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" Ștefan Popa: „Ziua
Internaţională a Persoanelor Vârstnice se
celebrează în toată
lumea, începând cu
1991, la iniţiativa ONU.
Este o zi specială pentru
toţi, tineri și vârstnici
deopotrivă.”
" Dumitru Bucșa:
„Pensionarii sunt un
segment social destul
de vitregit în ţara noastră, uneori nu prea sunt
băgaţi în seamă. Când
îmbătrânești ești ca
floarea ofilită. Tocmai
pentru a mai îndulci din
acest «of» al bătrâneţii,
ne-am gândit să ne mai
întâlnim, să discutăm,
să depănăm amintiri,
dar și să punem pe tapet
probleme ale orașului,
ce mai trebuie făcut, cu
ce ne mai putem implica și noi”.
" Aurel Toader: „Este
un prilej de bucurie să
ne vedem cu ocazia
acestei sărbători, o dată
pe an. E o zi frumoasă la
care participăm cu plăcere. Venim cu multă
plăcere și ne bucurăm
să ne vedem și să povestim ce a fost în timpul
anului, dar și petrecerea
în sine ne place, așa că o
asemenea iniţiativă nu
poate fi decât binevenită”.
" Mircea Irodion Ilie:
„Am avut parte de o
atmosferă frumoasă.
Am vrut să vin neapărat
și la 90 de ani, pe care îi
împlinesc peste două
luni, pentru că este
vorba de un eveniment
de suflet pentru mine”.

PROGRAM DE IARNĂ
Începând cu data de 1 noiembrie, programul de funcţionare al liftului pe plan
înclinat și cel de vizitare a Cetăţii Râșnov va
fi adaptat la ora de iarnă. Ambele obiective
rămân deschise 7 zile din 7, inclusiv în
perioada sărbătorilor de iarnă, dar accesul
va fi permis între orele 9.00 și 17.00, având
în vedere că se întunecă mai devreme. Până
în data de 31 octombrie, va fi valabil programul de vară, respectiv 9.00 - 18.00. România
va trece la ora de iarnă în data de 29
octombrie, când ora 4.00 va deveni ora 3.00.
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Respect și preţuire
pentru seniorii noștri
„Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice” a fost celebrată
de peste 100 de membri ai Sindicatului Liber al Pensionarilor
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DE PRIMARUL ADRIAN VEȘTEA

" Aurelia Cutencu:
„Venim cu drag în
fiecare an la acest eveniment foarte plăcut pentru noi. Am fost în jur de
100 de participanţi și a
fost o plăcere să petrecem câteva ore împreună. Ne mai întâlnim și
cu alte ocazii, mai puţini, fiecare cu cei pe care
îi consideră mai apropiaţi, dar acesta este un
eveniment la care vin
aproape toţi pensionarii
și sperăm ca el să se
repete an de an”.
" Zaharia Arghire: „Eu
sunt «boboc», fiind pensionar nu de foarte mult
timp. Particip așadar
pentru prima dată la sărbătoarea aceasta și, mai
în glumă, mai în serios,
parcă privesc altfel pensia acum. Aș dori să ne
adunăm cu toţii în
fiecare an. A fost o petrecere foarte reușită, cu o
atmosferă plăcută, și ţin
să felicit organizatorii
pentru toate acestea”.
" Petrică Tătaru: „Mă
bucur că a fost prezentă
lume multă și că am
avut parte de multă
veselie. Am venit și în
anii trecuţi și așteptăm
invitaţii și pentru anii
următori”.
" Maria Langa: „E foarte
bine că se organizează
astfel de evenimente,
pentru că mai ieșim și
noi, pensionarii. Participăm și la alte evenimente din oraș, la Maialul din Promenadă, la Zilele Râșnovului pe Valea
Cetăţii, trăim momente
plăcute în acest fel”.

BINE AŢI VENIT ÎN RÂȘNOV!
INDICATOARE NOI LA TOATE INTERSECŢIILE DIN ORAȘ
Râșnovenii și turiștii se pot orienta mai ușor
pe străzile din oraș, după ce la toate intersecţiile
din localitate au fost montate indicatoare cu denumirea străzilor. Instalarea noilor indicatoare a
început în cursul acestei veri, iar, potrivit primarului Râșnovului, Liviu Butnariu, recepţia
finală se va realiza până la sfârșitul lunii
octombrie. „Cu excepţia zonelor în care au fost
montate recent indicatoare, cum este cazul
cartierului Primăverii, la intersecţii au fost instalate plăcuţe pe care este menţionat numele străzii,

arătând și în ce direcţie este artera. În total, au fost
instalaţi în jur de 130 de stâlpi și 240 de indicatoare, pentru că la unele intersecţii sunt și 3 sau 4
plăcuţe, în funcţie de numărul de artere”, a precizat primarul orașului. Indicatoarele pe care este
menţionat numele străzii sunt realizate dintr-un
aliaj de plastic și aluminiu, iar literele sunt
pirogravate, astfel că aceste indicatoare nu vor
rugini, iar literele nu se vor șterge în timp. Stâlpii
sunt realizaţi din metal și sunt trataţi împotriva
ruginei, fiind zincaţi și apoi vopsiţi.
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Respect și preţuire pentru seniorii noștri
„Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice” a fost celebrată de peste 100 de membri ai Sindicatului Liber al Pensionarilor
Vârsta a treia este asociată înţelepciunii și
experienţei acumulate într-o viaţă de om,
seniorii reprezentând pentru orice comunitate
modelul de urmat de către generaţiile ce vin
din urmă. Fără doar și poate, vârstnicii adună
în jurul lor trecutul, prezentul și viitorul.
Desemnată în 1991 drept „Zi Internaţională a Persoanelor Vârstnice”, data de 1
octombrie este o zi specială, simbol al preţuirii
și respectului pe care îl datorăm cu toţii seniorilor, pentru contribuţia pe care au avut-o
de-a lungul anilor în dezvoltarea comunităţii
locale, dar și în formarea noastră, a celor mai
tineri decât ei, ca oameni.
Această zi specială dedicată vârstnicilor a
fost celebrată și la Râșnov, pe 12 octombrie, în
cadrul unui eveniment desfășurat la restaurantul Centru-Nord, organizat de către filiala
locală a Sindicatului Liber al Pensionarilor și
susţinut de Primărie și Consiliul Local.
„Ne-am întâlnit cu prilejul Zilei Oamenilor Vârstnici, care se serbează pe 1
octombrie în toată lumea. Astfel de evenimente au loc în această perioadă a anului și
în localităţi din apropiere, iar pe 12 octombrie
a venit rândul nostru. Cu acest prilej, în
deschidere am rostit câteva vorbe despre
importanţa sărbătorii în lume, despre felul în
care pensionarii se implică în viaţa orașului,
precum și alte aspecte. A urmat apoi petrecerea, iar oamenii au fost bucuroși, nu
neapărat pentru că au avut ocazia să bea un
pahar sau să mănânce ceva, ci pentru că s-au
întâlnit”, a povestit Ștefan Popa, lider al filialei
Râșnov din Sindicatul Liber al Pensionarilor.
Din păcate, nu au putut participa la eveniment aproximativ 30 de pensionari, unii din
motive medicale, iar alţii fiind nevoiţi să

doresc să pot participa și eu, când voi avea
vârsta acestor oameni minunaţi, la un astfel
de eveniment”, a spus și primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu.
Petrecerea s-a întins până spre seară, cei
prezenţi promiţându-și că se vor vedea din
nou în 2018 și planificând între timp și alte
activităţi, din dorinţa de a rămâne cât mai
activi și de a se implica în continuare în problemele urbei.

Prezenţi constant
în viaţa comunităţii

rămână acasă alături de nepoţi.
La fel de eleganţi ca atunci când se aflau în
floarea vârstei, seniorii Râșnovului au povestit,
au depănat amintiri, au dansat pe muzica
tinereţii lor, dar și pe cea a prezentului,
arătându-se bucuroși de fiecare moment
petrecut împreună.
„Această zi nu este doar o sărbătoare a
pensionarilor, ci și a comunităţii. Îi cinstim pe
toţi concetăţenii noștri ajunși la vârsta

Din 1 noiembrie, râșnovenii
pot depune cererile pentru
ajutoarele de încălzire
De această formă de sprijin
social pot beneficia familiile în
care venitul net pe membru de
familie este mai mic de 615 lei
Râșnovenii cu o situaţie materială precară
vor putea depune cererile pentru obţinerea ajutoarelor de încălzire începând cu data de 1
noiembrie 2017. Conform legislaţiei, sezonul
rece începe în data de 1 noiembrie 2017 și se va
încheia în data de 30 martie 2018, perioadă în
care se acordă subvenţii pentru încălzirea
locuinţei cu gaze naturale, lemne sau cu dispozitive electrice.
Dosarele prin care se solicită acordarea ajutorului de încălzire se pot depune la Primăria
Râșnov, Biroul Asistenţă Socială și Autoritate
Tutelară, în zilele de luni și miercuri (între
orele 9.00 și 12.00), în zilele de marţi și joi
(între orele 14.00 și 16.00), iar vinerea între
orele 8.00 și 10.00.
Pentru obţinerea ajutoarelor de încălzire
pentru întreg sezonul, solicitanţii trebuie să
depună dosarul o singură dată, însă, dacă intervin
modificări în ceea ce privește structura veniturilor, componenţa familiei sau a domiciliului,
acestea trebuie anunţate în termen de 5 zile la
Biroul de Asistenţă Socială și Autoritate Tutelară.
Pentru a beneficia de ajutorul de încălzire
pentru luna noiembrie, solicitanţii trebuie să
depună cererile până la data de 20 noiembrie,
urmând ca subvenţiile să fie acordate în baza
unor dispoziţii de primar.
Cererile și formularele tip care trebuie completate de solicitanţi pot fi obţinute de la Biroul

de Asistenţă Socială. De asemenea, atât la sediul
Primăriei Râșnov, cât și pe site-ul instituţiei vor
fi afișate condiţiile de acordare a acestei forme de
protecţie socială.
Potrivit legislaţiei, consumatorii vulnerabili
care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze
naturale, dispozitive electrice, combustibili solizi
sau petrolieri pot beneficia de ajutor pentru
încălzirea locuinţei, în situaţia în care venitul net
mediu lunar pe membru de familie este de până
la 615 lei. De asemenea, solicitanţii trebuie să
respecte mai multe condiţii în ceea ce privește
deţinerea unor bunuri mobile sau imobile.
Pentru persoanele care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, ajutorul se
acordă în sumă fixă, în raport cu venitul net
mediu lunar pe membru de familie, respectiv al
persoanei singure, și reprezintă sume lunare
cuprinse între 20 lei și 262 lei , dar nu mai mult
decât valoarea facturii individuale sau, după caz,
a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folosită (pentru cei care
folosesc gaze naturale în regim de asociaţie).
Pentru persoanele care utilizează energie electrică pentru încălzirea locuinţei, acestea
primesc o sumă fixă, în raport cu venitul net
mediu lunar pe membru de familie, respectiv al
persoanei singure, și reprezintă sume lunare
cuprinse între 48 lei și 240 lei , dar nu mai mult
decât valoarea facturii individuale. În ceea ce
privește locuinţele încălzite cu lemne, cărbuni,
combustibili petrolieri, beneficiarii primesc o
sumă fixă, stabilită în raport cu venitul net
mediu lunar pe membru de familie, respectiv al
persoanei singure, și reprezintă sume lunare
cuprinse între 16 lei și 54 lei.

înţelepciunii, fiindu-le recunoscători pentru
tot ce au construit pentru Râșnov. M-am
simţit onorat să iau parte la acest eveniment
și le urez pensionarilor noștri să fie sănătoși și
să ne mai vedem și peste zece ani în acest context. Oricine se află în administraţia locală a
Râșnovului trebuie să ducă mai departe
această tradiţie, care bucură sufletele celor
vârstnici, pe care, după cum bine zice o vorbă,
dacă nu îi ai, trebuie să ţi-i cumperi. Îmi

Obișnuiţi o viaţă întreagă să pună umărul
la tot ceea ce înseamnă gospodărirea nu doar a
propriei curţi, ci și a orașului, membrii Sindicatului Liber al Pensionarilor din Râșnov
răspund „prezent” ori de câte ori sunt solicitaţi în diferite acţiuni de ecologizare și înfrumuseţare care au loc în zonă.
„Nu ne vedem doar la momente festive,
pentru că așa am fost obișnuiţi dintotdeauna.
Desfășurăm și alte activităţi, chiar dacă nu cu
o asemenea participare numeroasă. Unde
putem da o mână de ajutor, o facem cu drag,
la curăţenie, la împăduriri și așa mai departe.
Nu ne este rușine să muncim, să punem mâna
pe unelte, pentru că munca este una din virtuţile pe care ne-am clădit vieţile. Trebuie să
fim oricând un exemplu de educaţie și civilizaţie. Totodată, desfășurăm și acţiuni culturale. Avem diferite excursii, chiar luna trecută am fost în Oaș. Am vizitat mănăstiri,
muzee și alte obiective din acea zonă. Avem
simpozioane, participăm la toate evenimentele din viaţa orașului,”, a afirmat
Dumitru Bucșa, unul dintre seniorii Râșnovului, decan de vârstă al Consiliului Local.

Dino Parc, porţi deschise gratuit
pentru elevii școlilor din oraș

Reprezentanţii Dino Parc Râșnov anunţă
continuarea programului iniţiat încă de la lansare, prin care copiii de la toate școlile și grădiniţele din oraș pot vizita gratuit obiectivul, în
mod organizat. „Reamintim că atât elevii și
profesorii de la școlile râșnovene, cât și preșcolarii și educatorii de la grădiniţele din oraș au
parte de porţi deschise la Dino Parc. Condiţia
este ca vizitele să fie făcute în mod organizat și
cu programare în prealabil. Deși afacerea este

una privată, ne bucurăm să fim alături de comunitatea locală prin astfel de acţiuni. Majoritatea copiilor din Râșnov au trecut, nu o dată,
pragul parcului nostru și ne bucurăm că își doresc să revină”, ne-a declarat Adrian Apostu,
reprezentant al Dino Parc Râșnov.
Parcul tematic cu dinozauri este deschis luni,
marţi, miercuri și joi - între orele 10.00 și 17.00,
vineri și sâmbătă - între orele 10.00 și 18.00,
respectiv duminică - între orele 10.00 și 17.30.
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Toamna, anotimp de sărbătoare și recoltă
Festivalul Vinului,
cu „casa închisă”

Cea de-a doua ediţie a Festivalului Vinului de la Râșnov, desfășurată în zilele de 23
și 24 septembrie în Piaţa Unirii, a reprezentat un real succes, adunând un public
numeros, dornic să deguste o gamă variată
de vinuri, dar și să asiste la spectacolele
pregătite de organizatori. Astfel, recitaluri
pe toate gusturile oferite de artiști ai locului
– Costel Lăzăroiu sau Ansamblul „Mugurelul”, dar și de nume consacrate ale muzicii
românești – Nicolae Furdui Iancu, Bere
Gratis sau Viţa de Vie, au umplut pietonalul
din centrul istoric al orașului, vizitatorii
având o gamă largă la dispoziţie și în ceea ce

privește sortimentele de vinuri.
„Ne bucură faptul că un eveniment înfiinţat anul trecut începe să capete succes în
rândul râșnovenilor, al turiștilor care ne
vizitează în această perioadă a anului, dar
și al operatorilor de turism din zonă. Au
fost cereri numeroase de participare din
partea cramelor, ceea ce ne-a spus multe
încă dinaintea festivalului, iar prezenţa
unui public numeros a confirmat așteptările noastre. Ne dorim să ducem mai
departe acest festival, pe care sperăm să îl
organizăm la un standard din ce în ce mai
ridicat”, a declarat primarul Liviu Butnariu.

Produsele alimentare „made in
România”, sărbătorite și la Râșnov
Ziua Naţională a Produselor Agroalimentare Românești a fost marcată în 10
octombrie pentru prima dată în România, o
acţiune fiind organizată și la Râșnov, printr-un
eveniment desfășurat de-a lungul a trei zile,
respectiv 8 – 10 octombrie.
Evenimentele au avut loc în piaţa agroalimentară din Râșnov, unde șapte comercianţi și
patru producători și-au expus mărfurile. În ceea
ce privește comercianţii, au avut standuri PF
Arisanu Maria (cu produse tradiţionale din
carne și lapte), SC Babes Food SRL (produse

bio), PFA Carole Nicolae (legume și fructe), PFA
Putan Dana (legume și fructe), PFA Grancea
Eugenia (legume și fructe), PFA Cruceanu
Ganina și Docuz Fabiana (legume și fructe). De
asemenea, au fost și trei producători din judeţul
Olt, respectiv Ion Moruga, Iliuţă Marin,
Diaconeasa Ion, precum și unul din judeţul
Dâmboviţa, respectiv Brătescu Florea.
Potrivit viceprimarului Râșnovului,
Marieana Ducar, „scopul acestui eveniment a
fost promovarea produselor agricole românești și a preparatelor autentice”.

Protocolul de intervenţie în cazul în care urșii produc
pagube în gospodării sau devin un pericol pentru populaţie
Problema urșilor care intră în localităţi
pentru a căuta mâncare la containere, sau
ajung chiar în gospodării, este rezolvată, din
acest an, în baza unei proceduri îmbunătăţite
de Ministerul Mediului, care permite intervenţiile în regim de urgenţă în cazul animalelor periculoase. Astfel, în cazul în care
urșii devin o problemă, pentru a se lua primele
măsuri de îndepărtare a animalului, oamenii
trebuie să sune la numărul unic de urgenţă
112, pentru a fi direcţionaţi către instituţiile
competente să intervină în astfel de situaţii.
De asemenea, dacă urșii produc pagube în
gospodării sau devin un pericol, proprietarii
trebuie să anunţe administratorul fondului
cinegetic, care, în cazul Râșnovului, este
Ocolul Silvic Râșnov, sau pot sesiza problema
și la Primăria Râșnov.
Pentru gestionarea situaţiilor legate de
„urșii-problemă”, abilitat să acţioneze este
administratorul fondului cinegetic, care,
potrivit reglementărilor legale, acţionează
gradual. În primă fază se realizează „goane de
împingere”, adică se alungă ursul care intră în
localitate. În cazul în care aceste măsuri nu
sunt eficiente, acesta poate cere derogarea de
la măsurile de protecţie a speciei, respectiv
capturarea în vederea relocării sau, în ultimă
instanţă, recoltarea animalului, această
ultimă măsură vizând animalele periculoase

sau pe cele care au fost deja mutate, dar au
intrat în localităţi.
În cazul în care se cere derogarea, trebuie
pregătit un dosar complet, care să conţină
inclusiv procesele-verbale de constatare a
pagubelor produse de animal. În primă fază
documentaţia este analizată de Agenţia pentru
Protecţia Mediului (APM) Brașov, iar dosarul
este analizat de o comisie din care fac parte
reprezentanţi ai Agenţiei și ai Comisariatului
Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu. Având
la bază raportul comisiei, APM emite un punct
de vedere, care este adăugat la dosarul prin
care administratorul fondului cinegetic a solicitat derogarea. În ultima fază, administratorul
fondului cinegetic depune dosarul la Ministerul Mediului, care emite decizia finală de
aprobare sau respingere a cererii de derogare.

Doi urși „vandali” pe
fondul de vânătoare al
Ocolului Silvic Râșnov
Dacă în 2016 au fost probleme cu un urs
care se plimba prin Râșnov, anul acesta, Ocolul
Silvic a avut bătăi de cap cu două exemplare
care au produs pagube în zona domeniului
schiabil din Poiana Brașov (unde este limita
fondului de vânătoare administrat de Ocolul
Silvic Râșnov). Mai exact, a explicat șeful

Ocolului Silvic Râșnov, Gheorghe Puiu, în cursul verii a apărut un urs care a intrat inclusiv
în Cabana Postăvarul. „Animalul a fost capturat, i s-a montat un dispozitiv de monitorizare prin GPS și a fost mutat în altă parte, dar
s-a întors în staţiune”, a explicat Gheorghe
Puiu. Pentru acest urs s-a depus o cere de recoltare, care a primit punct de vedere favorabil
de la APM Brașov, dar, între timp, a părăsit domeniul schiabil, fiind localizat în zona Timișu
de Sus, motiv pentru care dosarul nu a mai
fost depus la Ministerul Mediului. În locul lui a
apărut un alt urs, care a început să producă
pagube, intrând și el în Cabana Postăvarul.
Având în vedere că acest exemplar nu a mai fost
relocat, pentru el s-a solicitat capturarea și
mutarea într-o altă zonă, documentaţia fiind
deja transmisă Ministerului Mediului.

Cum se poate evita
conflictul om - urs
În această perioadă urșii sunt mult mai
activi, căutând să mănânce cât mai mult, pentru a acumula cât mai multă grăsime pentru
perioada de hibernare. Urșii sunt animale oportuniste și inteligente, care profită de orice
ocazie pentru a obţine hrana cât mai ușor, astfel că, dacă ajung în zonele locuite, pot intra în
gospodării sau pot scotoci prin containere, iar

dacă se simt ameninţaţi de oameni în timp ce
caută de mâncare pot deveni agresivi. În aceste
condiţii, Primăria Râșnov le recomandă
locuitorilor să ia toate măsurile pentru a
reduce posibilitatea apariţiei conflictelor cu
urșii. Astfel, luând în considerare sfaturile specialiștilor care implementează proiectul „Life
for bear”, care are ca obiectiv limitarea conflictelor om-urs, edilii îi sfătuiesc pe râșnoveni
să nu hrănească urșii, să nu lase resturi de
mâncare în curţi, grădini sau locuri de campare, să utilizeze containere de gunoi bine
închise, să reducă la minim factorii provocatori
de mirosuri și să își îngrădească bine proprietăţile. De asemenea, pentru a-i ţine la distanţă
pe urși, oamenii sunt sfătuiţi să folosească sisteme de protecţie a animalelor domestice, a
culturilor și a altor bunuri (anexe în care se
depozitează produse alimentare). De asemenea, în special seara, animalele domestice trebuie ţinute într-o zonă închisă, protejată.
În cazul în care un urs este văzut în localitate, oamenii nu trebuie să se apropie de el sau
să încerce să îl hrănească. Nici fotografierea
animalului nu este recomandată, pentru că
lumina bliţului îl poate deranja și provoca.
Totodată, nu este recomandată nici hăituirea
ursului, pentru că strigătele și gălăgia făcută de
mulţi oameni la un loc îl poate speria și determina să acţioneze agresiv.
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Predat
la cheie
Deviz final pentru
drumul din Valea Glăjăriei:
doar 0,72% de la bugetul local
Începute anul trecut, lucrările de modernizare a celui de-al doilea segment al DJ 101,
Râșnov - zona turistică Valea Glăjăriei, care
tranzitează o zonă a orașului aflată într-o continuă dezvoltare, au fost terminate zilele trecute,
iar în cursul acestei luni se va face și recepţia
finală. Implementarea acestui proiect, pentru
care s-a obţinut o finanţare prin Programul
Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), s-a realizat cu o presiune minimă asupra bugetului
local, având în vedere că valoarea lucrărilor efectuate a fost mai mică decât estimarea iniţială.
Mai exact, valoarea iniţială a proiectului a
fost de 4.270.450,22 lei, din care 87,08%
(3.718.506,32 lei) a fost alocare de la bugetul de
stat (prin PNDL), 11,70% (500.000 lei) a fost
alocarea de la bugetul judeţului Brașov (sumă
destinată special pentru această investiţie), iar
diferenţa de 1,22% (51.993,90 lei) urma să
reprezinte cofinanţarea de la bugetul local al
orașului Râșnov.

acestei sume pentru efectuarea altor lucrări tot
la drumul din Valea Glăjăriei, cum este cazul
acceselor la noile proprietăţi, nemarcate la
momentul executării proiectului iniţial”.

Economie de 555.771,16
lei. Primăria va încerca
să obţină alocarea sumei
tot pentru infrastructura
rutieră din zonă

Realizat „de la zero”
Prin acest proiect s-au modernizat 4.851
metri liniari de drum, din care 4.850 metri liniari
de parte carosabilă. Mai precis, a fost refăcută
structura de rezistenţă a drumului, pe o „fundaţie” de aprox. 40 cm, după care au fost turnate
două straturi de asfalt, cu o grosime totală de 10
cm (un strat de bază de 6 cm și unul de uzură de
4 cm).
Totodată, având în vedere că acesta este un
drum de munte, pentru a se evita afectarea lui în
urma unor viituri, malul Pârâului Mare a fost
consolidat cu ajutorul unei saltele de gabioane
(ziduri de sprijin din beton). Pentru captarea
apelor pluviale, au fost realizare rigole acoperite

La finalizarea proiectului, costul total al
lucrărilor a scăzut la 3.714.679,06 lei, mai exact
cu 13,01% (555.771,16 lei) faţă de estimarea
iniţială. De la bugetul de stat, prin PNDL, s-au
efectuat plăţi în valoare totală de 3.188.136,69
lei. De asemenea, a fost folosită suma de
500.000 de lei, primită de la bugetul judeţului,
iar de la bugetul local al orașului Râșnov s-a
mai achitat suma de 26.542,37 lei (respectiv
0,72% din valoarea lucrărilor).
Având în vedere că s-a realizat o economie
totală de 555.771,16 lei, primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu, a precizat că „vom încerca să
obţinem de la Ministerul Dezvoltării repartizarea

cu o lăţime de 65 de cm și o adâncime de 60 cm
sau șanţuri de pământ, cu o lăţime de 40 cm. De
asemenea, pe traseu au fost construite 11 podeţe,
iar pentru accesul pe proprietăţile aflate de-a lungul șoselei au fost realizate 60 de podeţe. Totodată, cu excepţia zonelor unde există rigolele
acoperite, acostamentele (fâșiile de lângă asfalt),
sunt realizate din piatră spartă.
Nu în ultimul rând, pentru evitarea producerii unor accidente au fost realizate marcaje și
parapete metalice. Marcajele longitudinale de pe
suprafaţa carosabilă sunt cu microbile, astfel că
pe timp de noapte reflectă mai bine lumina, fiind
mai ușor de văzut de către șoferi.
Drumul care a fost finalizat recent face
legătura între orașul Râșnov și drumul forestier
care duce la Cabana Diham. Artera are o
lungime totală de peste 9 kilometri, iar primul
segment, până la kilometrul 4 + 850, a fost
reabilitat anii trecuţi.

Marcaje cu microbile, astfel că pe timp
de noapte reflectă mai bine lumina.

Malurile pârâului au fost terasate și îndiguite cu
ziduri de beton, fiind limitate astfel efectele viiturilor.

Accesele la toate
cele 60 de proprietăţi
au fost amenajate
în cadrul proiectului.
PROIECT VIITOR. Având în vedere că artera rutieră
din Valea Glăjăriei asigură legătura cu traseul turistic
care duce spre Cabana Diham, la sfârșitul zonei
asfaltate se are în vedere amenajarea unei parcări.

Captarea apelor pluviale - o altă problemă rezolvată:
rigole de colectare pe toată lungimea drumului.

Ocolul Silvic Râșnov are o nouă pepinieră
Aceasta a fost amenajată în
zona Năjilă, pe un teren
cu o suprafaţă de 10 ari

Începute în urmă cu aproximativ două luni,
lucrările la noua pepinieră a Ocolului Silvic Râșnov
din zona Năjilă au fost finalizate zilele trecute,
odată cu recepţia finală. În această pepinieră, cu o
suprafaţă de 10 ari, se vor dezvolta puieţii înainte de
lucrările de împădurire, capacitatea maximă fiind
de aproximativ 75.000 de puieţi. „Amenajarea noii
pepiniere s-a încheiat la mijlocul lunii octombrie,
lucrările, a căror valoare a fost de 15.500 de lei,
fiind finanţate integral din bugetul propriu al
ocolului. Pepiniera este împrejmuită cu panouri
zincate, astfel încât să nu poată intra mistreţii. De
asemenea, a fost adus un sol special, astfel încât
puieţii să se dezvolte în condiţii optime”, a declarat
șeful Ocolului Silvic Râșnov, Gheorghe Puiu.

Primii 22.000 de
puieţi din pepiniera
europeană vor fi
plantaţi anul viitor

A treia pepinieră a orașului
Aceasta este cea de-a treia pepinieră aflată în
administrarea pădurarilor din Râșnov, după Valea
Popii și cea din Valea Lungă (realizată printr-un
proiect european). Practic, prin noua amenajare,
Ocolul Silvic își extinde spaţiile necesare dez-

voltării culturilor de puieţi pe care îi folosește pentru lucrările de împădurire prevăzute a se efectua
în pădurile pe care le are în administrare.
În noua pepinieră vor ajunge o parte din
puieţii semănaţi în solariile aflate în pepiniera din
Valea Lungă și în curtea instituţiei.

Semănaţi în anul 2016, primii puieţi
din pepiniera realizată cu finanţare europeană în Valea Lungă vor fi plantaţi în
pădure în primăvara anului viitor. Mai
exact, a explicat Gheoghe Puiu, este vorba
de 22.000 de puieţi de molid, care au fost
semănaţi iniţial în solar, apoi au fost reticaţi într-o solă unde s-au putut dezvolta în
condiţii identice celor naturale. În
prezent, în pepiniera realizată cu fonduri
europene sunt în diferite stadii de dezvoltare în jur de 80.000 de puieţi din speciile molid, brad, gorun, aceștia urmând a fi
plantaţi în pădure în anii următori.
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„O cărămidă pentru Casa lui Dumnezeu”
Ambele biserici ale Râșnovului cu hramul „Sfântul Nicolae” beneficiază de lucrări, prin grija preoţilor, enoriașilor și a Primăriei

Slujba de Crăciun,
în biserica veche
complet renovată

Alei refăcute în
curtea bisericii noi
Curtea bisericii noi „Sfântul Nicolae” a beneficiat
de curând de lucrări de amenajare în urma cărora au
fost refăcute în totalitate aleea de intrare, precum și cea
care înconjoară locașul de cult. „A fost decopertată suprafaţa aleii vechi, în locul căreia a fost amenajat un
trotuar nou, cu tot cu rigole. Ne bucurăm că am primit sprijinul autorităţilor locale, pavelele fiind aduse
din centrul orașului, după ce au fost recondiţionate.
Este o lucrare de care aveam nevoie și ne bucurăm că
a putut fi realizată destul de repede”, ne-a declarat pr.
Dorin Liviu Șerban, de la Parohia Râșnov II. Realizarea
unui nou trotuar este doar prima etapă în reamenajarea curţii bisericii, părintele Șerban făcând cunoscută intenţia consiliului parohial de a întreprinde și
lucrări legate de peisagistică. În
acest sens s-a luat legătura cu un
arhitect peisagist, iar în funcţie de
fondurile care vor fi disponibile
anul viitor în acest sens, precum și
de eventualele surse de finanţare,
se are în vedere amenajarea spaţiului verde din curtea bisericii.

ÎN 2018, AMENAJARE
PEISAGISTICĂ. Preotul
paroh Dorin Liviu Șerban
și primarul Liviu Butnariu,
alături de arhitecţi
- vizită în teren pentru
a schiţa planurile pentru
o amenajare peisagistică
a spaţiului verde.

Iniţiate în urmă cu mai
mulţi ani, lucrările de reabilitare a bisericii vechi „Sfântul
Nicolae” se află pe ultima sută de
metri. Astfel, prin intermediul Patrimoniului Naţional Cultural au fost
accesate fonduri prin care au fost realizate lucrări la pardoseală, pereţi, sistemul de încălzire, sonorizare, iluminatul interior și cel exterior al clădirii, precum și la curte, unde s-a construit un
trotuar cu piatră de râu, o esplanadă, dar
și o rampă de acces pentru persoanele
cu dizabilităţi. Dacă în primii trei ani
lucrurile nu s-au desfășurat așa cum se
dorea, principala cauză fiind fondurile
care au fost alocate cu dificultate,
într-un procent de abia 10% din valoarea totală, în 2016 și 2017 situaţia a
fost remediată, astfel că renovarea se
apropie de final. În plus, din fonduri proprii, tot până la finalul anului, locașul va
beneficia de o strană și mobilier noi.
Biserica ortodoxă veche „Sfântul
Nicolae” din Râșnov este cea mai veche
biserica ortodoxă de piatră din sud-estul
Transilvaniei, mult mai veche decât
Biserica „Sfântul Nicolae” din Șcheii
Brașovului.

Din fondurile bisericii va fi refăcută
catapeteasma, care era din zid, și la
care s-a renunţat în urma unor renovări
anterioare, dar și masa Sfântului Altar.

Încălzire
centralizată,
cu culoar de
drenaj din
piatră, pentru
aclimatizare
și control
al umidităţii.

Aleile din curtea bisericii au fost refăcute cu pavaj din piatră,
fiind amenajat și un acces pentru persoanele cu handicap locomotor.
Vechile dale de beton, care nu au nici o legătură cu epoca medievală
când a fost construită biserica, au fost scoase de pe tot perimetrul.

Sărbătoare cu soare pe cer și în suflete
Monument naţional clasa A, Biserica Evanghelică „Sfântul Mathias” din
Râșnov și-a sărbătorit hramul pe data
de 17 septembrie, într-o zi plină de
soare pentru membrii comunităţii, atât
la propriu cât și la figurat.
„Am început să ne pregătim încă
din luna ianuarie, dar mai intens am
lucrat pentru această sărbătoare cu
aproximativ o săptămână înainte. Am
făcut cumpărăturile, am pregătit mesele și am așezat parasolarele, însă cea
mai importantă fază de pregătire a fost
aceea în care, fiecare pentru sine,
ne-am rugat pentru vreme bună. Și
într-adevăr am avut o zi plină de soare
și bucurii, în care toţi cei aproximativ
100 de participanţi s-au simţit bine”, a
povestit pr. Boltres Kurt, de la Biserica
Evanghelică din Râșnov.
Slujba festivă a început la ora 11.00,
în biserica împodobită cu multe flori, ca
pentru o zi deosebită, iar corul bi-

Aproximativ 100 de persoane au
celebrat hramul Bisericii Evanghelice

sericesc venit de la Hărman și dirijat de
Diana Baldea-Dumitrescu, alături de soţii
Paul și Elena Cristian la orgă și vioară, au
acompaniat cântecele bisericești.
„Mare ne-a fost bucuria pentru participarea la slujbă a domnului primar
Liviu Butnariu și a reprezentantului sașilor emigraţi în Germania, domnul
Kurt Hans Wellmann. După liturghie
am participat la o masă festivă, unde
Fanfara Ţării Bârsei a întreţinut atmosfera cu muzică tradiţională, din meniu
nelipsind «baumstriezel» (kurtos săsesc). A fost pregătit și un chestionar
istoric și s-au împărţit cinci premii pentru răspunsurile corecte. Petrecerea cu
voie bună și dans a ţinut până târziu și
mulţi dintre participanţi vor ţine minte
această întrunire. Cei care au rămas
acasă, vor avea ocazia să ni se alăture în
2018, când am stabilit să celebrăm sărbătoarea pe 23 septembrie”, a mai precizat pr. Boltres Kurt.
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Pepiniera de campioni
Cluburile râșnovene, comportări foarte bune la Campionatele
Naţionale ale României la sărituri cu schiurile: 3 medalii de
argint, 2 medalii de bronz și... un întreg podium

Isabella Nan, argint la
categoria „școlari-fete”
În zilele de 7 și 8 octombrie, la Râșnov
s-au desfășurat Campionatele Naţionale ale
României la sărituri cu schiurile. Astfel, 55
de sportivi de la toate cluburile de profil din
ţară s-au întrecut la categoriile „copii”, „școlari” și „Open”, atât la fete cât și la băieţi.
Clubul Sportiv Olimpic Cetate Râșnov a
obţinut o medalie de argint cu prilejul acestui eveniment, prin Isabella Nan, la categoria „școlari-fete”, aceasta bifând a doua oară
podiumul national, după ce în 2016 a câștigat chiar titlul de campioană. „Isabella Nan

confirmă că este un sportiv de viitor, iar alături de ea am avut și alte clasări bune, prin
Sabrina Drăghici, care a terminat pe locul
al patrulea la categoria «copii», unde Elisabeth Nan s-a clasat pe poziţia a șasea. La
aceeași categorie de vârstă, Alin Linţă a terminat al cincilea, în primul său an când
sare în competiţii oficiale. Avem mare
încredere în el că va ajunge un săritor bun.
Considerăm că avem o secţie care
funcţionează foarte bine, cu copii buni, care
progresează. Mai mult, de curând am reușit

Prima ediţie a Cupei Cetate
Râșnov la lupte libere
Prima ediţie a Cupei Cetate Râșnov la lupte
libere s-a desfășurat în weekendul 13 - 15 octombrie, în sala de sport a Școlii Gimnaziale „Peter
Thal”, cu participarea a șapte cluburi din mai
multe judeţe din ţară - CS Olimpic Cetate Râșnov,
CSȘ Dinamo Râșnov, CSȘ Sfântu Gheorghe, CS
Carpaţi Nehoiu, CSȘ Onești, CS Rapid București
și CSȘ Reghin.
Au luat parte la întrecere nu mai puţin de 86
de sportivi, podiumul întrecerii pe echipe având
următoarea componenţă: 1. CSȘ Dinamo
Râșnov, 2. CS Olimpic Cetate Râșnov, 3. CSȘ
Onești și CS Carpaţi Negoiu.
„A fost prima ediţie a cupei pe care celelalte
secţii ale clubului nostru o organizează deja de

ceva timp. Crește și secţia noastră, de lupte
libere, ne bucură faptul că am terminat pe locul
al doilea pe echipe, rezultatele individuale ale
sportivilor noștri fiind următoarele: Căpușan
Vlad - locul I și Tilă Darius - locul II la categoria
24 kilograme, Stegeran Paul – locul III la categoria 28 de kilograme, Fierbinţianu Mario –
locul IV la categoria 32 de kilograme, Czinori
Raul – locul I și Petric Cristi – locul IV la categoria 35 de kilograme, Czinori Ionuș – locul II la
categoria 38 de kilograme, respectiv Ţiplea Iulia
– locul I la categoria 42 de kilograme”, ne-a spus
antrenorul Ion Condei, cel care alături de Nicolae
Ene are în grijă secţia de lupte a CS Olimpic
Cetate Râșnov.

să achiziţionăm din Slovenia patru seturi de
echipamente, schiuri, legături și bocanci,
ceea ce ne prinde foarte bine în perspectiva
viitoarelor competiţii”, a spus Gheorghe
Gerea, antrenor al secţiei de sărituri cu schiurile la CS Olimpic Cetate.
Și sportivii de la CSȘ Dinamo Râșnov au
avut o comportare bună la „naţionale”, unde
la categoria „copii-băieţi” Cosmin Drecea a
terminat al treilea, iar Eduard Teleanu a
obţinut medalia de argint, performanţă
reușită și de Simona Bârsan la „școlari -

fete”. Totodată, la categoria „școlari-băieţi”,
întreg podiumul a fost al sportivilor de la
CSȘ Dinamo Râșnov, prin Ardelean Radu
(locul I), Runceanu Alexandru (locul al
doilea) și Folea Alexandru (locul al treilea).
„La concursul pe echipe, pe trambulina
K64, prima noastră echipă s-a clasat pe
locul al treilea, în condiţiile în care foștii
noștri sportivi, deja consacraţii Iulian Pîtea
și Eduard Torok, au plecat la CS Dinamo și
au câștigat competiţia”, a spus Csaba
Magdo, antrenor la CSȘ Dinamo Râșnov.

Cele mai mari speranţe ale scrimei
românești, prezente la Râșnov

Între 12 și 15 octombrie, Râșnovul a găzduit
Campionatul Naţional de speranţe la scrimă,
competiţie destinată copiilor cu vârste între 12 și
15 ani, care s-a desfășurat la feminin și masculin,
individual și pe echipe.
Aproximativ 150 de sportivi, aceștia
reprezentând toate cluburile de profil din ţara
noastră, au concurat la sala de sport a Școlii
Gimnaziale nr. 3, la individual-băieţi prezentându-se 62 de sabreri, medalia de aur fiind
câștigată de către Mihăiţă Cruţu (CSȘ
Slobozia). Competiţia masculină a continuat
cu duelul pe echipe, unde pe primul loc s-au
clasat cei de la CS Dinamo 1, pe doi au urcat
băieţii de la CS Dinamo 2, iar pe trei CSM
Unirea Slobozia.
La feminin s-au întrecut 62 de sabrere, iar
titlul de campioană naţională a fost câștigat de
către Ilinca Pantiș, legitimată la CS Riposta
București, formaţie care s-a impus și în concursul pe echipe, unde locul al doilea a fost ocupat de
ACS Duel București, iar pe trei s-au clasat fetele
de la CS Dinamo București 1.

CS Olimpic Cetate Râșnov a avut patru
reprezentanţi în competiţie – Mihai Bujor,
Bogdan Cristoloveanu, Albert Lionte și Bogdan
Mardare, evoluţiile acestora mulţumindu-l pe
antrenorul Marius Gălăţanu.
„A fost pentru a doua oară când Râșnovul a
găzduit Campionatul Naţional de speranţe U12
- U15. Noi sperăm ca aceasta să devină o
tradiţie și să primim an de an organizarea de
competiţii naţionale desfășurate sub egida Federaţiei Române de Scrimă. Trebuie să mulţumim autorităţilor locale, care au fost alături de
noi cu tot ceea ce înseamnă logistică și condiţii
de desfășurare a concursului și în special domnului primar Liviu Butnariu, un om care
acordă o atenţie deosebită sportului, tineretului și copiilor.
Scrimerii râșnoveni au avut comportări
bune, iar în continuare ne pregătim pentru un
concurs de circuit european, care va avea loc la
București, în 20-21 noiembrie și va fi destinat
sportivilor sub 14 ani”, ne-a spus antrenorul
Marius Gălăţanu.
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FEDERAÞIA INTERNAÞIONALÃ DE SCHI CONFIRMÃ STATUTUL RÂªNOVULUI
DE PUNCT DE REFERINÞÃ PE HARTA MONDIALÃ A SÃRITURILOR CU SCHIURILE

Succesul Cupei Continentale aduce Grand
Prix masculin de vară pe Valea Cărbunării
pentru anul 2018, astfel că, la finalul celor
două zile de concurs, Puiu Gaspar, secretar
general al Federaţiei de Schi Biatlon
declara: „Am primit un feedback foarte bun
la finalul întrecerii, iar pe site-ul FIS ne-au
fost adresate foarte frumoase cuvinte de
laudă. Sperăm ca acestea să contribuie
decisiv la îndeplinirea obiectivului nostru
actual, adică obţinerea organizării de Cupă
Mondială – Grand Prix la masculin, în
aceeași perioadă a anului următor”. Iar
răspunsul final avea să fie unul pozitiv, la
ședinţa de calendar care a avut loc la Zurich,
în Elveţia, la începutul lunii octombrie,
reprezentanţii FIS anunţând acordarea
Grand Prix-ului masculin din calendarul de
vară. „Se dovedește astfel, încă o dată, că
Râșnovul reprezintă un punct de referinţă
pe harta mondială a săriturilor cu schiurile, care găzduiește competiţii de mare
anvergură. Grand Prix-ul se va desfășura în
zilele de 22 și 23 septembrie 2018. Totodată,
s-a decis ca etapele de Cupă Mondială la
feminin, din 6-7 ianuarie 2018, să revină pe
Valea Cărbunării și în 2019, mai exact în
zilele de 5 și 6 ianuarie. Practic acestea
sunt ale Râșnovului de câţiva ani și se pare
că aici vor rămâne”, a precizat Puiu Gaspar.

Cupa Mondială la feminin va
ajunge și în 2019 în orașul nostru
Complexul Olimpic de sărituri cu schiurile de pe Valea Cărbunării are parte de
premieră după premieră, succesul de care se
bucură competiţiile internaţionale desfășurate la Râșnov aducând și alte evenimente
din partea Federaţiei Internaţionale de Schi.
Un exemplu în acest sens au fost cele
două etape de Cupă Continentală la masculin din calendarul de vară, care au avut
loc în zilele de 23 și 24 septembrie, acestea
ajungând pentru prima dată în România.
La întreceri au luat parte 65 de sportivi
din aproape 20 de ţări, ambele runde fiind
câștigate de germanul Pius Paschke urmat
de Timi Zajc (Slovenia) și Joachim Hauer
(Norvegia) în prima zi, respectiv Bartol
Tilen (Slovenia) și Daniel Huber (Austria) în
a doua zi, iar sportivii români prezenţi în
competiţie obţinând următoarele locuri:
Sorin Mitrofan (locurile 39, respectiv 37),
Iulian Pâtea (locurile 44, respectiv 43),
Eduard Török (locurile 52, respectiv 48).
Competiţia a avut o importanţă
deosebită și prin faptul că de reușita ei
depindea obţinerea unui Grand Prix de vară

Tribună și nocturnă pentru cele patru trambuline, prin investiţie a Ministerului Dezvoltării
În vederea organizării competiţiei masculine
obţinută recent, Complexul Olimpic va avea
nevoie de o tribună și o instalaţie de nocturnă,
acestea necesitând o investiţie de aproximativ
500.000 de euro. „Complexul a intrat pe progra-

mul de investiţii al Ministerului Dezvoltării și
Companiei Naţionale de Investiţii, care se vor
ocupa de dotarea cu tribună și nocturnă. Ne-am
asumat să avem aceste dotări în faţa oficialilor
FIS, iar dacă totul se va desfășura așa cum ne

dorim, în luna septembrie a anului viitor, ne
putem înscrie apoi cu șanse la obţinerea unor
etape de Cupă Mondială la masculin chiar și în
calendarul de iarnă”, a anunţat Puiu Gaspar, secretarul general al FRSB.

Etapă din
Campionatul
Naţional de
Enduro Cross, pe
Dumbrava Mică
Sâmbătă, 21 octombrie, s-a desfășurat la
Râșnov etapa a VI-a din Campionatul
Naţional de Enduro Cross, pe traseul amenajat pe dealul Dumbrava Mică, la ieșirea
spre Predeal.
Traseul în formă de circuit are o lungime
de circa 7 kilometri și prezintă obstacole
naturale atât în urcare, cât și în coborâre, cu
diferite grade de dificultate. Au fost admise
la start orice motociclete de enduro sau de
motocross, ATV-uri și QUAD-uri. Toţi concurenţii au luat startul în același timp și au
efectuat un număr maxim de tururi în timpul stabilit. Peste 40 de raideri din ţară s-au
aflat la Râșnov, înscriși la categoriile A
(Avansaţi), B (Spor), C (Hobby), quadurile și
ATV-urile având curse separate și fiind
împărţite în categoriile Profi și Hobby.
Campionatul Naţional de Enduro Cross
este un eveniment organizat de Clubul Auto
Crono, în colaborare cu Jitsu Motorsport
Zărnești, sub tutela Federaţiei Române de
Motociclism, și este susţinut de Primăria
Râșnov.

LowCtober 2k17, 170 de
mașini tunate pe Valea Cetăţii
Pasionaţi ai fenomenului auto au
luat cu asalt Valea Cetăţii în weekendul
30 septembrie - 1 octombrie, când a
avut loc LowCtober 2k17, adică cea
de-a patra ediţie de toamnă a evenimentului „Speed and Sound”, festival care
îmbină trei mari discipline ale domeniului, respectiv tunning, car audio și
motorsport. Astfel, 170 de mașini din
toată ţara au participat la o competiţie
în cadrul căreia au fost premiate categorii precum „Life Challenge”, „Lowest
Ride”, s-a realizat un Top 20, iar cele
mai multe aprecieri și le-a însușit

marele câștigător al evenimentului, cel
distins cu titlul „Best car of the show” –
Maier Gabriel, timișorean ce locuiește
în Belgia, la Bruxelles.
„Ne întâlnim de două ori pe an, o
dată vara și o dată toamna, încă din
2014. Evenimentul s-a «așezat» foarte
bine între timp, s-a creat o relaţie între
numeroși pasionaţi ai mașinilor care
participă an de an la «Speed&Sound»,
dar apar mereu și oameni noi, primiţi
bineînţeles cu drag de «veterani»”, a
declarat la finalul evenimentului Victor
Agafiţei, organizator al LowCtober 2k17.

Best car of the show
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De 45 de ani în slujba armei și a Râșnovului
Militarii de la UM 01751, decoraţi de președintele Klaus Iohannis

Comandanţii unităţii de la înfiinţare și până în prezent.

Centrul 42 Comunicaţii și Informatică de Sprijin a fost aniversat într-un cadru solemn, în cele patru
decenii și jumătate de la înfiinţare militarii desfășurând peste 1.000 de acţiuni, exerciţii și aplicaţii
„Am fost onoraţi să participăm la
această importantă sărbătoare a Centrului
de Comunicaţii și Informatică din orașul
nostru, o unitate care a ajuns la aproape
jumătate de secol de existenţă. Apreciem și
ne bucură felul în care decurge colaborarea
dintre administraţia locală și militarii acestei instituţii, oameni dedicaţi meseriei lor,
dedicaţi ţării, dar care ne sunt aproape și
nouă, cei care facem parte din comunitatea

locală. Au fost sărbătoriţi printr-un eveniment solemn, dar și plin de emoţie,
episoade de care ne dorim să avem parte și
pe viitor”, a spus primarul Liviu Butnariu la
finalul ceremoniei.

„Ordinul Naţional pentru
merit în grad de ofiţer”
Cu prilejul aniversării au fost decoraţi mai

Placa de identificare, primul contact al societăţii civile cu unitatea
Pe 26 septembrie a fost dezvelită placa de identificare a Centrului 42 Comunicaţii
și Informatică de Sprijin Râșnov, într-un cadru solemn și cu invitaţi speciali,
președintele Consiliului Judeţean Brașov - Adrian Veștea, primarul Râșnovului Liviu Butnariu, Comandantul UM, col. dr. Sorin Silviu Bălășescu, directorul Ocolului Silvic - Gheorghe Puiu, directorul Goscom Cetatea Râșnov - Rareș Secăreanu,
șeful Poliţiei Locale - Ionuţ Munteanu și vicepreședintele Asociaţiei Rosenau
Turism – Constantin Ungureanu.
„Placa de identificare reprezintă primul contact pe care societatea civilă îl are cu
noi. Oamenii trebuie să știe că suntem aici și suntem aproape de ei. Iar când spun
aceasta nu mă refer doar la râșnoveni, ci și la cetăţenii de pe întreg teritoriul garnizoanei noastre, o comunitate mai mare din care suntem mândri că facem parte”,
ne-a spus col. dr. Sorin Silviu Bălășescu.

mulţi membri ai unităţii militare – col. dr.
Slviu Sorin Bălășescu (comandant), lt. col.
Florin Gușu (locţiitor al comandantului), lt.
col. Marian Stuparu, loc. Iulian Ilie, maistru
mil. Florin Biriș, pl. adj. princ. Ștefan Filipoiu
și maistru mil. princ. Matei Constantin.
De asemenea, președintele României,
Klaus Iohannis, a decorat unitatea prin
„Ordinul Naţional pentru merit în grad de
ofiţer”, pentru care va fi organizată, până la
finalul lunii octombrie, o ceremonie de
decernare.

În școli, în pregătirea
Zilei Armatei Române
După sărbătoarea unităţii, militarii au
trecut din nou la treabă, astfel că mulţi dintre ei participă în prezent la exerciţii la nivel
naţional, care au loc în Dobrogea și
Muntenia. Totodată, militarii pregătesc un
eveniment dedicat Zilei Armatei Române,
sărbătorită în fiecare an pe 25 octombrie.
„Cum mereu în acţiunile noastre îndreptate
către comunitate școala a avut un loc special, în această perioadă o echipă a unităţii,
formată dintr-un bărbat și o femeie, interacţionează cu elevii din Râșnov, explicându-le, la clasă, aspecte legate de patriotism
și Armata Română. Prin aceasta, ne dorim
chiar ca, pentru unii dintre ei, să oferim o
perspectivă a unei viitoare cariere. De altfel,
am participat mereu la programul «Școala
Altfel», nu doar în școlile râșnovene, ci și la
Zărnești, Brașov, Vulcan sau Bran. Nu în
ultimul rând, constant desfășurăm acţiuni
de îngrijire a cimitirului eroilor, care la
Râșnov este situat în vecinătatea bisericii
vechi Sfântul Nicolae, de acestea fiind
responsabilă cpt. Ramona Terciu”, a explicat
col. dr. Sorin Silviu Bălășescu.
Acesta a mai precizat că echipa de fotbal a
UM 01751 ocupă primul loc în clasamentul
campionatului de fotbal al instituţiilor militare.

Editura SC Rosenau Press SRL

Militarii de la Centrul 42 Comunicaţii și
Informatică de Sprijin Râșnov au aniversat
45 de ani de activitate a unităţii, perioadă în
care s-a participat la peste 1.000 de acţiuni,
exerciţii și aplicaţii, atât în slujba Armatei
Române, cât și a comunităţii locale. „Unitatea noastră este considerată una de elită
a armei și a fost înfiinţată la 1 octombrie
1972. Facem parte din viaţa comunităţii
locale, în sprijinul căreia ne-am aflat încă
din primii ani de existenţă. De la inundaţiile din 1977 și până la acţiunile de curăţare
a Ghimbășelului care au loc în prezent,
militarii au fost lângă râșnoveni și au
făcut-o mereu benevol. Ne considerăm
râșnoveni, chiar dacă provenim din toate
zonele ţării. Avem o colaborare fructuoasă
cu Prefectura, Consiliul Judeţean, Primăria
Râșnov, dar și cu autorităţile locale din
Zărnești, Bran, Cristian sau Vulcan”, a
declarat col. dr. Sorin Silviu Bălășescu,
comandant al UM 01751.
Pe lângă reprezentanţi ai Prefecturii,
Consiliului Judeţean și Primăriei (subprefectul Ciprian Băncilă, președintele CJ
Brașov - Adrian Veștea și primarul Liviu
Butnariu), la ceremonia organizată la
Râșnov pentru a marca cei 45 de activitate a
Centrului militar au fost prezenţi reprezentanţi ai Statului Major General, ai Comandamentului Comunicaţiilor și Infanteriei și
ai Academiei Forţelor Aeriene „Henri
Coandă”. La Râșnov au fost și delegaţi de la
Statul Major al Forţelor Terestre, Statul
Major al Forţelor Aeriene, Statul Major al
Forţelor Navale și de la Direcţia Medicală
Militară, instituţii care au decorat drapelul
unităţii râșnovene cu elementele lor de
onoare, ca urmare a faptului că Centrul 42
asigură comunicaţii pentru activităţile desfășurate la nivelul întregii Armate Române,
chiar și cele în cooperare cu structurile
NATO.

