
comercial sau birou, pentru calcularea
impozitului pe suprafaţa nerezidenţială se va
lua în calcul cota ce rezultă din contractul de
comodat sau de închiriere către agentul economic (societate comercială, PFA, Întreprindere Individuală - n.red.). Și persoanele
care deţin astfel de spaţii mixte vor trebui să
depună declaraţia tot până în data de 29
februarie. Formularul va fi unul tipizat, ce
urmează a fi elaborat de Ministerul
Finanţelor și se va putea procura și de la
Biroul de Impozite și Taxe Locale din cadrul
Primăriei Râșnov începând cu anul viitor”, a
explicat Roxana Popa, șeful Biroului de
Impozite și Taxe Locale Râșnov. De precizat că,
tot în cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, în
situaţia în care o firmă își are în aceste imobile
doar sediul social (sediu de firmă fără activitate; nu se deduc cheltuieli cu utilităţile),
clădirea se consideră a fi integral cu destinaţie
de locuinţă.

Se păstrează bonificaţiile

PERSOANE FIZICE - clădire rezidenţială (locuinţă casă)
suprafaţa construită de 220 mp, teren aferent 470 mp (220 mp ocupat + 250 mp liber) zona A:
An fiscal
Cotă Impozit
2016
0,1%
2016 (Maxim legal
conform Codului Fiscal)
1,3%
2016 (cât se va plăti
conform HCL 233/2015)
0,1%

ATENŢIE! CLĂDIRILE
NEREZIDENŢIALE
TREBUIE DECLARATE
PÂNĂ LA 29
FEBRUARIE 2016!

Impozit clădiri (lei)
798 (impozit 164
(250mp X 0,6545 lei/mp)
majoratcu 65%
pentru a doua locuinţă)

Impozit teren (lei)

Total impozit (lei) Diferenţe (lei)

962

0

-

1,3%

6.578

246 (470 mp X 0,5236 lei/mp)

6.824

5.862

0,2%

1.012

246

1.258

296

Nu în ultimul rând, Consiliul Local
Râșnov a decis menţinerea bonificaţiei de
10% (maxim posibilă) pentru persoanele
fizice care își achită integral dările până la
data de 31 martie 2016.

Cei cu mai multe case nu
mai plătesc taxe majorate
Noul Cod Fiscal a eliminat taxele majorate pentru deţinerea mai multor
proprietăţi. Până anul acesta, persoanele
fizice care aveau în proprietate două sau
mai multe clădiri datorau un impozit
majorat: cu 65% pentru prima clădire în
afara celei de la adresa de domiciliu, cu
150% pentru a doua clădire și cu 300%
pentru a treia și următoarele. Toate aceste cote suplimentare au fost anulate în
2016, imobilul urmând a fi impozitat în
funcţie pe destinaţia pe care o are.
Totodată, până anul acesta, în cazul proprietăţilor care au suprafeţe mai mari de
150 mp, pentru fiecare 50 de mp construiţi peste această suprafaţă se percepea o taxă „de lux”, de 5%, care a fost
anulată începând cu 2016 prin noul
Codul Fiscal.

IMPOZITE ȘI TAXE
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PERSOANE JURIDICE - Clădire nerezidenţială (locuinţă casă)
suprafaţa construită de 232,98 mp, teren aferent 2.700 mp (232,98 mp ocupat + 2.467,02 mp liber) zona B:
An fiscal
2015
2016 (Maxim legal
conform Codului Fiscal)
2016 (Cât se va plăti
conform HCL 233/2015)

Cotă Impozit
1,16%

Impozit clădiri (lei)
Impozit teren (lei)
Total impozit (lei)
24.165
(val. contabilă = 2.083.169 lei) 1.097 (2.467,02 mp X 0,4447 lei/mp)
25.262

Diferenţe (lei)
0

1,3%

27.081

1.201 (2.700 mp X 0,4447 lei/mp)

28.282

3.020

1,2%

24.998

961

25.959

697

PERSOANE JURIDICE: Cote noi de impozitare
din 2016, diferenţiate pe destinaţia clădirilor
Noul Cod Fiscal valabil din 2016
aduce modificări și în cazul
„Noile
persoanelor juridice. Astfel,
prevederi al
se introduce și în acest
Codului Fiscal dau mână liberă autorităţilor locale
caz impozitul imosă stabilească cote adiţionale de 50% atât în ceea ce
bilelor în funcţie de
privește impozitul pe clădiri, cât și la cel pentru terenuri sau
destinaţie. Pentru
autoturisme. Și anul trecut, Codul Fiscal a dat undă verde penclădirile
rezitru a majora aceste cote adiţionale cu 20%, dar nu am făcut-o.
denţiale aflate în
Astfel, și pentru 2016 am decis să menţinem cote cât mai mici de p r o p r i e t a t e a
impozitare și chiar să mai scădem din cuantumul taxelor locale acolo p e r s o a n e l o r
unde legea ne-a lăsat, fiindcă nu vrem să-i împovărăm pe cetăţeni cu juridice, impobiruri, ci dorim să continuăm dezvoltarea orașului prin atragerea de zitul/taxa pe
noi finanţări nerambursabile și în anul care urmează”
clădiri se cal- Adrian Veștea, primar Râșnov
IMPOZITE PE TERENURI Zona
A
B
C
D

2015
6.545
4.447
2.113
1.230

(lei/hectar)

2016
5.236
3.558
1.690
984

Impozite mai
mici pe terenuri
Noul Cod Fiscal a adus vești mai bune
pentru proprietarii de terenuri. Astfel,
pentru terenurile situate în intravilan au
fost introduse limite minime și maxime,
pe ranguri de localităţi și zone, iar Consiliul Local Râșnov a decis să aplice cotele
minime. Practic impozitele au scăzut cu
câteva sute de lei la hectar faţă de anul trecut. Orașul Râșnov este încadrat în localitate de rang III, și, de exemplu, preţul pe
hectar pentru un teren aflat în zona A a
scăzut de la 6.545 de lei/ha la 5.236 lei/ha,
iar în zona D a ajuns la 984 lei/ha de la
1.230/ha.
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.

culează prin aplicarea unei cote de 0,2%
asupra valorii impozabile a clădirii, stabilită
de Consiliul Local Râșnov. În schimb, în
cazul clădirilor nerezidenţiale deţinute de
firme, impozitul pe clădiri se va calcula prin
aplicarea unei cotede 1,2% aplicate asupra
valorii impozabile a clădirii. În cazul
clădirilor nerezidenţiale neevaluate în termen de 5 ani, din 2016 cota de impozitare
va crește la 5%. Până anul acesta, Codul
Fiscal prevedea în cazul clădirilor reevaluate în termen de 3 ani o cotă de impozitare
de 1,16%, pentru clădirile neevaluate în termen de 3 - 5 ani o cotă de 10%, iar pentru

clădirile neevaluate într-un termen mai
mare de peste 5 ani, de 30%.
Tot ca o noutate, și firmele trebuie să își
redeclare proprietăţile până în data de 29
februarie 2016 la Biroul de Impozite și Taxe
al Primăriei, pentru a preciza, pe fiecare
imobil deţinut în parte, destinaţia clădirii:
rezidenţială (de locuit) sau nerezidenţială.
„Persoanele juridice au obligaţia să depună
declaraţii privind clădirile pe care le deţin
în proprietate și la data de 31 decembrie
2015, destinaţia și valoarea impozabilă a
acestora, până la data de 29 februarie
2016”, se precizează în Codul Fiscal.

O noua taxă pentru
cei care au baruri
și restaurante
Noul Cod Fiscal a prevăzut și
introducerea unei noi taxe care îi
afectează pe deţinătorii de unităţi
de alimentaţie publică (restaurante, baruri sau cluburi): taxa
anuală pentru eliberarea/vizarea
autorizaţiei privind desfășurarea
unor activităţi pentru o suprafaţă
mai mare de 500 mp. În conformitate cu prevederile legii, aceasta
putea varia între 4.000 și 8.000 de
lei, iar Consiliul Local a decis să se
aplice suma minimă de 4.000 de lei
pentru autorizarea acestor unităţi
de alimentaţie publică.

Impozit pe
„paragină” din 2016
Pe viitor, proprietarii de clădiri
și de terenuri din Râșnov vor trebui
să fie mai atenţi la aspectul acestora,
pentru că noul Cod Fiscal a dat
primăriilor dreptul să taxeze de 5 ori
mai mult terenurile și clădirile
lăsate în paragină. Astfel, Consiliul
Local Râșnov a decis ca persoanele
care își lasă clădirile să se degradeze,
dar și cei care își lasă terenurile pârloagă, să plătească începând din al
treilea an în care se constată că și-au
lăsat proprietăţile de izbeliște un
impozit majorat cu 100%.

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT (lei/200 cm3)
Autovehicule
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv
Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv
Tractoare înmatriculate
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

2015
9
9
21
84
167
337
28
35
21
2-4
4-6
50-150 lei/an

2016
8
9
18
72
144
290
24
30
18
3
5
60 lei/an

Roxana Popa, șef Birou Impozite și Taxe
Locale din cadrul Primăriei Râșnov
IMPOZITE MAI MICI PENTRU CEI
CARE AU MAȘINĂ. Prevederile noului Cod
Fiscal îi avantajează pe cei care deţin autovehicule. Impozitele pentru cei care au motociclete, autoturisme, dar și camioane de mare tonaj sau autobuze vor scădea chiar și cu câteva zeci
de lei faţă de acest an. De exemplu, cei care deţin
o motocicletă, un triciclu sau un autoturism cu
capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv, vor plăti 8 lei pe fiecare 200 cm3 sau fracţiune
din aceasta, faţă de 9 lei, cât s-a taxat în 2015. De
asemenea, cei care au autoturisme cu motor hibrid vor plăti un impozit redus cu 50% faţă de cei
care au mașini cu motoare clasice.

INFRASTRUCTURĂ
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Peste 90% din reţeaua stradală
a Râșnovului este complet modernizată
Cel mai mare proiect de reabilitare a infrastructurii stradale în care s-au investit milioane de euro e la final,
fiind executate în mare parte toate lucrările care au fost planificate la începutul acestui an

O vorbă din bătrâni spune că „toamna
se culeg roadele”. Așa se întâmplă și la
Râșnov, unde după o primăvară și o vară
în care s-a lucrat la foc continuu pe 40 de
străzi, acum se văd rezultatele. 2015 este
practic anul finalizării marilor proiecte de
reabilitare a infrastructurii stradale,
suma totală bugetată pentru astfel de
lucrări în acest an fiind de peste 4,1 milioane de euro (18,4 milioane de lei).
Ţinând cont că și în ultimii doi ani s-a
investit masiv în reabilitarea străzilor,
odată cu închiderea acestor șantiere se
poate spune că peste 90% din infrastructura rutieră a orașului a fost pusă la
punct. „Nu este primul an în care se lucrează la străzi în Râșnov, dar programul
de asfaltări demarat în 2013 vine ca un
punct final al unui proiect integrat pe
partea de reţele, demarat încă din 2005.
Dacă până acum am avut drept prioritate
reabilitarea reţelelor de apă și canalizare,
odată cu finalizarea acestora, fiecare
stradă care a fost săpată a intrat într-un
proces de modernizare. Reabilitarea a
fost completă, astfel că am introdus pe
toate aceste străzi canalizare pluvială, au
fost amenajate și trotuarele, dar și spaţiile verzi”, a explicat primarul Adrian
Veștea. Fără excepţie, pentru toate străzile incluse în proiectul de reabilitare au
fost prevăzute și executate lucrări de introducere a canalizării pluviale, de refacere covor asfaltic, bordurare și refacere
trotuare.

pe străzile Iazului, Gării, Romulus Cristoloveanu și Matei Basarab.
„Am profitat din plin de vremea bună,
astfel ca să putem definitiva lucrările pe cât
mai multe străzi până la instalarea sezonu- Strada Brândușelor
lui rece, chiar dacă termenele de execuţie
prevăzute în contracte expiră abia în
primăvara anului viitor. În mare parte am
reușit să definitivăm tot ce ne-am propus la
începutul acestui an”, a punctat Adrian
Veștea. Acesta a subliniat faptul că proiectul
de reabilitare a infrastructurii stradale a presupus și refacerea integrală a spaţiilor verzi,
astfel că pe toate străzile care au fost în
șantier, pe lângă gazon, în scuarurile nou
amenajate s-au plantat în toamnă sau se vor
planta în primăvara 2016 pomi și flori.

Un colector pentru apele
de ploaie, în Cartierul II
În Cartierul II, pentru captarea apelor
pluviale de străzi a fost nevoie de amenajarea unui colector nou, care să preia apele
din canalizările stradale și să le direcţioneze
pe sub DN 73A spre Pârâul Ghimbășel.

Urmează lucrări în cartierele
de blocuri, anul viitor

Unde mai este de lucru
În prezent, doar pe câteva străzi au mai
rămas de executat lucrări de modernizare.
Printre acestea se numără și strada Narciselor din cartierul Primăverii, unde
lucrările au fost întârziate din cauza faptului
că a fost necesară desfiinţarea unei reţele
electrice și îngroparea cablurilor în subteran, investiţie care a fost executată cu întârziere de către compania de electricitate. Dintre lucrările programate pentru executare în
2015, mai sunt în curs de finalizare cele de

Strada Aurel Vlaicu

Tot legat de infrastructura stradală, un
proiect special a fost anul acesta cel al zonei
centrale. Strada Republicii a devenit pietonală și fost reabilitată cu fonduri aduse la
Râșnov prin proiectul UE de modernizare a
centrului istoric, proiect completat de Strada Postăvarului
Primărie cu reabilitarea întregii zone centrale din fonduri locale. Astfel, strada Ion
Creangă a fost deja reabilitată în întregime,
iar muncitorii s-au apucat deja de treabă pe
Florilor și pe Mihai Viteazu, după ce s-au
finalizat în întregime lucrările la reţele.
Pentru anul viitor, Primăria Râșnov a
planificat o resistematizare a cartierelor
ISR, Chimica și Florilor, unde se dorește
o optimizare a zonelor de parcare, repararea străzilor, dar și amenajarea zonelor verzi. În prezent, aceste lucrări
sunt în curs de proiectare.
Strada Căpitan Iancu Șofran

Strada Vulcanului

Strada Salciei a fost complet
modernizată, fiind o nouă rută
de legătură spre noile cartiere
rezidenţiale din această zonă.

Strada Vânătorilor

Strada Garoafei

Strada Vasile Alecsandri

Strada Mică

Strada Ion Eliade Rădulescu
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Indicatoarele cu denumirea străzilor
vor fi schimbate în tot orașul
Toate vor fi pe
modelul celor
instalate pe străzile
recent reabilitate

Semnalizarea străzilor din
oraș va fi refăcută odată cu finalizarea proiectelor de modernizare a infrastructurii rutiere. Astfel, în fiecare intersecţie din oraș
vor fi montate indicatoare cu denumirea străzilor pe modelul
celor instalate încă din toamna anului trecut în cartierul Primăverii. Autorităţile locale vor să le
vină astfel în ajutor atât turiștilor,
cât și celor care s-au mutat mai
recent în oraș, pentru ca aceștia să
găsească cu ușurinţă o locaţie de
pe o anumită stradă, mai ales că
odată cu amenajarea de noi
cartiere rezidenţiale au apărut și
noi străzi, numărul arterelor din
oraș apropiindu-se de 50.

Infrastructură străzi - Bilanţul decembrie 2015
Denumire stradă

Lungime

Stadiu lucrări

395 m
390 m
291 m
254 m
404 m
285 m

Finalizată
Finalizată
Finalizată
Finalizată
În lucru
Finalizată

CARTIERUL PRIMĂVERII - lucrări în valoare de
1.677.520,79 lei fără TVA, executate de Consal SRL
1. Garofiţei
2. Panseluţei
3. Trandafirilor
4. Orhideei
5. Narciselor
6. Gladiolelor

LOT 1 - lucrări în valoare de 2.131.918,44 lei fără
TVA, executate de Morani Impex SRL
7. Mișu Pop
8. Piaţa Scolii
9. Postăvarului
10. Mihail Sadoveanu
11. Panduri
12. Aurel Vlaicu
13. Eroilor
14. Bucegi
15. Cpt. Iancu Șofran
16. George Coșbuc
17. Iazului

421 m
165 m
459 m
447 m
504 m
364 m
317 m
475 m
230 m
271 m
314 m

Plantările făcute în această toamnă
Odată cu lucrările ample de
asflatare ce au loc în Râșnov,
autorităţile s-au ocupat, ca în
fiecare primăvară și toamnă, de
întreţinerea și reamenajarea
spaţiilor verzi, mai ales că renumele de „oraș al trandafirilor”
obligă parcă și mai mult în acest
sens. Astfel, între lunile iulie și
octombrie au avut loc acţiuni de
completare cu pământ vegetal în
Cartierul 1, Cartierul 2, Cartierul
Primăverii și pe străzile Bucegi,
Mișu Pop, Avram Iancu, Iazului,
Vulcan, Vânători sau Strada Mică,
toate acestea desfășurându-se în
funcţie de graficul de asfaltări. De
asemenea, în toate zonele mai sus
menţionate a fost însămânţat
gazon, pentru aceasta fiind adusă
sămânţă profesională din Olanda.
Apoi, luna noiembrie a rezervată
pentru plantările de arbori, 1.100
la număr, aceștia fiind amplasaţi
pe străzile Bucegi, Florilor, Postăvarului, Mihail Sadoveanu, Ion
Creangă, Vulcan, Vânătorilor, strada Mică, Brândușelor, Lalelelor,
Mișu Pop, Aurel Vlaicu și Garofiţei. „Este vorba despre 1.100 de
arbori, dintre care 800 achiziţionaţi de către Primărie și 300 puși
la dispoziţie de către Ocolul Silvic.
În Primăverii, spre exemplu, am
ales aceleași specii cu ale exemplarelor deja existente în zonă. În
centru s-au ales arbori mai mari,

25.000
de lalele care
vor înflori la
primăvară

6.000 de
trandafiri

platani, pentru umbra pe care o
fac. Am mers în continuare și pe
trendul plantărilor de tei, pentru
alura mare a acestor arbori, dar și
pe pini, specie rezistentă la
secetă”, a declarat primarul Adrian Veștea. Odată cu prima săptămână a lunii noiembrie a
început și plantarea unui număr
de 25.000 de fire de gard viu. Acestea au fost amplasate în special în
cartierele de blocuri - ISR, Chimica, Florilor, Caragiale, Cartierul 1
sau în zona Piaţa Veche. Totodată,
spaţiile verzi din oraș sunt
„îmbogăţite” cu arbuști decorativi,
aproximativ 2.000 de exemplare
de diferite soiuri și aranjamente,
fiind create „insule” noi în parcurile din Piaţa Veche și cartierul
Florilor, dar și pe străzile Mică și
Ion Creangă.
Tot în număr de 25.000 sunt
și bulbii de lalele plantaţi luna
trecută în cartierele Florilor și
Chimica, pe strada Ion Creangă și
în Piaţa Veche, la sensul giratoriu
de pe strada Mihai Eminescu și
cel de la intersecţia străzilor Izvor
și Teiului, în scuarul din cartierul
Caragiale, dar și în zona de centru, mai exact pe străzile Florilor
și Republicii. Firesc, plantările de
toamnă înseamnă și un număr de
6.000 de trandafiri, care vin în
completarea aliniamentelor existente.

25.000 de fire de gard viu, 1.100 de arbori

Finalizată
Finalizată
Finalizată
Finalizată
Finalizată
Finalizată
Finalizată
Finalizată
Finalizată
Finalizată
În lucru

LOT 2 - lucrări în valoare de 1.675.530,06 lei,
fără TVA, executate de Fincodrum SA
18. Barbu Ștefănescu Delavrancea
19. Ion Heliade Rădulescu
20. Alexandru Vlahuţă
21. Vasile Alecsandri
22. George Topârceanu
23. Zaharia Stancu
24. Libertăţii
25. Ana Ipătescu
26. Toamnei
27. Primăverii (stradă)
28. Ghimbășel

308 m
308 m
308 m
308 m
313 m
295 m
204m
244 m
117 m
102 m
602 m

Finalizată
Finalizată
Finalizată
Finalizată
Finalizată
Finalizată
Finalizată
Finalizată
Finalizată
Finalizată
Finalizată

LOT 3 - lucrări în valoare de 3.103.029,48 lei fără
TVA, executate de Fincodrum SA
29. Vulcan
403 m
30. Vânători (plus Str. Secundară Vânători)
709m
31. Mică
190 m
32. Salciei (plus legătura Salciei – Vânători)
765m
33. Gării (plus str. Secundară)
2.370 m
34. Câmpului
1.016 m
35. Gheorghe Lazăr
523 m
36. Nicolae Bălcescu
651 m
37. Romulus Cristoloveanu
258m
38. Matei Basarab
155 m

Finalizat
Finalizată
Finalizată
Finalizată
Finalizată parţial
Finalizată
Finalizată
Finalizată
În lucru
În lucru

Zona centrală - lucrări în valoare de 986.227,34 lei
fără TVA, executate de Morani Impex SRL
39. Ion Creangă
40. Florilor
41. Mihai Eminescu

280 m
220 m
290 m

Finalizată
În lucru
În lucru

Strada Ghimbășel

Peisaj încântător în
curtea Casei de Cultură
Râșnovul se află într-o continuă transformare în
ultimii ani, proiecte finalizate deja sau în curs de
desfășurare ducând către o faţă cu totul nouă a
orașului, una demnă de o staţiune europeană a
secolului XXI. Între acestea se află și liftul pe plan
înclinat, care asigură accesul către străvechea cetate
încă de la începutul verii. Turiștii sau râșnovenii
care ajung în curtea Casei de Cultură, locul de unde
începe „asaltul cetăţii”, sunt întâmpinaţi acum de
un peisaj încântător, în care arhitectura modernă se
îmbină într-un mod fericit cu natura. Imaginea
devine una și mai plăcută pe timp de seară, odată cu
aprinderea luminilor din interiorul curţii, locul
fiind unul extrem de primitor, perfect pentru o
relaxare, indiferent de vârstă. „Cel mai dificil în
România este să rămâi optimist. Noroc cu lucruri
pozitive ca acestea, care totuși se întâmplă și îţi
dau energia să mergi mai departe. Așa arată staţia
de plecare a liftului pe plan înclinat”, descriu
râșnovenii locul pe site-urile de socializare.
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CE PLANURI ARE RÂȘNOVUL CU BANII EUROPENI PÂNĂ ÎN 2020

Proiectul de 5 milioane de euro pentru
restaurarea Cetăţii Râșnovului, conturat pe hârtie
Odatã ce se vor deschide noile linii de finanþare europeanã pe exerciþiul 2014 – 2020, Primãria Râºnov va
depune acest proiect care are ºanse sã devinã realitate în maximum trei ani, dacã nu se vor ivi alte bariere birocratice
Primăria Râșnov și-a conturat strategia
de dezvoltare locală a orașului pentru
perioada 2014 – 2020, aceasta fiind de altfel
și baza pentru accesarea de bani europeni
din noul exerciţiu financiar. Unul dintre
proiectele prioritare pentru dezvoltarea
comunităţii, care a fost conturat deja din
punct de vedere al documentaţiei și va fi
depus odată cu deschiderea noilor linii de
finanţare, este cel ce vizează reabilitarea
Cetăţii Râșnovului.
„Pentru derularea acestui proiect am
identificat deja axa europeană care ne permite finanţarea lucrărilor, respectiv Axa
5.1. Valoarea maximă eligibilă a unui
proiect ce beneficiază de finanţare prin
această axă este de cinci milioane de euro,
iar cererea noastră va viza obţinerea acestei sume. Din păcate, în ciclul bugetar
european 2007-2013 nu am putut obţine
bani europeni pentru restaurarea Cetăţii,
întrucât situaţia juridică a monumentului
nu era clarificată”, a explicat primarul Adrian Veștea. Ţinând cont că în anii în care
monumentul a fost administrat de către
firma privată controlată de un om de afaceri
italian s-au făcut și unele investiţii care nu

aveau ce căuta într-un astfel de obiectiv,
cum ar fi montarea de ferestre termopan,
dar și construirea de noi încăperi utilizându-se structuri din fier beton, proiectul de
restaurare presupune în primul rând desfiinţarea acestor amenajări neadecvate.

Încăperile din Cetate se
transformă în muzeu
Primarul Adrian Veștea a ţinut să sublinieze faptul că în vederea restaurării vor
fi folosite doar materiale tradiţionale, specifice perioadei în care a fost ridicată cetatea.
„În perioada 2005-2006, concesionarul italian chiar primise aviz de la Ministerul Culturii pentru a construi un hotel în incinta
Cetăţii. El nu a avut nici un interes să conserve monumentul, astfel că sunt câteva
spaţii care au fost amenajate în acea
perioadă ce vor fi desfiinţate, pentru că s-au
folosit alte materiale decât cele recomandate. De asemenea, vor fi desfiinţate structurile de lemn din capelă”, a precizat primarul Râșnovului.
Odată ce va fi „curăţată” cetatea, se vor
efectua în primul rând lucrări de consoli-

Record: 349.000 de turiști
au vizitat Cetatea
Cetatea a fost ca un magnet pentru turiști anul
acesta. Astfel, până în prezent, 349.000 de
turiști au trecut pragul fortăreţei, faţă de
numai 241.000 în aceeași perioadă a anului
trecut. „Sper ca până la finele anului să trecem de 360.000 de vizitatori. Totodată, și Parcul cu Dinozauri deschis în această vară a fost
vizitat de 225.000 de vizitatori, iar liftul pe plan
înclinat, care funcţionează de la începutul lunii
iulie, a avut până acum 22.600 de călători”, a
spus primarul Adrian Veștea.

Parc dendrologic și grădină
botanică de 5 milioane de euro
O iniţiativă care poate aduce un plus de
valoare Râșnovului și care va putea fi
finanţată cu bani europeni din tranșa 2014
– 2020 este cea ce vizează amenajarea unui
parc dendrologic, a unei grădini botanice
și a unei zone de agrement în vecinătatea
DN 73 A, între Râșnov și Predeal. „Pentru
acest proiect am alocat un teren cu o
suprafaţă de 13 hectare, iar pentru efectuarea amenajărilor va fi nevoie de aproximativ cinci hectare. Vom solicita o
finanţare nerambursabilă de cinci milioane de euro, suma maximă admisă la
finanţare pe Axa 7.1, pe care s-ar încadra
un astfel de proiect. Deja am început
colaborarea cu Facultatea de Silvicultură
din cadrul Universităţii Transilvania
Brașov, s-au făcut ridicările topografice și
au fost studiate plantele, pentru a le iden-

tifica pe cele specifice acestei zone”, a
explicat primarul Râșnovului, Adrian
Veștea. Acesta a subliniat faptul că pe
această axă de finanţare, Regiunii Centru
i-au fost alocate 12 milioane de euro, însă
orașul brașovean are șanse să obţină banii,
fiindcă alocările se vor face atât staţiunilor
balneoclimaterice, cât și celor de interes
naţional, cum este Râșnovul.
Pe lângă parcul dendrologic, în conformitate cu proiectul propus, în zonă ar
urma să fie amenajată o zonă de relaxare,
una de joacă, trasee pentru plimbare, dar și
un lac cu ponton, precum și un pavilion
multifuncţional cu magazine și cafenea,
sere pentru arbori, flori autohtone și tropicale, un alpinarium și un rozarium. Tot în
acest parc va fi construit și un tobogan cu
revenire la zonele de acces.

dare a fundaţiilor prin subzidire, iar
apoi se vor reconstrui câteva căsuţe
din vechea cetate, urmând să fie reamenajate și turnul de Nord, turnul triunghiular, dar și turnul adosat. Totodată, toate instalaţiile interioare ar
urma să fie înlocuite, structura din
lemn a acoperișurilor refăcută, iar
tâmplăria înlocuită.
„În spaţiile din cetate se vor amenaja săli muzeale la cele mai moderne
standarde în domeniu, de la cele legate de asigurarea microclimatului la
cel privind securitatea obiectelor de
patrimoniu ce vor fi expuse. Dacă
evaluarea dosarelor, derularea procedurilor de achiziţie și lucrările se vor
desfășura fără probleme, cred că în doi
sau trei ani de la deschiderea axei de
finanţare proiectul va putea fi
încheiat. Din punctul meu de vedere,
avem toate șansele să obţinem
finanţarea și sper să fim primii care
depunem cererea, ţinând cont că
avem deja proiectul pus la punct”, a
subliniat Adrian Veștea.

Lista
rămâne
deschisă

Liftul către Cetatea Râșnov
- proiect UE de 3,5 milioane de euro
finalizat pe 3 iulie 2015.

Pe noul exerciţiu financiar pe Programul Operaţional Regional, ciclu de
finanţare 2014 – 2020, sunt 12 axe prioritare, iar valoarea totală a fondurilor
disponibile este de 8,25 de miliarde de
euro. Printre proiectele pregătite de
Râșnov se mai numără și cel al unei
parcări etajate în zona Cetăţii. Edilii
râșnoveni își propun totodată atragerea unei finanţări nerambursabile și
pentru amenajarea tribunelor de la
complexul olimpic de sărituri cu schiurile de pe Valea Cărbunării, având în
vederea că investiţia este destul de
costisitoare și este estimată la suma de
1 milion de euro.
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1 Decembrie, sărbătoarea
României, sărbătoarea râșnovenilor

Marea Adunare Naţională
de la Alba Iulia și
reprezentanţii Râșnovului
la marele eveniment
de acum aproape un veac
Așa cum ne-am obișnuit în ultimii
patru ani, 1 Decembrie reprezintă un
motiv de mare sărbătoare pentru râșnoveni, Ziua Naţională fiind dublată din
2012 de Ziua Staţiunii Turistice Naţionale Râșnov. Evenimentul a fost celebrat cu un moment artistic, care a culminat bineînţeles cu Hora Unirii, totul
petrecându-se pe strada Republicii, locul
tradiţional de adunare al anilor trecuţi,
Piaţa Unirii, aflându-se încă în lucrări de
modernizare. Dacă în 2014, cu ocazia
zilei naţionale, a fost amintită hotărârea
de Unire cu România luată de obștea
românească din Râșnov la 22 noiembrie
1918, cel mai important document din
istoria modernă a Râșnovului, anul acesta au fost adăugate și numele unor personalităţi râșnovene care au participat la
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia.
Astfel, între cei 23 delegaţi ai comunelor
din Ţara Bârsei, membri în Comitetul
Executiv din 1918, s-au aflat și râșnovenii Romulus Cristoloveanu și Nicolae Hamsea, eliberaţi din închisorile austro-ungare în octombrie 1918. Delegat la
Alba Iulia a fost și comandantul Gărzii
Naţionale din Râșnov, viitor general al
armatei române, Lucian Coriolan Hamsea, fiul protopopului Ioan Hamsea. Lista
râșnovenilor Marii Uniri continuă cu cel
mai important reprezentant: preotul bi-

sericii „Sfântul Nicolae” din Râșnov, Ioan
Teculescu. Numit preot și învăţător la
școala confesională din Râșnov în 1888,
Ioan Teculescu este cel care a iniţiat înfiinţarea „Societăţii de lectură română” în
1896, cu scopul declarat de a promova
cultura și obiceiurile populare românești. De altfel, pe steagul societăţii,
restaurat de Primăria Râșnov acum doi
ani, sunt inscripţionate mesajele:
„Voiește și vei putea” și „În unire stă puterea”. În anul 1901, Mitropolia din Sibiu
îl desemna pe tânărul preot Teculescu
protopop în Alba-Iulia și astfel, la 1
decembrie 1918, protopopul Albei Iulia
era un preot care și-a început cariera și
s-a format la Râșnov. Ioan Teculescu a
fost ales președinte al Consiliului Naţional care a avut importanta misiune de a
pregăti și a primi participanţii la Marea
Adunare Naţională de la 1 Decembrie.
Semnătura lui figurează pe toate actele
decizionale ale Marii Uniri.

Centenarul din 2018,
într-un oraș Râșnov
cu adevărat european
„Ne putem imagina bucuria cu care
i-a întâmpinat la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918, fostul preot râșnovean Ioan
Teculescu pe delegaţii râșnoveni Romulus Cristoloveanu, Nicolae Hamsea și
Lucian Coriolan Hamsea. Noi, cei de azi,
suntem datori să învăţăm de la înaintașii
noștri: ei au crezut în România Mare și
au învins. Noi, cei care suntem fiii și
nepoţii românilor care proclamau acum
97 de ani Unirea cu România, avem
datoria să luptăm pentru o Românie

mândră, unită și puternică. 1 Decembrie, Ziua noastră naţională, este atât o
zi a respectului pentru istorie, cât și o zi
a gândurilor de mai bine pentru viitorul
nostru. Așa cum am promis la aniversarea de anul trecut, Râșnovul se pregătește cum se cuvine pentru aniversarea
centenarului României Mari. De la ultima aniversare, în Râșnov au fost împlinite proiecte importante. Am devenit la
nivel naţional un model de dezvoltare
turistică durabilă. Am inaugurat în acest
an atât liftul pe plan înclinat de pe
Dealul Cetăţii, cât și cel mai mare parc
tematic cu dinozauri din Europa de Est.
Cetatea Râșnov a rămas al treilea monument istoric al ţării după numărul de
vizitatori și obiectivul turistic din România cu agenda culturală cea mai bogată.
Avem pregătit un proiect cultural care
până la 1 decembrie 2018 vă promit că
va transforma Cetatea Râșnov în cel mai
vizitat monument istoric din România,
într-un reper cultural european. În
curând, Piaţa Unirii va avea înfăţișarea
potrivită pentru marea aniversare din
2018. Astfel, Marea Unire va fi sărbătorită în Piaţa Unirii din Râșnov cu mândria lucrului bine făcut”, a declarat primarul Adrian Veștea. Acesta a mai
amintit că, având cel mai modern complex de sărituri cu schiurile din Europa
de Sud-Est, Râșnovul este deja un nume
recunoscut la nivel mondial, organizând
deja Cupă Mondială și în curând chiar și
un campionat mondial. Totodată, cu o
infrastructură școlară și administrativă la
nivel european, Râșnovul își păstrează
poziţia de centru zonal.
Sursă foto: Facebook/Claudiu Bekk

PREMIILE ANTREC 2015

TOPUL JUDEŢEAN AL FIRMELOR

Eforturile proprietarilor de pensiuni pentru
menţinerea unui nivel ridicat a calităţii serviciilor din
turismul rural au fost premiate de Asociaţia Naţională
de Turism Rural Ecologic și Cultural (ANTREC) România și Revista „Vacanţe la ţară”, care au decernat luna
trecută premiile „Margareta de Aur” pentru activitatea
pensiunilor în 2014. Râșnovul a avut o unitate de turism prezentă în topul celor de la ANTREC, pensiunea
Maggie’s Ranch primind premiul special pentru organizarea școlilor și taberelor de echitaţie. „La fel ca și
anii trecuţi, și în cadrul celei de-a XI-a ediţii, accentul
a fost pus pe rezultatele proprietarilor de pensiuni în
menţinerea unui nivel ridicat a calităţii serviciilor din
turismul rural. Au fost recompensate rezultatele obţinute în păstrarea, evidenţierea și promovarea datinilor
locale, identitatea gastronomică regională, posibilităţi
de agrement, amenajarea grădinii etc”, au explicat
organizatorii premiilor „Margareta de Aur”.

23 de companii râșnovene au fost premiate de Camera de
Comerţ și Industrie Brașov (CCI) pentru rezultatele economice obţinute anul trecut. 8 dintre acestea au reușit performanţa de a se clasa chiar pe primul loc în topurile realizate în
funcţie de obiectul de activitate și de mărimea companiei. Alte
11 s-au clasat pe locul 2, în timp ce pe locul trei au fost clasate
patru companii din Râșnov.

Pensiunea Maggie’s Ranch Râșnov,
premiată la „Margareta de aur”

23 de firme din Râșnov,
premiate de CCI Brașov

" LOC 1
Ergofila SRL
M&M Product SRL
Ara SRL
Agro-Zoo Truetsch SRL
Bracoma Sport SRL
Linda Romvida SRL
Micra Com SRL
Psicontrol SRL
" LOC 2
Edil Beton SRL
Helmark Li.Di.Luis Impex SRL
Dexion Storage Solutions SRL
Fabrica de Scule Râșnov SA
Xeres Prodcomex SRL
Goscom Cetatea Râșnov SA
Ocolul Silvic Râșnov RA
Construct Wall SRL
Industrial Proces Paper SRL
Rosenau SRL
Iman Consult SA
" LOC 3
Ledo-Lemn SRL
Red Scorpio SRL
Agroindustriala Râșnov SA
Sinai SRL
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Lucrările din Centrul Istoric
au ieșit la suprafaţă
În incinta parcării subterane s-a
trecut deja la execuţia ultimelor
instalaţii, iar la suprafaţă se
lucrează la partea de pavare,
constructorul fiind optimist și
promiţând că mare parte din
proiect va fi definitivat până
în 31 decembrie, când este
„ultimatumul” dat de Uniunea
Europeană pentru decontarea
finanţărilor nerambursabile

Structura subterană e finalizată,
se execută partea de reţele
și ulterior de finisaje.
Unul dintre proiectele de anvergură derulate de către Primăria Râșnov atât în ceea ce
privește dezvoltarea turismului, cât și creșterea
posibilităţilor de relaxare și agrement pentru
râșnoveni este cel ce vizează transformarea Centrului Istoric în pietonal, ce presupune atât
amenajarea unui tunel rutier, cât și a unei parcări subterane cu 100 de locuri. Lucrările sunt
finanţate tot din fonduri europene, iar până la
finele anului întreaga investiţie ar trebui finalizată, termenul pentru decontarea cheltuielilor
impus de UE fiind 31 decembrie. Acest termen
se poate prelungi însă, având în vedere că la nivel naţional sunt sute de proiecte de mare infrastructură mult întârziate și cu risc de nedecontare. La Râșnov însă e o situaţie fericită, pentru
că gradul de execuţie se apropie de 100%. Până

în prezent, a fost acoperită în întregime atât parcarea, cât și tunelul, trecându-se la lucrările de
pavare cu granit a Pieţei Unirii. În paralel se
lucrează la montarea instalaţiilor de climatizare,
dar și antiincendiu din subteran, precum și la finalizarea rampelor care asigură accesul și ieșirea din tunel și parcare. „Se lucrează în ritm
alert, inclusiv în zilele de sărbătoare și în weekenduri. Există optimism și din partea constructorului și din partea noastră că lucrările vor fi
definitivate în proporţie de 98% până la finele
anului și sperăm ca și vremea să ţină cu noi. În
prezent, se lucrează deja la amenajarea piaţetei
care a fost pavată deja cu granit pe aproximativ
o treime din suprafaţă”, a explicat primarul
Adrian Veștea. După ce se va finalizarea partea
de pavaj se va trece la amenajarea iluminatului

public care să se încadreze în peisaj, a unor scuaruri pentru verdeaţă și pomi, precum și construcţia unei fântâni arteziene cu multiple jocuri de apă, care vor ţâșni direct din pavaj, pe modelul fântânii din Piaţa Mare a Sibiului. La suprafaţă, pe lângă piaţetă, vor exista și benzi de
circulaţie care vor fi destinate exclusiv mașinilor
de intervenţie, însă traficul rutier va fi dirijat
prin subteran, astfel ca Piaţa Unirii să fie exclusiv pietonală. Traficul auto va fi dirijat prin tunelul rutier care va avea o lungime de 316 metri
și va străbate practic întreg centrul Râșnovului.
Proiectul a fost întârziat din cauza faptului că,
deși contractul de execuţie a fost semnat în mai
2014, iar amplasamentul de șantier predat constructorului pe 13 iunie 2014, un an întreg a
fost pierdut din cauza firmei din Spania care

câștigase licitaţia iniţială, dar care până în septembrie anul trecut nu adusese nici măcar un
buldozer pe șantier. Exista astfel premisa ca
banii UE, peste 4 milioane de euro nerambursabili, să fie pierduţi, astfel că Primăria Râșnov a
deschis o acţiune în instanţă și se judecă acum
cu constructorul spaniol căruia i-a cerut daune
și penalităţi de întârziere de un milion de euro.
Lucrările propriu-zise de amenajare au demarat
de abia în acest an și sunt executate de compania austriacă Bilfinger Baugesellschaft mbH în
asociere cu firma brașoveană Scorillo Intercom
SRL. Contractul cu noul antreprenor a fost semnat pe 23 ianuarie 2015, valoarea de contract
adjudecată prin cea de a doua licitaţie organizată pentru acest obiectiv major de investiţii fiind
de 15.573.890, 89 lei cu tot cu TVA.

Orașul va scăpa de păienjenișul de cabluri
Pentru început, în acest an au fost coborâte cablurile din zona centrală, lucrările urmând să se
extindă în perioada următoare și pe celălalt tronson al străzii Florilor, dar și pe I.L. Caragiale
Râșnovul se transformă pe zi ce trece într-un
oraș turistic european în adevăratul sens al cuvântului. Unul dintre pașii făcuţi de către Primărie în acest sens a fost acela de a elimina „păienjenișul” de cabluri atârnate pe stâlpi, care conferea un aspect inestetic, dar și masca simbolurile
orașului. Lucrarea nu este deloc simplă, pentru
că pe lângă investiţia derulată de către Primărie
în vederea amenajării infrastructurii corespunzătoare, a fost nevoie și de un program de corelare a deţinătorilor de reţele pentru coborârea
tuturor cablurilor în subteran, și vorbim în acest
caz de nu mai puţin de șase companii diferite.

O reţea cu soluţii
în caz de avarie
Pentru a scăpa de firele de pe stâlpi, a fost
nevoie, în primul rând, de săparea unui șanţ în

care au fost introduse mai întâi două reţele electrice: una pentru consumul casnic și alta pentru
iluminatul stradal. „Pe prima reţea, au fost dispuse cutii de distribuţie din care apoi Electrica
a montat branșamente către fiecare locuinţă,
tot prin subteran, fiind desfiinţate și consolele
de pe case. Reţeaua este una modernă și este
alimentată din trei posturi de alimentare
diferite, astfel că în cazul unei avarii locuitorii
de pe aceste străzi vor putea fi alimentaţi de la
un alt punct de transformare până se rezolvă
defecţiunea. Și în cazul noii reţele de iluminat
stradal avem două posturi de transformare
diferite de la care se face alimentarea”, a explicat primarul Adrian Veștea care ar fi avantajele
înlocuirii vechilor reţele. Costurile pentru introducerea noilor reţele electrice a fost suportat în
totalitate de către Primărie, compania de elec-

tricitate executând pe cheltuiala sa doar noile
branșamente la imobile.
Tot în respectivul șanţ, fiecare dintre cei patru operatori de servicii de telefonie - televiziune
și internet din oraș și-au montat noile reţele
prin tubulaturi, amenajând și guri de tragere separate, astfel încât apoi să poată interveni mai
ușor la reţele. „Am făcut adrese la toţi operatorii
de reţele de comunicaţii și am stabilit cu aceștia grafice de lucrări, însă, din păcate nu toţi au
reușit să le și respecte, pentru că la rândul lor
lucrau cu alte companii, creându-le astfel disconfort și localnicilor de pe aceste străzi și privându-i pentru un interval de timp de unele servicii. De asemenea, înainte de a realiza aceste
lucrări a trebuit să obţinem și avize de la ceilalţi
furnizori de reţele, cum ar fi de exemplu compania de gaz”, a subliniat primarul Râșnovului.

NOII STÂLPI DE ILUMINAT din zona
centrală au fost realizaţi după un
model inspirat din stema istorică a
Râșnovului, trandafirul.

Strada Ion Creangă, prima finalizată.
Urmează, pe același model, Mihai
Viteazu, Florilor (parţial), I.L. Caragiale.
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Râșnovul, singura localitate
din judeţ care va avea o piaţă
aliniată la ultimele standarde
Sub platforma pieţei va exista o
adevărată staţie de epurare,
astfel că apele reziduale cu
grăsimi sau uleiuri colectate de
pe întreaga platformă vor fi mult
mai curate înainte de a ajunge în
reţeaua de canalizare a orașului

DENISIPATOARE. Prin aceste sisteme și
apa de ploaie se va curăţa de aluviuni.
Noua piaţă agro-alimentară a Râșnovului a
început să prindă contur, iar amenajările acesteia s-au făcut după cele mai noi standarde în
ceea ce privește protecţia mediului, introduse
în 2014. Mai exact, sistemul de canalizare al
pieţei a fost refăcut din temelii, fiind amenajate
două reţele, respectiv una pentru colectarea
apelor menajere, iar alta pentru colectarea
apelor pluviale.
Reprezentantul proiectantului, Alin Nedelea, ne-a explicat faptul că, în conformitate cu
normativele în vigoare, în cazul unor astfel de
construcţii este obligatorie montarea de instalaţii care să filtreze apele reziduale înainte ca acestea să fie deversate în sistemul de canalizare
al orașului și apoi în staţia de epurare. „Au fost
montate filtre speciale, astfel ca apele uzate

care ajung în staţia de epurare să fie cât mai
puţin încărcate. Astfel, apele contaminate cu
diverse uleiuri trec înainte de a ajunge în
reţeaua de canalizare prin filtre de separare a
hidrocarburilor. De asemenea, apele reziduale
care au grăsimi animale sunt tratate urmând
să fie trecute printr-un sistem de separare a
grăsimilor”, a explicat Alin Nedelea. Nu în
ultimul rând, și apa de ploaie care se colectează
de pe platforma pieţei trece, înainte de a ajunge
în canalizarea principală,
prin niște denisipatoare,

Așa arată în prezent o serie de stâlpi de
iluminat din oraș, „împodobiţi” cu fire
precum pomii de Crăciun.

CU ȘI FĂRĂ CABLURI. Strada Florilor, comparativ
cu Strada Republicii, eliberată de reţelele aeriene.

respectiv bazine care reţin aluviunile sau
pietrișul spălat de ploaie din zonă.
Lucrările, deși complexe, sunt obligatorii
pentru construcţiile noi, în pieţele vechi
orășenești neexistând astfel de sisteme. Piaţa
de la Râșnov este practic singura piaţă din
judeţ care a fost construită la astfel de standarde occidentale, chiar și pieţele din Brașov
nefiind modernizate până acum în ceea ce
privește prefiltrarea apelor uzate care se
colectează din aceste locaţii. „Proiectul de reamenajare a pieţei agro-alimentare a fost
întocmit de la bun început astfel încât să
respectăm prevederile în domeniu. Noile sisteme de prefiltrare a apelor reziduale satisfac toate exigenţele de mediu și putem
vorbi practic de o poluare minimă și de

un impact redus asupra mediului, fiindcă nu
vor mai ajunge toate grăsimile sau nămolul
direct în staţia de epurare. Piaţa veche nu
respecta nici măcar standardele minime
impuse de autorizarea de mediu, DSV, DSP,
acesta fiind unul dintre motivele pentru care
am demarat investiţia în reconstrucţia unei
noi pieţe agroalimentare”, a subliniat primarul
Adrian Veștea. După finalizarea lucrărilor la
toate aceste instalaţii de filtrare a apelor se va
trece la pavarea pieţei, structura noilor hale
fiind la stadiul de finisaje. În noua piaţă vor fi
amenajate 32 de tarabe pentru producători, 6
locuri pentru tarabe cu flori, dar și 10 chioșcuri modulare destinate comercializării produselor alimentare preambalate și desfacerii de
lactate, brânzeturi, carne sau ouă.

Continuă îngroparea
cablurilor pe Florilor
și I.L. Caragiale
Chiar dacă a fost o lucrare grea,
acum se văd rezultatele, iar cinci străzi
au scăpat de firele și de stâlpii inestetici: Republicii, care este inclusă în proiectul de modernizare a centrului
istoric, Ion Creangă, Mihai Viteazu, dar
și strada Florilor, pe tronsonul dintre
Republicii și Mihai Viteazu, precum și
strada Izvor pe tronsonul dintre Școala
Peter Thal și Transformator. Pe ultimele patru străzi, lucrările au fost executate exclusiv cu fonduri de la bugetul local, prin proiectul finanţat cu
fonduri nerambursabile fiind suportate doar cheltuielile cu reţelistica de
pe strada Republicii. Primarul Adrian
Veștea a precizat că acest proiect de eliminare a cablurilor inestetice de pe
stâlpi va continua. Astfel, se va lucra în
perioada următoare pe strada Florilor,

pe tronsonul de la intersecţia cu Republicii până la Lukoil, dar și pe strada
I.L. Caragiale.

Ornamente unicat
Fiindcă Primăria a vrut ca Râșnovul
să aibă un centru istoric cu care să se
poată mândri, și noii stâlpi de iluminat,
care au fost deja montaţi pe strada Ion
Creangă, sunt unii originali. „Stâlpii
care vor fi montaţi pe străzile din zona
centrală sunt unicat, modelul fiind
creat special pentru Râșnov și inspirat
din stema istorică a orașului, trandafirul. Astfel de stâlpi arhitecturali există
și în alte mari orașe precum Brașovul,
Craiova sau Turda, însă modelul ornamentului este diferit. Am gândit ca pe
această decoraţiune a stâlpilor să
putem adapta în viitor și iluminatul ornamental pentru sărbătorilor de iarnă”,
a mai explicat Adrian Veștea.
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Șantierul de la Liceul Tehnologic, la final
Clădirea a fost proiectată astfel ca la final să aibă laboratoare și spaţiu de miniproducţie destinate celor care urmează
profilul de turism, dar și ateliere asemănătoare liniilor de producţie din uzine, pentru cei de la profilul tehnologic
Lucrările de amenajare a clădirii noilor
laboratoare și ateliere de la Liceul Tehnologic
au fost finalizate, iar pe data de 29 octombrie,
reprezentanţii Primăriei împreună cu constructorul și conducerea unităţii școlare au
făcut recepţia finală a noilor amenajări.
Acest proiect a demarat în 2007 printr-un
program guvernamental, dar a fost abandonat,
fiindcă nu s-au mai alocat banii necesari continuării lucrărilor de la Ministerul Educaţiei.
În cadrul proiectului, vechea clădire a atelierelor care avea doar parter și un etaj a fost
extinsă cu încă două etaje. În aripa cea nouă au
fost amenajate laboratoare, unde elevii de la
profilul turism își vor desfășura orele de curs,
dar și un spaţiu de miniproducţie pe modelul
unui restaurant, unde se vor efectua orele de
practică. „În noul corp de clădire, la parter,
există o linie de servire a mesei, iar la etaj, șase
laboratoare. Există aparatură
la nivel de sală de servire, de la veselă,
aragaz

Împrejmuirea curţii la Școala
3, aproape de finalizare
Curtea Școlii Gimnaziale nr. 3 din Râșnov
se află în plin proces de modernizare, în
această perioadă lucrându-se la împrejmuire,
dar și la dotarea terenului de sport cu o
suprafaţă de tartan, pe modelul de la liceu și
Școala „Peter Thal”. Deși lucrările ar fi trebuit
să fie finalizate până la începerea noului an
școlar, procedurile de licitaţie greoiae au mai
amânat procesul. Până în prezent, gardul de
împrejmuire al curţii a fost montat pe două

dintre laturi, rămânând a fi finalizată doar
latura dinspre parcare. „Ne-am dori să fie
împrejmuită cu totul curtea, pentru că seara,
după finalizarea orelor de curs, mai intră
tineri care mai lasă mizerie, am avut și ușa
spartă. Considerăm că ar fi protejată mai bine
unitatea. Ne bucurăm mult pentru această
iniţiativă, dar și pentru terenul de tartan pe
care copiii abia îl așteaptă”, ne-a spus prof.
Iuliana Zotescu, directorul Școlii 3 .

sau ladă frigorifică, toate provenite dintr-un
proiect mai vechi de dotare al Inspectoratului
Școlar Judeţean. Acum, mai este nevoie de
aparatură modernă pentru partea de bucătărie, gen mixer și altele pentru ca elevii să își
poată desfășura orele de practică în noile
spaţii”, a explicat directorul liceului, Cristian
Dudulean.

Condiţii optime pentru
practica tehnologică
Tot în cadrul acestui proiect au fost modernizate și extinse vechile ateliere tehnologice, astfel încât să se creeze condiţiile necesare și pentru efectuarea orelor de practică de
către cei care studiază profilul auto sau cei care
vor să lucreze pe partea de producţie într-o fabrică, până acum, aceștia derulându-și practica
la diferite societăţi din oraș. „Din punct de
vedere al infrastructurii, atelierele sunt finalizate, mai sunt detalii de pus la punct, precum și partea de dotări. Există bancuri de
lăcătușerie și mașini unelte (strunguri, freze,
mașini de găurit) de generaţie mai veche,
dar care pot fi folosite.

Odată cu turnarea șapei, au fost scoase din
atelier, iar acum se lucrează la așezarea lor pe
poziţii. Pe parcurs ar mai trebui aduse mașini
noi cu comandă numerică computerizată
(CNC)”, a mai spus directorul unităţii școlare.
Valoarea totală a proiectului a fost de
6.351.084,35 de lei, însă, ţinând cont că
lucrările exterioare fuseseră deja finalizate
(atât cu bani de la Ministerul Educaţiei, cât și
cu fonduri de la bugetul local al Râșnovului) și
mai era de lucru doar la interioare, Primăria
Râșnov a obţinut o finanţare nerambursabilă
de 2,11 milioane de lei Fondul European de
Dezvoltare Regională (FEDR) pentru finalizarea proiectului, cofinanţarea de la bugetul
local a fost de 49.655,05 lei, respectiv 2% din
valoarea eligibilă.
Finalizarea acestui proiect va permite și
reorganizarea programului de studiu la liceul
din Râșnov. Corpul principal al instituţiei de
învăţământ era subdimensionat comparativ cu
numărul de elevi, iar odată cu deschiderea laboratoarelor din corpul nou nu se va mai
învăţa în schimburi.

Elevii din Râșnov, participanţi
la o acţiune informativă pe
tema traficului de persoane

Pentru a consemna la nivel local problema
traficului de persoane, Inspectoratul de Poliţie
al Judeţului Brașov și Inspectoratul Școlar
Judeţean au susţinut pe 18 octombrie „Ziua
internaţională a luptei împotriva traficului de
persoane”. Acţiunea a avut ca scop creșterea
gradului de conștientizare a situaţiei victimelor traficului de fiinţe umane, dar și o mai
bună coordonare a eforturilor de a dezmembra
grupurile de crimă organizată. Astfel, cu acest
prilej, elevi voluntari de la Școala Gimnazială
nr. 3, coordonaţi de profesoarele Daniela Corboș, Felicia Negru și Oana Ovesea, împreună
cu agent șef adj. Ciprian Ursache și plutonier
șef adj. Sebastian Ionescu, ambii de la Poliţia
Orașului Râșnov, au încercat să sensibilizeze

opinia publică privind subiectul traficului de
fiinţe umane, împărţind pliante și lipind afișe
informative în staţiile de autobuz, parcuri, în
faţa magazinelor din oraș, dar și în piaţă și la
gara din Râșnov. „Participanţii au vorbit totodată trecătorilor despre prevenirea traficului
de persoane, cum pot fi recunoscuţi traficanţii
sau despre măsurile care pot fi luate într-o
situaţie de trafic. Materialele informative
folosite la acest proiect au fost primite de
școala noastră de la Asociaţia «eLiberare» din
București, pentru încurajarea participării la
nivel local a tuturor celor interesaţi de a lua
parte la campanie”, ne-a spus prof. Iuliana
Zotescu, director al Școlii Gimnaziale nr. 3
Râșnov.
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Râșnovul intră în reţeaua
naţională de
informare turistică
Centrul de Informare
și Promovare Turistică
de la Cetatea Râșnov
a fost finalizat. Toate
centrele din reţea sunt
standardizate, astfel
încât să fie puncte de
reper pentru turiști,
ușor de recunoscut
oriunde în ţară. Din
judeţul nostru, doar
proiectele Brașovului,
ale Râșnovului și
Predealului s-au
calificat pentru
a fi finanţate cu
bani europeni
Râșnovul va avea, din această lună, un
centru naţional de informare turistică
funcţional. Investiţia în ansamblul ei, care
nu cuprinde doar construcţia în sine, are o
valoare de 625.000 de lei, aproape toată suma
fiind asigurată din fonduri nerambursabile
prin Programul Operaţional Regional, cofinanţarea de la bugetul local fiind de numai
2%. „Centrul va asigura informarea
turiștilor, dar, de asemenea, și promovarea
Râșnovului în cadrul reţelei naţionale de
centre de informare turistică. Totodată, centrul a fost amplasat în vecinătatea Cetăţii
Râșnov pentru a fi cât mai vizibil și a le oferi
informaţiile necesare celor care vin să ne
viziteze orașul”, a explicat primarul
Râșnovului, Adrian Veștea. Construcţia a fost
definitivată încă de luna trecută, fiind montate și dotările necesare, iar în prezent sunt
în curs de obţinere avizele necesare pentru
funcţionare.

Un proiect
arhitectural unic

Din judeţul nostru, doar proiectele
Brașovului, ale Râșnovului și Predealului s-au
calificat pentru finanţare UE în cadrul acestei
reţele naţionale de promovare a turismului din
România, iar toate centrele din reţea sunt standardizate, astfel încât să fie puncte de reper
pentru turiști, ușor de recunoscut oriunde în
ţară. Toate centrele naţionale de informare turistică au fost amenajate în construcţii noi,
ridicate de la zero, după un proiect arhitectural unic. Suprafaţa construită este de 61 de
metri pătraţi, iar clădirea include un spaţiu
pentru standuri cu suprafaţa de 10 mp, un
spaţiu de informare cu suprafaţa de 34,50 mp
și spaţii anexe. Baza de date și site-ul propriu
de promovare și informare al centrului vor fi
conectate la sistemul naţional integrat cu
acces online pentru colectarea și diseminarea

informaţiilor turistice, ce va fi realizat de
Autoritatea Naţională pentru Turism.

De folos atât
pentru râșnoveni,
cât și pentru turiști
Centrul va fi deservit de maxim doi angajaţi, creându-se astfel o structură flexibilă și cu
premise maxime de eficienţă, având în vedere
că vorbim de o conectare a Râșnovului la o
reţea naţională de promovare turistică, dar și
de cheltuieli reduse de personal și funcţionare
a spaţiului. Nu în ultimul rând, Centrul
Naţional de Informare Turistică Râșnov va
oferi turiștilor informaţii despre serviciile hoteliere din staţiune (cazare și masă), despre
trasee și obiective turistice pe care le pot vizita,
despre evenimentele din zonă. Localnicii vor
găsi aici o bază de date computerizată în care
se pot găsi orice informaţii legate de zona tu-

ristică a României, iar pentru hotelierii din
oraș acest centru are premisele de a deveni un
fel de agenţie de turism, care nu va percepe
însă niciun fel de comision. „Personalul angajat la acest centru va colabora cu toţi cei care
deţin unităţi de cazare, iar la acest centru se
va ști în permanenţă unde sunt locuri libere și
la ce preţuri, bineînţeles de la hotelierii care
vor să colaboreze cu noi. Astfel, vom veni atât
în ajutorul turiștilor, care vor avea ocazia să
își aleagă foarte ușor oferta cea mai avantajoasă, cât și a operatorilor din turism care își
vor găsi mai ușor clienţi”, a explicat primarul.
Cei care vor lucra la acest centru vor fi
cunoscători de limba engleză și vor avea și
cunoștinţe în domeniul IT, pentru a putea
opera baza de date. Amenajarea centrului
vine în contextul în care, în ultimii ani,
Primăria Râșnov s-a concentrat foarte mult
pe dezvoltarea facilităţilor pe care staţiunea
le poate oferi turiștilor.

National Geographic: „În Râșnov nu te poţi plictisi nici dacă vrei”
Metamorfoza Râșnovului de la industrializare
la turism a fost surprinsă în paginile
revistei National Geographic Traveler

Râșnovul continuă să se remarce în plan turistic și nu numai,
fiind subiect „de poveste” pentru o serie de reviste consacrate din
domeniu. După ce la finele anului trecut Cetatea Râșnovului a fost
promovată în întreaga lume prin intermediul revistei „Insigh”,
care îi poartă pe călătorii companiei aeriene Tarom prin diverse
locuri din ţară și din străinătate invitându-i să le descopere, revista
National Geographic Traveler a publicat în ediţia din această toamnă un interviu cu primarul Râșnovului Adrian Veștea. Interviul
surprinde de fapt povestea „metamorfozării” vechiului Râșnov
industrial din vremea comunismului într-un oraș turistic.

Reîntoarcerea la zilele
de glorie de odinioară

„Un tânăr de nici 31 de ani obţinea în anul 2004 mandatul de
primar al Râșnovului. Adrian Ioan Veștea credea că turismul e
cea mai potrivită cale de dezvoltare pentru un oraș istoric ce
îndurase în perioada comunistă industrializarea forţată. De fapt,
proaspătul primar nu făcea altceva decât să reînvie o tradiţie a
locului – încă din 1929, Râșnovul fusese declarat staţiune climaterică. La 11 ani distanţă, cu același Adrian Ioan Veștea la conducere, Râșnovul pare să se întoarcă la zilele de glorie de altădată:
acum doi ani a fost una dintre gazdele Festivalului Olimpic al
Tineretului European, iar cea mai recentă «ispravă» e inaugurarea Dino Parc, un parc tematic ce găzduiește reproducerile în Articolul publicat în National Geographic Traveler

dimensiune naturală a 45 de dinozauri”, se precizează în
începutul articolului „Râșnovul lui Adrian Veștea” publicat în
ediţia de toamnă a celebrei reviste National Geographic Traveler.
În acest interviu, primarul Adrian Veștea explică faptul că
Râșnovul este mai mult decât o staţiune de weekend, unde
turiștii au mai multe oportunităţi de petrecere a timpului liber,
de la agenda cultural-sportivă și de divertisment ce se întinde pe
tot parcursul anului și până la vizitarea celorlalte obiective care
fac parte din conceptul integrat din jurul Cetăţii: peștera Valea
Cetăţii, parcul tematic cu dinozauri, liftul pe plan înclinat, Biserica Evanghelică și cea Ortodoxă, ambele datând din secolul al
XIV-lea, dar și Complexul Olimpic de pe Valea Cărbunării, Cheile
Râșnoavei sau traseele de drumeţie montană.

Agrement și cultură

„În Râșnov nu te poţi plictisi nici dacă vrei”, se arată în articol. Primarul Adrian Veștea a punctat în acest interviu faptul că
parcul cu dinozauri care și-a deschis porţile în acest an, nu doar
diversifică oferta turistică a orașului, ci îmbină într-un mod
fericit componenta de agrement cu cea culturală, fiind prezentate doar exponate atestate știinţific și existând totodată o colaborare cu Geoparcul din Haţeg care a permis expunerea la Râșnov
a celui mai complet schelet de dinozaur găsit pe teritoriul
României, Balaurul Bondoc.
Nu în ultimul rând, interviul amintește și de proiectul complex de reabilitare a centrului istoric, redactorul interviului
punctând faptul că odată cu finalizarea lucrărilor, „Centrul
Râșnovului va fi asemănător zonelor pietonale din orașele
istorice ale Vestului Europei”.
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„Basmul” care împrietenește Copiii cu Pădurea
În premieră, elevii din Râșnov au acces la Educaţie Silvică
Râșnovul este promotorul unui proiect
educaţional inedit și ambiţios la noi în ţară:
„Educaţia Silvică”. Proiectul a fost iniţiat de
către Asociaţia „Prietenii Pădurilor din România” care își propune să contribuie la protejarea pădurilor prin educarea tinerelor generaţii. „Presiunea pe care o exercităm direct sau
indirect asupra pădurilor prin intermediul
diverselor activităţi, scăderea calităţii vieţii și
a sănătăţii comunităţilor umane, dar și
absenţa din școli a unei discipline care să
trateze strict relaţia omului ca individ și specie
cu pădurea, ne-a determinat să concepem și
să introducem în premieră în școli «Educaţia
Silvică». Credem cu tărie ca promovarea în
rândul tinerelor generaţii a „Educaţiei Silvice”
este cea mai eficientă metodă pe termen
mediu și lung cu ajutorul căreia nu vom mai
repeta greșelile trecutului și prin care ne vom
proteja cu adevărat pădurile și propriile vieţi”,
a explicat președintele Asociaţiei „Prietenii
Pădurilor din România”, Florin Nan.

Manualul din care
înveţi cu plăcere

Împreună cu Asociaţia „Creștem România
Împreună”, „Prietenii Pădurilor” au reușit
chiar să realizeze primul manual, de „Educaţie
Silvică” din România care are o formă grafică
deosebită, menită să bucure privirea copiilor și
să-i determine pe aceștia să înveţe cu plăcere
lucruri interesante despre pădure. „Ne-am
propus încă de la început ca «Educaţia Silvică» să nu plictisească copiii, de aceea am
structurat materia după cum urmează: o
lecţie deschisă la clasă cu manualul , o ieșire
în natură, o participare la spectacolul de
teatru educativ și interactiv, «Pădurea Fermecată», apoi urmează evaluarea. La final, efortul celor mici este răsplătit în cadrul ceremoniei de premiere cu diplomele și premiile
oferite de partenerii implicaţi în proiect”, a
precizat Florin Nan.

și colectiv civilizat bazat pe respect și ajutor
reciproc. „Grija pentru educaţia copiilor
râșnoveni a fost și rămâne o prioritate pentru
administraţia râșnoveană, fapt demonstrat
constant de investiţiile făcute în infrastructura necesară desfășurării în cele mai bune
condiţii a actului de învăţământ în comunitatea noastră. Odată finalizată etapa infrastructurii de învăţământ (reabilitarea școlilor,
a grădiniţelor, a liceului sau a terenurilor de
sport, a sosit și momentul să ne implicăm și în
susţinerea unor proiecte și iniţiative educaţionale precum «Educaţia Silvică», astfel
încât să contribuim la creșterea nivelului educaţiei în rândul tinerelor generaţii, iar pe termen mediu și lung Râșnovul să rămână ca și
până acum o pepinieră care să producă
oameni valoroși și bine pregătiţi pentru viaţă”,
a subliniat primarul Adrian Veștea. Astfel,
Primăria Râșnov, împreună cu Prietenii
Pădurilor din România, a semnat un parteneriat menit să contribuie la protejarea pădurilor
și la creșterea calităţii vieţii întregii comunităţi
râșnovene. „Pentru a fi și mai eficienţi și pentru a trăi împreună la Râșnov «Visul Românesc» este nevoie de implicarea tuturor
(cetăţeni, companii responsabile, ONG-uri sau
organizaţii politice în acţiuni proiecte și campanii educative, civice și de mediu, astfel încât
comunitatea noastră se fie încă odată un adevărat exemplu de urmat”, a punctat președintele Asociaţiei Prietenii Pădurilor din România.

Florin Nan, președintele Asociaţiei „Prietenii Pădurilor din România”,
alături de un partener de la Asociaţia „Creștem România Împreună”.

Este nevoie și de implicare

„Educaţia Silvică” învaţă copiii să aibă o
relaţie corectă cu pădurea, făcându-i să înţeleagă cât de importantă este protejarea acesteia
prin adoptarea unui comportament individual

„Salvează Bradul de Crăciun”
Goscom Cetatea Râșnov a dovedit încă
o dată că este o companie responsabilă faţă
de mediu și faţă de comunitatea râșnoveană, iar pentru al doilea an consecutiv
s-a implicat în campania „Salvează Bradul
de Crăciun” iniţiată de către Asociaţia Prietenii Pădurilor.
„Am decis să ne implicăm și noi în
prima campanie din ţară care își propune
reducerea impactului negativ pe care îl
are sărbătoarea Crăciunului asupra
Pădurilor știut fiind faptul că de sărbătorilor de iarnă din pădurile ţării se taie oficial peste 300.000 de brazi, echivalentul a
100 de hectare de pădure”, a precizat

Liviu Butnariu, directorul Goscom
Cetatea Râșnov. Campania „Salvează Bradul de Crăciun” oferă informaţii interesante despre alternativele ecologice la
bradul tăiat, ţinând cont că unui brad de
Crăciun îi sunt necesari 15 ani să crească,
este tăiat în două minute, iar după două
săptămâni este aruncat la gunoi. „În concluzie vă invităm și pe dumneavoastră să
«Salvaţi Bradul de Crăciun» alegând anul
acesta un brad alternativ celui tăiat și
contribuind astfel la protejarea pădurilor
noastre și la crearea unei comunităţi puternice și unite în jurul acelorași valori”,
a subliniat Liviu Butnariu.

Ocolul Silvic nu comercializează
pomi de Crăciun
Și în acest an, reprezentanţii Primăriei
și ai Ocolului Silvic al Orașului Râșnov au
decis că în perioada sărbătorilor de iarnă nu
vor fi comercializaţi brazi de Crăciun din
pădurile orașului. „Nu dispunem de o cultură specializată pentru pomi de Crăciun și
nu dorim să tăiem brazi din pădurile

Ocolului Silvic”, a explicat Adrian Apostu,
șef al Ocolului Silvic Râșnov RA. Singurele
exemplare provenite din fondul Ocolului
sunt cei 40 de brăduţi amplasaţi pe strada
Republicii, precum și bradul mare situat în
aceeași locaţie, acesta din urmă având
înălţimea de 18 metri.

MEDIU

Octombrie - Decembrie 2015 ! Pagina 13

Primii puieţi din pepiniera Râșnovului
Pe 300 de metri pătraţi au fost însămânţate seminţe de jir, astfel că în primăvară, pepiniera va putea furniza primii puieţi de fag

Prima cultură pentru anul următor a modernei pepiniere de pe Valea Lungă a fost
însămânţată în această toamnă. Pe 300 de
metri pătraţi dintr-o solă exterioară au fost cultivate 40 de kilograme de jir, iar producţia
așteptată în primăvară este de peste 10.000 de
puieţi de fag. Fagul nu este pretenţios și, în
general, se regenerează natural foarte repede.
Pentru brad și molid, celelalte specii care predomină în zonă, seminţele vor fi cultivate în
solar, unde vor sta maximum doi ani, iar abia
după alţi trei ani în solele exterioare puieţii vor
putea fi folosiţi la împădurire. „Capacitatea
totală proiectată este de 10.000 de puieţi de fag
și 25.000 de rășinoase, aici intrând 14.000 de
puieţi de brad, 5.000 de molid și 1.000 de pin,
undeva la 35.000 de puieţi, pe an”, a spus primarul Adrian Veștea.
Pepiniera se întinde pe o suprafaţă de
aproape un hectar și are un solar de 100 de
metri pătraţi, amenajat și utilat cu sisteme de
încălzire și irigare, iar alte 2.500 de metri
pătraţi din suprafaţa ei sunt câmpuri cultură.
Pentru dotarea pepinierei silvice a fost

cumpărat și un pachet de utilaje și echipamente profesionale, costurile totale ale
investiţiei fiind de aproximativ 900.000 de
euro, 60% bani europeni și 40% din bugetul
orașului Râșnov. „Ocolul Silvic Râșnov administrează 7.000 de hectare, dintre care 6.300
sunt ale Primăriei Râșnov. În general, beneficiem de o regenerare naturală foarte bună,
astfel încât suprafeţele pe care le completăm
la plantat sunt de patru, cinci, până în șapte
hectare, niciodată nu am plantat mai mult de
șapte hectare”, a explicat Adrian Apostu, șeful
Ocolului Râșnov. Pepiniera va produce suficient astfel încât să satisfacă nevoile orașului,
iar după primii cinci ani o parte din producţie
să fie chiar vândută. „În zonele în care arborii
ajung la vârsta exploatabilităţii și se exploatează suprafeţele respective, în funcţie de amenajamentul silvic, zonele respective urmează
să fie împădurite, iar acest lucru se întâmplă
în fiecare an. 50.000 de lei se cheltuiau anual
din bugetul Primăriei pentru materialul necesar unor astfel de împăduriri”, a punctat primarul Râșnovului.

Jandarmeria Română a demarat la Râșnov programul
naţional de informare și semnalizare turistică Copiii au „testat” tehnica
Printr-un proiect
finanţat de elveţieni,
50 de panouri vor
fi montate în locaţii
montane din 11 judeţe

Jandarmeria Română va instala
50 de panouri de informare și semnalizare turistică în locaţii montane,
din 11 judeţe, primul dintre acestea
fiind montat în Râșnov (Valea
Cetăţii), pe 4 decembrie.
„Panourile de informare au fost
achiziţionate în cadrul proiectului
Consolidarea Capacităţilor Jandarmeriei Române, cofinanţat prin
Programul de cooperare elveţianoromân, aflat în derulare din anul
2010. Acestea vor fi instalate
începând cu luna decembrie, în
judeţele: Argeș, Bihor, Brașov,
Caraș-Severin, Harghita, Dâmboviţa, Hunedoara, Maramureș,
Prahova, Sibiu și Suceava și sunt
destinate orientării turiștilor aflaţi
în trecere în ariile naturale protejate
ale ţării. De asemenea, prin intermediul acestora se promovează
obiectivele turistice semnificative
ale acestor arealuri și se transmit
informaţii preventiv-educative în
scopul protejării florei și faunei”, a

explicat lt. col. Marian Mălușelu, ofiţer coordonator al structurii de Jandarmerie Montană din Brașov. Acesta a precizat că, în judeţul Brașov,
alte trei astfel de panouri vor fi amplasate în Poiana Brașov, iar câte
unul în Bran - pe Valea Porţii, în Moieciu - pe Valea Băngăleasa, la Predeal - spre Trei Brazi, dar și la Sâmbăta de Sus și în zona Viștea Mare.

Primăria va
continua proiectul

Primarul Râșnovului, Adrian
Veștea, a precizat că Primăria va face
tot posibilul pentru a mai amplasa
astfel de panouri și în alte zone turistice ale orașului. „Vreau să le
mulţumesc colegilor jandarmi, dar
și partenerilor elveţieni, că au făcut
posibilă montarea unor astfel de
panouri care au în primul rând un
rol educativ, pentru că, pe lângă faptul că le arată traseul pe care ar trebui să îl urmeze și dificultatea sa, îi
și informează cu privire la echipamentul adecvat pe care ar trebui să
îl poarte. Vom aloca fonduri de la
bugetul local pentru a amplasa astfel de panouri și în alte zone, astfel
ca turiștii care ne vizitează orașul să
aibă parte de o informare cât mai
bună”, a explicat Adrian Veștea.

jandarmilor montani

La montarea panoului de la Râșnov au
participat și câteva grupe de elevi care au
primit și sfaturi direct de la jandarmi, astfel ca atunci când merg pe munte să fie
atenţi pentru a evita eventualele accidentări, dar și pentru a proteja mediul înconjurător. Copiii au putut „testa” și tehnica
din dotarea jandarmilor montani, cele
mai interesante pentru copii fiind binoclurile care i-au ajutat pe cei mici să
privească mai de aproape dinozaurii din
pădurea de lângă Cetate.
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FC Râșnov iernează pe primul loc
Elevii lui Ioan Sima sunt lideri neînvinși ai campionatului judeţean

Clasamentul Ligii a 4-a, la
finalul turului de campionat
1. Râșnov
2. Codlea
3. Aripile
4. Ghimbav
5. Cristian
6. Hălchiu
7. Zărnești
8. Săcele
9. Făgăraș
10. Victoria
11. Berivoi
12. Rupea
13. Feldioara
14. Prieteni
15. Voila
16. Bran

FC Râșnov – Rapid București 0-3 (1 august 2015).

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

49-7
43-13
30-18
31-12
49-15
23-13
39-27
45-28
25-31
21-33
18-35
17-36
18-40
12-44
12-42
18-56

37
34
32
30
28
27
25
22
21
18
13
13
13
11
6
5

Următoarea etapă,
martie 2016
Olimpic Voila - Oltul Făgăraș (în tur 0-2),
Inter Cristian - Chimia Or.Victoria (0-0),
ACS Hălchiu - ACS Bran (0-0), Cetate
Rupea/ Homorod - Cetate Râșnov (0-6),
Viitorul Ghimbav - Prietenii Rupea (1-0),
ASF Zărnești - Energia Feldioara (2-0),
Carpaţi Berivoi - Precizia Săcele (1-3),
Aripile Brașov - ASCM Codlea (0-4).

FC Râșnov – ACS Orașul Victoria 2-0 (7 noiembrie 2015).

Lotul echipei FC
Râșnov în turul
campionatului
2015 - 2016
ACS Bran – FC Râșnov 0-7 (31 octombrie 2015).
FC Râșnov domină autoritar campionatul Ligii a IV-a în judeţul Brașov, după 15
etape scurse din această ediţie de campionat
acumulând 37 de puncte și fiind lider al
clasamentului, la trei „lungimi” de urmăritorii de la CSM Codlea. Practic, singurele
partide în care râșnovenii nu au reușit să
câștige au fost cele din deplasările de la
Codlea (0-0), Ghimbav (1-1) și Făgăraș (11), trei formaţii puternice ale campionatului, care cedează foarte greu puncte pe teren
propriu, precum și în derby-ul cu „eterna
rivală” Inter Cristian.
„Am mai ajuns la barajul de promovare,
în urmă cu trei sezoane, iar acum avem din
nou un parcurs bun, care ne dă speranţe în
acest sens. Am reușit să aducem câţiva
jucători noi, valoroși pentru acest nivel,
care și-au pus amprenta asupra evoluţiei
echipei. Au revenit după un periplu în cam-

Fotbal și volei
pe final de an
Finalul anului va aduce și
un eveniment pentru cei
mai mici dintre sportivii
râșnoveni, ACS Olimpic
organizând între 19 și 22
decembrie Cupa Cetate
Râșnov la fotbal și volei.
Astfel, meciurile de fotbal
se vor desfășura în balonul
San Sport, pe 19 și 20
decembrie (grupele de
vârstă 2003 – 2004, 2005 –
2006, 2007 – 2008 și 2009 2010), iar cele de volei vor
avea loc pe 22 decembrie,
în sala de sport a Școlii
Generale nr. 3.

pionatul Covasnei și doi râșnoveni, componenţi importanţi ai lotului nostru, Marian
Nicolae și Sorin Bogyor. Totodată, jucătorii
pe care îi aveam au reușit o mobilizare mai
bună în acest debut de sezon, antenorul
Ioan Sima reușind să găsească modalitatea
prin care-i să-i integreze pe toţi într-un
angrenaj care până acum funcţionează
foarte bine. Sper să menţinem această
evoluţie și în primăvara viitoare”, a declarat
Liviu Butnariu, președintele ACS Olimpic
Cetate Râșnov. Din lotul din acest sezon al
echipei fac parte Ciprian Pricop, Emil Popa
și portarul Dărăbanţ (toţi trei evoluând în
trecut în Liga a II-a pentru Unirea Tărlungeni), dar și Darius Drăgan, fost junior al
celor de la FC Brașov.
Evoluţia bună a echipei din Râșnov se
transpune și în golaveraj, de asemenea cel
mai bun al competiţiei, cu 49 de goluri mar-

cate și doar 7 primite, cifre la care s-a ajuns
în urma mai multor victorii la scor, un
ultim exemplu fiind jocul din fieful
vecinilor de la Bran, sâmbătă, 31 octombrie,
scor 0-7.

„Am dorit să ridicăm
ștacheta și la fotbal”
„Râșnovul este un brand, Clubul
Olimpic are rezultate foarte bune la celelalte secţii și am dorit să ridicăm și noi ștacheta. Sper să îi menţinem pe băieţi la
aceeași capacitate, mai ales că beneficiem
de condiţii foarte bune, cum nu cred că se
mai găsesc în judeţ”, ne-a spus Ioan Sima,
antrenorul lotului râșnovean.
Cetate Râșnov a reușit să treacă și de
„optimile” Cupei României – faza pe judeţ,
după o victorie clară în faţa echipei ASF
Zărnești (3-1), chiar pe terenul acesteia.

" Apetrei Mihai
" Blaj Iliuţă
" Borcescu Cristian
" Borcescu Mihai
" Bogyor Sorin
" Dărăbanţ Adrian
" Donose Ștefan
" Drăgan Darius
" Dragu Nicolae
" Ivanciu Claudiu
" Kalanyos Gabriel
" Manea Alexandru
" Mariean Nicolae
" Moraru Sebastian
" Mustaţă Ciprian
" Oprea Vasile
" Popa Emanuel
" Popescu Marian
" Portic Andreas
" Prahoveanu Marius
" Pricop Ciprian
" Ștefănuci Ionuţ

Campionatele Naţionale de Sărituri cu Schiurile au închis sezonul de vară
Pîtea, Torok și Farkas au
confirmat urcând pepodium
la majoritatea probelor
Campionatele Naţionale de Sărituri cu Schiurile,
organizate la Complexul Olimpic de la Valea Cărbunării din Râșnov între 22 și 25 octombrie, au
reprezentat închiderea oficială a sezonului competiţional de vară 2015. La start s-au prezentat toţi
sportivii activi legitimaţi la cluburile afiliate federaţiei
de profil. „Cei mai buni sportivi de la lotul A au participat în funcţie de nivelul de pregătire fizică, aflându-se în plin proces de pregătire a sezonului de iarnă
2015-2016. Mai ales după ce au participat toată vara
la competiţii internaţionale, nu a fost un obiectiv principal această competiţie, ci mai degrabă un test util”,
a declarat Florin Spulber, antrenor coordonator al
loturilor naţionale de juniori. Oarecum surprinzător,

Hunor Farkas de la CS Dinamo Brașov a devenit noul
campion naţional la schi sărituri, reușind să se claseze
în finală în faţa colegilor de echipă, Iulian Pîtea și
Eduard Torok, ambii formaţi la Râșnov. Tânărul se află
în lotul naţional A lărgit și va participa, alături de
colegii săi Cacina, Păcurar sau Spulber la FOTE 2017.
„Ca și coordonator, mă bucură faptul că din spate vin
sportivi pe care ne vom putea baza în viitor. Hunor
s-a aflat în vârf de formă, a reușit sărituri foarte bune.
Toţi sportivii au avut de fapt un nivel tehnic foarte
bun, copiii au crescut, putem afirma cu încredere.
Până în 20 noiembrie am continuat pregătirea
tehnică, sportivii sunt în grafic la testări, iar principalele obiective ale sezonului de iarnă sunt rezultate
cât mai bune în Campionatul Mondial de juniori de la
Râșnov, Olimpiada de Tineret de la Lillehamer și
bineînţeles etapele de Cupă Mondială la fete”, a mai
spus Florin Spulber.
În concursul pe echipe, Iulian Pîtea, Eduard Torok

și Hunor Farkas au reușit să se claseze pe primul loc,
cu un total de 714,7 puncte, devansând Clubul Sportiv
Școlar Brașovia (Soos Rareș, Buzescu Robert, Mitrofan
Sorin) cu un total de 592,4 puncte și Clubul Sportiv
Școlar Dinamo Râșnov (Păcurar Radu, Cacina Daniel,
Ardelean Paul) cu un total de 580,3 puncte. La competiţia open desfășurată pe trambulina K64m, câștigător la categoria băieţi a fost Iulian Pîtea, urmat pe podium de către aceeași Torok Eduard și Farkas Hunor.
La categoria fete, competiţia open a fost câștigată
de Dana Haralambie, cu sărituri de 64 și 65 metri,
urmată de Carina Militaru și Bianca Ștefănuţă.
La categoria Tineret s-a impus Radu Păcurar,
urmat de Hunor Farks și Mihnea Spulber, în concursul fetelor pe podium urcând Karina Militaru, Daria
Chindriș (surpriza competiţiei, la vârsta de doar 12
ani) și Diana Trâmbiţaș. La categoria Juniori, ordinea a
fost Torok, Pîtea, Mitrofan, iar la Școlari II s-au impus
Feroiu Florin și Benedek Leonard.
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Fotbalul de altădată, pe Valea Cetăţii
Bucegiul și Chimia au remizat într-o reeditare a marilor derby-uri râșnovene de acum câteva zeci de ani

Altădată un duel care năștea dueluri cu
„scântei” pe teren, dar și prietenii adevărate în
afara acestuia, derby-ul orașului Râșnov la
fotbal, Chimia - Bucegi, și-a jucat sâmbătă, 7
noiembrie, un nou act, de această dată unul
demonstrativ, în memoria marilor meciuri de
acum câteva decenii. Foști componenţi ai
celor două formaţii râșnovene și-au dat întâlnire într-o după amiază plăcută de toamnă și
au oferit un spectacol agreabil spectatorilor
prezenţi în tribunele stadionului de pe Valea
Cetăţii. Poate nu mai pot alerga așa cum o
făceau în tinereţe, însă la fel cum o zicală din
popor spune că „mersul pe bicicletă nu se uită
niciodată”, la fel și foștii fotbaliști au încântat
asistenţa cu șuturi spectaculoase, execuţii
fine gen pase cu călcâiul sau dueluri disputate
pentru balon, totul cu zâmbetul pe buze și
între glume strecurate de mai toată lumea,
așa cum stă bine într-o zi de
sărbătoare. „Ne-am gândit
să readucem atmosfera
meciurilor de altădată între
cele două echipe râșnovene. Sâmbetele de altădată erau mai pline
de culoare datorită frumuseţii
duelurilor dintre fotbaliștii care la acea vreme
erau
tineri.
Chiar dacă
nu
mai

sunt la prima tinereţe, credem că au oferit o
după amiază plăcută celor veniţi la stadion.
Ne dorim să legăm an de an această tradiţie
a meciului demonstrativ dintre fostele glorii
ale fotbalului local”, ne-a declarat Liviu Butnariu, președintele ACS Olimpic Cetate
Râșnov și unul dintre cei care s-au aflat pe
teren. Deși au condus aproape tot meciul,
„roșii” de la Bucegi s-au văzut egalaţi pe final
(scor final 5 - 5), iar câștigătoarea s-a desemnat în urma loviturilor de departajare,
impunându-se până la urmă „albaștrii”
Chimiei. Dar cum într-o astfel de situaţie
scorul și învingătorul nu prea contează,
toţi jucătorii au gustat din plin grătarul
de după partidă, depănând amintiri din
timpul tinereţii, al meciurilor și nu
numai. „Am asistat la un meci
tradiţional al orașului nostru, între

echipele a două întreprinderi care odinioară
funcţionau la capacitate maximă. La vremea
respectivă veneam cu apropiaţii să urmăresc
meciurile, fie că se desfășurau pe terenul de
la Chimia sau pe cel de pe Valea Cetăţii. Era
una dintre modalităţile de recreere extrem de
rare. Mă bucuram să văd galeriile ambelor
echipe. Poate vor fi râșnoveni care vor spune
că nu au știut de acest meci demonstrativ,
dar cred că fiecare dintre noi ne-am anunţat
apropiaţii, am reușit să mediatizăm acest
meci cât am putut. Dar cred că atât interes
mai este astăzi, probabil sunt alte preocupări. Nici cinematograful nu mai funcţionează cum funcţiona pe vremuri când
stăteam la cozi interminabile. Au apărut alte
modalităţi de divertisment. Felicit pe toţi cei
prezenţi și vreau să ne strângem an de an la
acest meci”, a spus primarul Adrian Veștea.

Bucegi – Chimia 5 - 5 (0-1)

Dueluri aprige, dar sportive, între componenţii celor două formaţii.

Cupa Brașovia și Cupa
Orașului Râșnov, alte
teste utile pentru toate
categoriile de vârstă

Campionatele Naţionale au fost precedate de Cupa CSȘ Brașovia (10
octombrie) și Cupa Orașului Râșnov (17
octombrie), pe trambulinele K15, K35 și
K64 întrecându-se sportivi participanţi la
categoriile copii, școlar, juniori și tineret.
„A fost vorba de alte două competiţii cu
prilejul cărora am putut testa săritorii,
de la cei mai mici, născuţi în 2008, 2009
sau 2010, și până la cei care se apropie de
finalul junioratului. Concursurile sunt
cele care arată realist la ce nivel de
pregătire se află sportivii, așa că sunt
binevenite astfel de evenimente”, a spus
antrenorul Florin Spulber.

Liviu Butnariu, președintele
ACS Olimpic Cetate,
în tricoul celor de la Bucegi.

Bucegi: Ilie Cătălin, Bangălă Ilie, Cristoloveanu Răzvan, Botea Ovidiu,
Babeș Adrian, Butnariu Liviu, Pârvu
Ionuţ, Armășer Dorin, Blaj Ilie, Botea
Dan, Găină Gheorghe, Botea Gabriel.
Antrenor: Pârvu Vasile.
Chimia: Gherasim Rareș, Dușa Stelică,
Nicoară Codruţ, Dorobanţ Mihai,
Ţăndărel Vasile, Fulea Gică, Fulea
Mihai, Dumitru Claudiu, Marcu Gheorghe, Stănilă Marius. Antrenor: Enache
Nicolae.

2016 vine cu mari
competiţii de nivel mondial

Primele luni ale anului viitor vor aduce în orașul
nostru nume grele ale sporturilor de iarnă, cu prilejul a două competiţii de nivel mondial. Prima dintre
ele, Campionatul Mondial de schi nordic juniori și
Under 23, va avea loc între 22 și 28 februarie, la
Râșnov, Predeal și Cheile Grădiștei. În cadrul concursului, Complexul Olimpic de la Valea Cărbunării va
găzdui probele de sărituri.
Totodată, în zilele de 5 și 6 martie vor avea loc
ultimele două etape din circuitul feminin de sărituri
cu schiurile, fiind al treilea an consecutiv când Orașul
Trandafirilor se află pe harta Cupei Mondiale. Nu în
ultimul rând, în funcţie de programul de pregătire al
sportivilor și antrenorilor, dar și de condiţiile meteo,
este posibil ca înaintea celor două mari evenimente
să aibă loc o competiţie-test pentru juniori.
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Râșnovenii l-au celebrat pe Sfântul Nicolae
într-una din cele mai vechi biserici din Transilvania
Micuţul și străvechiul lăcaș de cult a fost neîncăpător pentru mulţimea de credincioși

Mare sărbătoare pentru râșnoveni în ziua
de duminică, 6 decembrie, prilej cu care a fost
sărbătorit praznicul Sfântului Nicolae, unul
din cele mai importante evenimente anuale
din viaţa comunităţii. Lucrările care au loc în
această perioadă la biserica Sfântul Nicolae
„nouă” au făcut ca tradiţionala slujbă să aibă
loc în edificiul considerat prima ctitorie a
Basarabilor în Transilvania, „Biserica românească de piatră”, construită încă din 1384
(parohia Râșnov I), care poartă același hram.
Cea mai mică biserică ortodoxă din această
zonă a ţării a fost, bineînţeles, neîncăpătoare
pentru mulţimea de credincioși veniţi să se
roage în cadrul liturghiei oficiate, așa cum se
întâmplă în fiecare an, de către toţi cei patru
preoţi din oraș.
Ceremonia a început cu utrenia de
dimineaţă, pentru ca apoi să continue cu
liturghia închinată Sfântului Nicolae, după
care părintele Dorin Șerban le-a transmis
enoriașilor mesajul Înalt Prea
Sfinţiei Sale, Laurenţiu Streza,
arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului, dar a ţinut
totodată să le și adreseze
urări din partea bi-

sericii râșnovene. „Cine nu iubește pe Sfântul
Ierarh Nicolae? Acesta, din inima lui
milostivă, a fost un adevărat iubitor și protector al oamenilor și i-a atras pe toţi aceștia
către dragostea pentru Hristos. Anul acesta, parcă mai mult ca oricând, îl sărbătorim în mijlocul unei adevărate furtuni
împotriva bisericii. Dar biserica atunci este
mai puternică, parcă, în momentele când
este persecutată. Ne bucurăm când tinerii
preţuiesc lucrarea duhovnicească a bisericii. Faptele Sfântului Nicolae reprezintă pentru noi un binecuvântat izvor
de har, fiind vorba de un simbol al
înţelepciunii și bunătăţii. Le urăm «La
mulţi ani» tuturor celor care poartă
numele de Nicolae sau derivate din
acesta, familiilor lor, dar în aceeași
măsură întregii comunităţi,
pentru că este ziua tuturor
sufletelor acestei biserici, al cărei hram îl sărbătorim azi”, le-a spus preotul râșnovenilor prezenţi la
ceremonie.

Slujba pentru marele praznic al Sfântului Nicolae a fost oficiată
de toţi cei patru preoţi ai parohiilor ortodoxe din Râșnov.
Cele patru feţe bisericești au oficiat și un
parastas pentru ctitorii și binefăcătorii celor
două biserici, iar sărbătoarea s-a încheiat cu
tradiţionalul moment în care credincioși au
înconjurat biserica, icoana Sfântului Nicolae,
simbol al celor două lăcașuri de cult de sub
cetate, fiind purtată de către primarul orașului Râșnov, Adrian Veștea, alături de
directorul Goscom
Cetatea
Râșnov,
Liviu Butnariu.
„Participăm cu
bucurie în suflet
la acest măreţ
eveniment al
comunităţii
noastre.

Este o zi specială pentru râșnoveni și ne
bucurăm că aceștia au venit la biserică în
număr mare, pentru a se ruga, pentru a fi alături de vecini, prieteni sau concetăţeni, unitatea fiind descrisă astăzi parcă mai bine ca
oricând”, a declarat primarul Adrian Veștea.

Lucrări de amploare
la biserica nouă

Biserica Sfântul Nicolae cea nouă (parohia Râșnov II) se află în plin proces de renovare, în primăvara acestui an având loc
lucrări de spălare a picturii, dar și de consolidare a clădirii în care se află capela.
Începând din toamnă s-a trecut la introducerea încălzirii prin pardoseală în biserică, iar apoi la placarea cu granit. În ceea
ce privește mobilierul, vor mai fi păstrate
piesele care nu sunt depreciate în totalitate, restul urmând a fi completat cu
mobilier nou.

Editura SC Rosenau Press SRL

Icoana Sfântului Nicolae, simbol al două din cele patru biserici
de sub cetate, a fost purtată de primarul Adrian Veștea și de
Liviu Butnariu, directorul Goscom Cetatea Râșnov.

