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1.851 de elevi  
în anul școlar
2019 - 2020, 
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Lemn de foc 
ieftin pentru peste
800 de familii 
de râșnoveni
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Curăţenie de toamnă 
7 septembrie - pe albia 
Ghimbășelului. 21 septembrie -
mobilizare în Cartierul Predeal 

„Vizită de stat” la Râșnov
Ministrul de Externe din Sri Lanka,
Tilak Marapana, alături de
ambasadorul acestui stat în Româ-
nia, ES Tissa Wijeratne, a solicitat
o întâlnire de lucru cu primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu.

Nemulţumirile faţă de 
modernizarea DN 73. 
Lista din 2019
Primăria Râșnov i-a comunicat
constructorului mai multe
neconformităţi semnalate de
inspectorii autorităţii locale, 
dar și de către localnici.

47 de râșnoveni care au
terenuri în „Verze”, așteptaţi
la Primăria Râșnov
Înscriere automată a dreptului de
proprietate în Cartea Funciară.
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Începute în cursul verii, pregătirile pentru
introducerea colectării selective a deșeurilor au
intrat în linie dreaptă, astfel că de la 1 octombrie
fiecare râșnovean va trebui să respecte noile re-
guli. Practic, oamenii vor trebui să arunce
gunoiul separat, iar cine nu va face acest lucru
riscă sancţiuni.

Pentru a se asigura infrastructura necesară
colectării selective, Primăria Râșnov a făcut
investiţii importante. Astfel, la 10 platforme din
cartiere au fost amplasate, în total, 33 de euro-
containere speciale pentru depozitarea „recicla-
bilelor”. De asemenea, sunt în curs de achi-

ziţionare 21 de eurocontainere, care vor fi
amplasate inclusiv în zonele rezidenţiale private,
în Valea Cetăţii și la Cetate. Totodată, la toate
platformele de depozitare sunt prevăzute, în
total, aproximativ 25 de camere de luat vederi.

Pe de altă parte, pentru râșnovenii care
stau la case au fost cumpăraţi saci speciali
pentru deșeurile reciclabile. „Pentru cele
3.000 de gospodării au fost achiziţionaţi saci
de culori diferite, în care oamenii depun
deșeurile reciclabile. Deșeurile reciclabile vor
fi ridicate în funcţie de un grafic, care va fi
comunicat de operatorul local de salubri-

tate”, a declarat primarul Râșnovului, Liviu
Butnariu.

Obligatoriu prin lege
Potrivit noilor prevederi legale, până în 31

decembrie 2020, administraţiile locale trebuie să se
asigure că minim 50% din gunoiul aruncat, în spe-
cial hârtie, metal, plastic și sticlă, poate fi reciclat.
Râșnovul este primul oraș din judeţ în care s-a
ajuns în faza de implementare a unui sistem de
salubrizare conform cu noile obligaţii UE, în cele-
lalte aglomerări urbane noua organizare fiind încă
în faza de pregătire sau de testare.

- continuare în pagina 6 -

Provocare la reciclare
De la 1 octombrie devine obligatorie colectarea selectivă a
deșeurilor pe 4 fracţii. La case e mai simplu, pentru că oamenii
sunt deja obișnuiţi. La blocuri se duce încă muncă de lămurire

LIPSA BUNULUI SIMŢ
POATE FI TAXATĂ
La platformele de gunoi au

fost montate camere de
supraveghere, astfel încât se poate
afla cine aruncă deșeurile fără a
ţine cont de noile reguli. Amenda
minimă prevăzută de lege: 3.000
de lei.

INFRASTRUCTURA 
E PREGĂTITĂ

În cartierele de blocuri 
(asociaţii de proprietari):

La punctele de colectare din zonele de blocuri,
containere personalizate pentru fiecare fracţie:

GALBEN - plastic/metal;
ALBASTRU - hârtie/carton;

VERDE - sticlă;
NEGRU - deșeuri reziduale.

La gospodăriile individuale (case):
Se va colecta în sacii de plastic coloraţi specific,

furnizaţi în mod gratuit de Goscom Cetatea
Râșnov. Deșeurile reziduale se vor colecta în

pubela furnizată de operator.
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Început în urmă cu foarte mulţi ani, dar stag-
nat până în 2016, proiectul Aeroportului Inter-
naţional Ghimbav - Brașov, așteptat în aceeași
măsură de râșnoveni ca și de locuitorii întregului
judeţ, a fost deblocat în urmă cu trei ani și este
acum în faza realizării terminalului. Construirea
aerogării este una dintre cele mai importante
etape ale proiectului aeroportului, iar președin-
tele Consiliului Judeţean (CJ) Brașov, Adrian
Veștea, a afirmat că „după terminarea lucrărilor
la terminal, putem spune că aeroportul este
finalizat în proporţie de 90%”.

La semnarea contractului pentru aerogară a
fost prezent și primarul orașului Râșnov, Liviu
Butnariu, asta deoarece proiectul aeroportului
internaţional va ajuta foarte mult la dezvoltarea
orașului nostru, în ceea ce privește turismul și nu
numai. Având în vedere că la Râșnov avem peste
500.000 de turiști anual, realizarea aeroportului
va duce la creșterea acestui număr și implicit la o
dezvoltare mult mai bună a zonei.

Contractul de lucrări, în valoare de
145.581.179 lei (inclusiv TVA), a fost semnat în 22
august 2019, cu Asocierea SC Bog’art SRL - Uti
Grup SA - Uti Facility Management SA, iar de
atunci a început etapa de proiectare a acestuia,

după planurile realizate de un alt râșnovean, arhi-
tectul Dorin Ștefan. Perioada de implementare a
proiectului este de 12 luni, dintre care trei pentru
proiectare și nouă pentru lucrările propriu-zise. 

Punct de frontieră 
Specialiștii CJ Brașov și cei ai IPTANA SA

(care a realizat studiul de fezabilitate pentru aero-
port) au stabilit detaliile necesare obţinerii
avizelor privind fluxurile de pasageri cu reprezen-
tanţii Serviciului Român de Informaţii (SRI), ai
Poliţiei de Frontieră și ai Direcţiei Vamale.  De alt-
fel, pe 24 septembrie, la Consiliul Judeţean
Brașov s-au purtat noi discuţii, unele de detaliu,
cu reprezentanţii celor trei instituţii. „La Aero-
portul Internaţional Brașov va fi punct de fron-
tieră, al treilea din Regiunea Centru, după aero-
porturile din Sibiu și Târgu Mureș”, ne-a explicat
șeful Direcţiei Regionale Vamale, Cătălin 
Mînzatu, prezent la Brașov, la întâlnirea de lucru.  

În șantier și anul acesta 
Realizarea terminalului de pasageri este

numai una dintre componentele proiectului
aeroportului. Astfel, anul trecut au fost realizate

lucrările la suprafeţele de mișcare (calea de rulare
Alfa și parcarea pentru aeronave). Anul acesta au
început lucrările la 9 obiective necesare
funcţionării aeroportului, respectiv clădirea ener-
getică, remiza PSI, posturile de control acces,
gospodăria de apă, parcarea auto și drumul de
acces între terminal și DJ 103C, drumurile
tehnologice interioare, împrejmuirile și porţile,
reţelele interioare, precum și platforma antisuflu.

O provocare importantă este realizarea tur-
nului de control. Consiliul Judeţean Brașov a
lansat o licitaţie pentru Serviciile de Trafic Aerian,
din care face parte și turnul de control pentru
viitorul aeroport de la Ghimbav, dar nu s-a
prezentat niciun ofertant, una dintre cauze fiind
probabil faptul că în România nu există firme spe-
cializate în acest sens. Pentru elaborarea acestei
documentaţii, procedura a fost reluată, de această
dată fiind una internaţională. 

Și demersuri 
„mai puţin vizibile”
De asemenea, pentru finalizarea lucrărilor

și operaţionalizarea aeroportului, administraţia
judeţeană brașoveană face și demersuri „mai

puţin vizibile”. Astfel, președintele Consiliului
Judeţean Brașov, Adrian Veștea, și specialiștii
Unităţii de Implementare a Aeroportului au
avut numeroase întâlniri cu reprezentanţii
Ministerului Transporturilor, cu cei ai
Autorităţii Aeronautice Române sau cu cei de la
ROMATSA, pentru a pune la punct toate deta-
liile legate de aeroport. Nu în ultimul rând,
Consiliul Judeţean face demersurile pentru
obţinerea unei finanţări europene pentru
investiţie, iar semnalele privind reușita acestui
demers sunt încurajatoare. 

„Aeroportul este o așteptare veche a brașove-
nilor. Suntem primul judeţ care, după 50 de ani,
construiește un aeroport în România, cu eforturi
proprii. Este extrem de necesar. Brașovul este cel
mai important judeţ din punct de vedere turistic.
Suntem în top ca și destinaţie turistică, suntem
singurul judeţ care nu are nici măcar un kilo-
metru de autostradă. Sperăm ca până la final de
2020 să reușim finalizarea infrastructurii, iar din
anul 2021 să începem operarea aeroportului,
dacă nu apar complicaţii în viitoarele proceduri
de achiziţii”, a încheiat președintele Consiliului
Judeţean Brașov, Adrian Veștea. 

Proiectul Aeroportului Internaţional Brașov 
a intrat în cea mai importantă etapă

Modernizarea DN 73 în orașul Râșnov
constituie, și în 2019, motiv de controverse
între edilii locali și constructor (Asocierea Azvi
SA – Straco Grup SRL – Piomar Development
SRL – Tractebel Engineering SA). 

Recent, Primăria Râșnov i-a comunicat
constructorului o listă de neconformităţi și i-a
solicitat în mod oficial remedierea unor pro-
bleme semnalate de localnici, dar și de către
inspectorii Primăriei.

Astfel, se reclamă faptul că pe Șoseaua
Branului (o porţiune din DN 73 care trece prin
localitate) se realizează rigole în sistem
deschis, foarte adânci, considerate un pericol
mai ales pe timp de iarnă. Autorităţile locale au
transmis constructorului adrese prin care
solicită ca pentru colectarea apelor pluviale să
se efectueze rigole în sistem închis. „Această
solicitare a fost formulată ca urmare a
numeroaselor sesizări primite din partea
locuitorilor din această zonă, dar și pentru a
se evita producerea unor accidente”, se arată
în corespondenţa oficială.

De cealaltă parte, contactaţi de către noi,
reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri
și Poduri (DRDP) Brașov spun că nu se mai
poate face nimic pentru rezolvarea problemei
și susţin că decizia privind amenajarea unor
rigole deschise s-a luat în baza normativelor
tehnice în vigoare. DRDP Brașov, subsidiara

CNAIR în teritoriu, este beneficiarul lucrării,
în faţa căruia răspund cei de la Azvi.

Încă o promisiune 
de la constructor 
Reprezentanţii Primăriei Râșnov au verifi-

cat în teren și lucrările de înlocuire a con-
ductei de apă de pe strada Caraiman (DN 73) și
au găsit numeroase neconformităţi. „În zona
Benzinăriei Lukoil, conducta de apă nou mon-
tată nu a fost cuplată la reţeaua existentă. În
capătul conductei s-a montat un dop. Peste
capătul conductei s-a aplicat primul strat de
asfalt, lucru care împiedică intervenţia ulte-
rioară, pe perioada garanţiei. Nu s-a executat
cuplarea la reţeaua existentă, în zona străzii
Republicii - liceu și nici căminul de vane afe-
rent. Nu s-au executat branșamente pe
reţeaua nou montată cu drumul naţional. Nu
s-au montat hidranţii pentru stingerea
incendiilor, pe nicio parte a străzii Caraiman
(DN 73). Nu s-a montat capacul carosabil
peste căminul de vane, amplasat la intersecţia
străzilor Caraiman și Florilor. Nu s-au execu-
tat cămine cu vane de sectorizare la jumă-
tatea traseului conductelor, pe ambele părţi
ale străzii Caraiman. Nu s-a finalizat tron-
sonul de reţea cuprins între strada Vulcanului
și blocul nr. 3 din Cartierul Florilor (vis-a-vis

de Benzinăria Lukoil). Nu s-au înlocuit con-
toarele de apă existente pe tronsonul cuprins
între strada Ghimbășel și strada Vulcanului,
tronson pus în funcţiune”, au enumerat
reprezentanţii Primăriei Râșnov.

Răspunsul DRDP Brașov a fost scurt: „în
urma discuţiilor cu constructorul, acesta și-a
luat angajamentul că va finaliza intervenţiile
în două sau trei săptămâni”.

Va fi amenajat un sens
giratoriu la intersecţia
DN73 - DN73A - DN1E? 
De mulţi ani, intersecţia DN73 - DN73A -

DN1E este una cu probleme, având în vedere
numărul mare de mașini care tranzitează
zona. Pentru fluidizarea traficului, de mai
multe ori, Primăria Râșnov a solicitat Com-
paniei Naţionale de Administrare a Infrastruc-
turii Rutiere (CNAIR) să amenajeze un sens
giratoriu la această intersecţie, dar solicitările
au fost ignorate de administratorul drumului. 

Primăria Râșnov a revenit, însă, și a făcut o
nouă solicitare constructorului să amenajeze
sensul giratoriu de la intersecţia amintită.
Această amenajare este prevăzută în proiectul
de modernizare a DN 73, însă lucrările ar urma
să se desfășoare ulterior.

Reprezentanţii DRDP Brașov ne-au pre-

cizat că poartă discuţii cu constructorul, pe
care vor să îl convingă ca, până la realizarea
giratoriului definitiv, să amenajeze unul
provizoriu.

Reclamaţie și din partea
Poliţiei Locale Râșnov
Totodată, Primăria Râșnov a anunţat că

Poliţia Locală a orașului a trimis o adresă către
constructor, prin care i-a solicitat ca în zona
podului peste pârâul Ghimbășel (în zona liceu-
lui din localitate), unde se efectuează lucrări de
consolidare, să elimine semafoarele provizorii
instalate la capetele podului și să permită cir-
culaţia autoturismelor în ambele sensuri,
deoarece lăţimea drumului neafectat de lucrări
permite acest lucru. Reprezentanţii DRDP
Brașov spun că managementul traficului în
perioada lucrărilor a fost aprobat de Inspec-
toratul General al Poliţiei Române.

Primăria Râșnov a mai avut disensiuni cu
constructorul de pe DN 73 și în 2018, ţinând
cont că acesta a întârziat lucrările de asfaltare,
după ce în prealabil fusese decopertat caro-
sabilul pe raza orașului. Deși tot decalate,
promisiunile făcute de constructor au fost,
într-un final, respectate. După alte adrese și
chiar și două proteste ale localnicilor.

Nemulţumirile faţă de modernizarea DN 73. Lista din 2019

Primăria Râșnov i-a comunicat constructorului mai
multe neconformităţi semnalate de inspectorii

autorităţii locale, dar și de către localnici 
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Lemn de foc ieftin
pentru peste 
800 de familii 
de râșnoveni 
Ocolul Silvic a început 
deja să onoreze cererile 

Având în vedere că se apropie sezonul rece,
râșnovenii care își încălzesc locuinţele cu lemne
au început să își facă aprovizionarea. Unii dintre
ei cumpără masa lemnoasă de la Ocolul Silvic
Râșnov, la un preţ mai mic. Astfel, potrivit șefului
Ocolului Silvic Râșnov, Puiu Gheorghe, până la 1
august, când a fost termenul limită de primire a
cererilor, 809 de râșnoveni au depus documen-
taţia necesară. Cererile au fost acceptate conform
principiului „primul venit, primul servit”,
condiţia fiind ca solicitanţii să facă dovada
proprietăţii pentru gospodăria pentru care soli-
cită masa lemnoasă. Fiecare solicitant primește
câte 10 metri steri de lemn, în două tranșe,
prima, de 5 metri steri până în luna decembrie,
iar cea de-a doua - ulterior.  

„Până acum am soluţionat 245 de cereri, iar
în perioada imediat următoare vom mai onora
aproximativ 400. Avem pe stoc aproximativ
1.200 de metri steri de masă lemnoasă, dar îl
completăm în fiecare zi”, a declarat reprezentan-
tul Ocolului Silvic Râșnov.

121 lei metrul ster de 
fag, carpen sau stejar, 
56 de lei cel de rășinoase     
Pe piaţa liberă, un metru ster de lemn de foc

poate ajunge și la 200 de lei. Râșnovenii care au
depus cereri la Ocolul Silvic Râșnov plătesc 121
lei pentru un metru ster de fag, stejar sau carpen
și 56 de lei pentru un metru ster de rășinoase sau
specii de lemn de esenţă moale (cum este plopul).

Preţurile anunţate de Ocolul Silvic Râșnov
nu includ transportul. „Lemnul de foc este procu-
rat de la rampe. Oamenii sunt anunţaţi telefonic
unde trebuie să meargă pentru a lua lemnul, iar
costurile cu transportul sunt suportate de ei”, a
explicat Puiu Gheorghe (foto), care a precizat că
au mai fost cazuri în care beneficiarii întrebau
când le este adus lemnul acasă.

Cereri și pentru anul 2020
Chiar dacă în această perioadă se face

aprovizionarea pentru iarna 2019 – 2020, șeful
Ocolului Silvic Râșnov a declarat că au început
deja să fie depuse cererile pentru anul următor.

„La sediul Ocolului, după data de 1 august
au fost depuse deja 252 de cereri pentru anul
2020. Cererile se pot depune, în continuare, la
sediul nostru. Pe lângă cerere, solicitanţii trebuie
să depună o copie după actul de identitate și
documente care să ateste calitatea de proprietar
asupra spaţiului pentru care se solicită lemnul de
foc”, a încheiat șeful Ocolului Silvic Râșnov.

Începută anul trecut, realizarea planului
parcelar pentru zona „Verze” din Râșnov este
aproape de final. Documentaţia va mai avea de
parcurs o etapă, înainte de a fi transmisă spre
avizare la Oficiul pentru Cadastru și Publicitate
Imobiliară (OCPI). Terenul pentru care a fost
realizată documentaţia amintită are o suprafaţă
de 21,50 de hectare, care este împărţită între 192
de proprietari, însă 47 dintre ei mai sunt așteptaţi
la Primăria Râșnov cu actele de proprietate
asupra terenurilor.

Potrivit reprezentanţilor Primăriei Râșnov,
pregătirea acestui plan parcelar a început în luna
octombrie a anului trecut, când proprietarii ce au
terenuri au fost chemaţi la Primăria Râșnov cu

actele de proprietate necesare întocmirii acestui
document. 145 dintre proprietari s-au prezentat,
iar alţi 47 nu au dat curs convocării. Tot în
această perioadă au fost solicitate informaţii și de
la Oficiul de Cadastru și Proprietate Imobiliară
(OCPI) Brașov.

„Procedura nu a fost chiar simplă, pentru
că nu toţi proprietarii au dat curs convocării.
Cu toate acestea, am reușit să facem o pro-
punere de plan parcelar, ce a fost prezentată
populaţiei, iar de la  cei mai mulţi dintre pro-
prietari am obţinut acordul. Urmează să-i
mai convocăm o dată pe cei care nu s-au
prezentat, după care vom depune planul
parcelar la OCPI Brașov”, a declarat Andreea

Nechifor, șef Birou Agricol din cadrul
Primăriei Râșnov.  

Înscriere automată a 
dreptului de proprietate 
în Cartea Funciară
Aceasta a precizat că, potrivit legislaţiei, pro-

prietarii care nu și-au înscris dreptul de proprie-
tate în Cartea Funciară vor fi intabulaţi direct,
odată cu avizarea planului parcelar de către
OCPI. „Cei care au lucrări de intabulare vechi,
vor avea extrase de Carte Funciară noi, cu coor-
donate ale terenului în sistem stereografic 1970”,
a mai anunţat reprezentanta Primăriei.

47 de râșnoveni care au terenuri
în „Verze”, așteptaţi la Primărie
Ei trebuie să își exprime acordul privind planul parcelar aferent zonei respective

Contractantul iniţial, penalizat
cu aproape 177.000 lei

Începute anul trecut, lucrările de moder-
nizare a drumului forestier Cheișoara ar putea
fi terminate în toamna acestui an, după ce
Ocolul Silvic Râșnov a organizat o nouă licitaţie
pentru finalizarea lucrărilor. Terenul de
depunere a ofertelor a fost 28 august și un sin-
gur constructor a depus documentaţia, după
cum a declarat șeful ocolului, Puiu Gheorghe.
Au urmat etapele de evaluare a documentaţiilor
depuse de constructor, prima fiind cea tehnică.
„Am solicitat mai multe clarificări construc-

torului, pe care le-a depus. A urmat evaluarea
financiară, unde, la fel, am solicitat câteva
clarificări. După ce constructorul va depune
aceste clarificări, în scurt timp vom semna
contractul de lucrări. Constructorul va avea la
dispoziţie 72 de zile pentru finalizarea
lucrărilor. Termenul este unul realist, având în
vedere că lucrările grele s-au făcut. Mai trebuie
așternut un strat de piatră, după care va fi tur-
nat stratul de asfalt. La final, constructorul va
realiza elementele de siguranţă rutieră, respec-
tiv indicatoare, parapete și marcaje”, a explicat
Puiu Gheorghe.

Valoarea estimată a contractului este de
1.639.545 lei, fără TVA. Lucrările de modernizare

a drumului au fost necesare având în vedere că
infrastructura căii de rulare și podurile de peste
Pârâul Poienii s-au degradat, starea tehnică a
arterei fiind constatată prin rapoarte realizate în
anii 2015 și 2017. Primul contract pentru mo-
dernizarea drumului a fost semnat în luna
noiembrie a anului 2017, cu firma Marbi Cons
Proiect SRL, care nu a respectat graficul de
lucrări. De altfel, firmei i s-au solicitat penalităţi
în valoare de 176.955 lei.  

Modernizarea Drumului Cheișoara pre-
supune lucrări la infrastructura căii de rulare,
repararea podeţelor și asfaltarea arterei rutiere,
care deservește o zonă în plină dezvoltare din
punct de vedere turistic.

Un singur constructor interesat de 
finalizarea lucrărilor la Drumul Cheișoara

În zonă se va realiza un sistem
de captare a apelor pluviale și se
va turna covor asfaltic nou

După ce a fost refăcut sistemul de iluminat
public, cartierul Florilor va intra în ultima etapă
de modernizare, respectiv refacerea infrastruc-
turii rutiere și a canalizării pluviale. Pentru acest
proiect, Primăria Râșnov a lansat licitaţia de
lucrări, iar în această perioadă, ofertele depuse de
constructorii interesaţi de contract sunt în evalu-
are. Conform primarului Râșnovului, Liviu
Butnariu, valoarea totală estimată a contractului

este de 1.109.238 lei, fără TVA, din care 857.596
lei pentru lucrările de sistematizare, iar 251.641
lei pentru canalizarea pluvială.

„Durata acestui contract este de 6 luni de la
data emiterii ordinului de începere a lucrărilor”,
a mai spus edilul.

Ce prevede proiectul 
În primă fază se vor executa lucrările la

reţeaua de canalizare pluvială, cu o lungime
totală de 517 m. Pentru captarea apelor vor fi
amenajate 24 guri de scurgere. De asemenea,
proiectul mai prevede și amenajarea a 16 cămine
de vizitare.

În ceea ce privește lucrările de sistematizare,
Butnariu a precizat că lungimea totală a căilor
rutiere incluse în acest proiect este de 791,73
metri liniari, respectiv Aleea Florilor (150,72 m),
Parcare bloc 4-1 (36,38 ml), Parcare bloc 4-2
(17,17 ml), Parcare bloc 12 (22,96 ml), Parcare
bloc 1 (24,20 ml), Aleea Florilor 2 (280,00 ml),
Parcare bloc 7-8 (36,04 ml), Parcare bloc 6-8
(112,23 ml), Parcare bloc 5 (112,03 ml). Printre
altele, prin acest contract se vor realiza lucrări de
lărgire la unele căi rutiere, vor fi montate borduri
prefabricate noi și se va turna un strat nou de
covor asfaltic. La final, va fi realizată semnalizare
rutieră definitivă.

Cartierul Florilor intră în ultima etapă de modernizare
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Emoţia „primului clopoţel” a fost resimţită
mai repede în acest an, elevii revenind pe băncile
școlilor încă de pe 9 septembrie. Bucuria reve-
derii a fost la fel de mare ca după fiecare vacanţă
de vară, iar școlarii și profesorii râșnoveni s-au
întors pregătiţi pentru o nouă aventură, care se
va întinde până în luna iunie a anului viitor. 

Și în acest an, „bobocii” tuturor școlilor

râșnovene au fost întâmpinaţi cu „Primul ghioz-
dan”, program lansat în 2016 de primarul Liviu
Butnariu. Bugetul din acest an a fost de 35.000 de
lei, iar ghiozdanele au fost „echipate” cu pachetul
complet de rechizite necesar pentru începerea
școlii. Astfel, la clasa pregătitoare, ghiozdanul a
cuprins șapte caiete, penar, creioane, culori, hâr-
tie glasată, acuarele, lipici, pensulă, plastilină,

planșă pentru plastilină și o radieră, iar pentru
micuţii de la clasa I, ghiozdanul a avut acuarele,
pensule, ascuţitoare, beţișoare, șase caiete, bloc
de desen, creioane, culori, penar, radieră, rezervă
cerneală albastră, stilou și riglă.

„Prin acest program, ca și prin investiţiile
pe care Primăria Râșnov le-a făcut în moder-
nizarea, dotarea, igienizarea tuturor unităţilor

de învăţământ din oraș, dorim să asigurăm
toate condiţiile pentru un sistem educaţional de
calitate în orașul nostru, care să aibă ca finali-
tate rezultate cât mai bune la învăţătură”, a
precizat primarul Râșnovului, Liviu Butnariu,
prezent, ca în fiecare an, la festivitatea de
deschidere de an școlar de la toate instituţiile de
învăţămând din oraș.

940 de elevi, repartizaţi în 34 de clase (20 la
ciclul primar și 14 la ciclul gimnazial), au
început noul an școlar la Școala Gimnazială 2
„Peter Thal” din Râșnov. Aici, în timpul vacanţei
de vară, au avut loc mai multe lucrări de înfru-
museţare, la care au luat parte chiar elevii și
părinţii. Astfel, coridoarele au căpătat o nouă
„faţă”, iar elevii de la clasele pregătitoare au
intrat, efectiv, într-o poveste. Voluntarii care au
muncit toată vara au primit, în careul festiv,
insigna de „Meșter al școlii” și mii de aplauze, de
la copiii și părinţii prezenţi.

„Este un moment de emoţie și pentru mine.
Mă bucur să văd școli bine puse la punct și că
sunt tot mai mulţi copii de la an la an. Sper ca
atunci când ne vom întâlni la primăvară să
vedem cât mai multe coroniţe, împliniri și
bucurii”, a spus Adrian Veștea, președinte al 
Consiliului Judeţean Brașov, prezent la festivi-
tatea de deschidere de la Școala „Peter Thal”.

Reguli noi de acces la
Școala „Peter Thal”
Numărul mare de elevi aduce și o situaţie

delicată în ceea ce privește accesul în școală. Ast-
fel, foarte mulţi părinţi își însoţesc copiii la
venire și la plecare, mulţi dintre ei folosind auto-
turismele. În acest sens, conducerea școlii a 

solicitat ajutorul Poliţiei Locale, pentru a flu-
idiza traficul în zonă. „În primul rând, sugerăm
ca acolo unde permite vârsta și situaţia, copiii
să vină singuri pe jos, pentru a ușura această
situaţie binecunoscută de ceva timp. Am solici-
tat ajutor din partea autorităţilor, iar Primăria
și Poliţia Locală au răspuns pozitiv, așa cum se
întâmplă de fiecare dată. Mai mult, cum mulţi
aleg ca intrare pe cea din strada Nicolae 
Bălcescu, am cerut ca pe această arteră, în
zona unităţii noastre, oprirea să fie interzisă”, a
precizat prof. Doina Mihăilă, director al Școlii
„Peter Thal”.

Râșnovul, atracţie 
pentru oameni din mai
multe zone ale ţării
Creșterea numărului de elevi în Școala „Peter

Thal” de la an la an se datorează, în principal,
creșterii populaţiei în cartierele noi ale orașului,
cele de la intrarea dinspre Brașov. „«Districtul»
din care facem parte este tot mai populat. Se
construiește și în același timp se mută la Râșnov
oameni care vin din alte zone ale ţării, de la
București sau de la Galaţi, spre exemplu. Astfel,
numărul copiilor este la rândul lui în creștere”,
ne-a explicat prof. Doina Mihăilă, director la 
Școlii Gimnaziale nr. 2.

1.851 de elevi  în anul școlar 2019 - 2020, la Râșnov

O școală înfrumuseţată chiar de mâna celor mici

O parte dintre voluntarii care au muncit pe timpul vacanţei 
au primit pe 9 septembrie insigna de „Meșter al școlii“.
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Diferite perioade istorice au fost recreate
în timpul ediţiei aniversare a festivalului

În perioada 6 - 8 septembrie, curtea Cetăţii a fost
„apărată” de tabăra de istorie antică și medievală, în cadrul
Festivalului Internaţional de Reconstituire Istorică „În
Numele Trandafirului”, ajuns la cea de-a zecea ediţie.

Numeroase povești ascunse în spatele unor chipuri,
războinici ai bătrânului continent, și-au dat întâlnire la
Râșnov, unde au recreat evenimente din anumite
perioade istorice.

Epoci de mult timp apuse - a Imperiului Roman, a
triburilor dacice sau incursiunile vikingilor - au fost recreate
atât în ce privește vestimentaţia, cât și modul de viaţă. 

În Cetate, dar și în Piaţa Unirii au avut loc demonstraţii

militare și lupte, au fost prezentate uniforme militare,
echipament militar, drapele și armament, au fost reconsti-
tuite aspecte ale vieţii cotidiene, atelierele meșteșugărești,
instrucţiile ostășești, lupte, ateliere meșteșugărești, 
ateliere tematice. 

În deschiderea ediţiei aniversare a Festivalului de
Reconstituire Istorică a avut loc un simpozion, care s-a des-
fășurat chiar în Piaţa Unirii. La simpozion au participat toţi
cei care, timp de zece ani, au făcut posibilă organizarea aces-
tui eveniment, printre invitaţi numărându-se președintele
Consiliului Judeţean Brașov - Adrian Veștea, primarul orașu-
lui Râșnov - Liviu Butnariu, comandandul Centrului 42
Telecomunicaţii și Informatică de Sprijin - Silviu Bălășescu,
reprezentanţi ai organizaţiilor de reenactori, dar și ai
Muzeului Judeţean de Istorie Brașov.

10 ANI DE RECONSTITUIRE ISTORICĂ LA RÂȘNOV

În perioada 30 august – 1 septembrie, în Staţiunea
Turistică de Interes Naţional Râșnov s-au desfășurat două
importante evenimente, Festivalul Vinului și Festivalul de
muzică electronică Dancing Mountains. Au fost două eveni-
mente al căror numitor comun a fost muzica și care au
adunat mii de participanţi în orașul nostru.

Nume mari ale rock-ului s-au
simţit minunat la Râșnov
În Piaţa Unirii din centrul orașului, timp de două zile,

a avut loc Festivalul Vinului, eveniment ajuns la cea de-a
patra ediţie. Zeci de crame, atât din ţară, cât și din străină-
tate, au oferit celor interesaţi posibilităţi de degustare a
diverselor sortimente de vinuri. Bineînţeles, totul a fost
acompaniat de recitaluri de excepţie. În prima zi de festi-

val, pe scenă au urcat Timpuri Noi, Cristi Minculescu,
Walter & Boro, Fără Zahăr și Ţapinarii, iar în a doua zi au
concertat Cargo și Phoenix.

Unul dintre marile nume ale rock-ului românesc, Cristi
Minculescu, a spus la final că s-a simţit minunat să revină la
Râșnov, după foarte multă vreme, și s-a bucurat de energia
publicului, pe care abia așteaptă să-l revadă.

Muzică electronică în Valea Cetăţii
Și festivalul de muzică electronică Dancing Mountains a

adus numeroși tineri în orașul nostru. Mai exact, în Valea
Cetăţii, unde a avut loc festivalul, ajuns la cea de-a șaptea
ediţie. Distracţia a început de vineri, 30 august, după ora
20.00, iar ritmurile susţinute de numeroși DJ-i au continuat
până duminică dimineaţă, la ora 5.00.

Retragere cu torţe la 126 de ani de la
înfiinţarea Jandarmeriei Rurale

Chiar în ziua în care au fost aniversaţi 126 de ani de la
înfiinţarea Jandarmeriei Rurale în România, pe 1 septem-
brie, la Râșnov a avut loc un moment pe cât de solemn pe
atât de spectaculos, o retragere cu torţe a jandarmilor. Aceș-
tia au pornit din capătul străzii I.L. Caragiale, iar apoi au
urmat traseul str. Mihai Eminescu - str. Uzinei - Piaţa Unirii,
după care au trecut prin faţa Postului de Jandarmi Montan
Râșnov, de pe strada Republicii, continuând retragerea pe
strada Florilor, până la Unitatea Militară din localitate.

Desfășurat și în contextul Centenarului Jandarmeriei în
Transilvania, evenimentul a fost corelat cu altele, organizate
în diferite localităţi ale judeţului Brașov.

Între ele, dezvelirea bustului generalului locotenent Ion
Bunoaica, în curtea Jandarmeriei Brașov, sau inaugurarea
Postului de Jandarmi Montan din staţiunea Vama Buzăului.

WEEKEND PLIN DE EVENIMENTE, 
LA FINAL DE SEZON ESTIVAL

PE CÂT DE SOLEMN, PE ATÂT DE SPECTACULOS

Festivităţile de deschidere au început cu cea de la Școala Gimnazială nr. 3,
unde vor învăţa în acest an școlar un număr de 390 de elevi, repartizaţi în 16
clase, nouă pentru ciclul primar și șapte pentru cel gimnazial. „În primul rând
trebuie să felicit absolvenţii și profesorii acestei școli pentru faptul că au avut
promovabilitate 100% la Examenul de Evaluare Naţională. Sperăm ca și cei
care vin din urmă să aibă aceleași rezultate și să fim cu toţii mândri de ei. Le
dorim succes tuturor elevilor și profesorilor din școlile râșnovene!”, a spus pri-
marul Liviu Butnariu.

„Prima zi de școală este o zi importantă, încărcată cu bucurie și emoţie.
Suntem gata de treabă. Pe timpul verii, școala a fost igienizată, unitatea dis-
pune de o bază materială care permite învăţământ de calitate. Sperăm să
ducem acești copii pe o treaptă superioară, pe cea a performanţei. Plecăm la
drum cu gânduri bune și sperăm să putem face lucruri cât mai frumoase”, a
afirmat și prof. Oana Cheţe, director al Școlii Gimnaziale nr. 3 din Râșnov.

Structură a Școlii 3, Școala 1 cuprinde în acest moment 186 de elevi,
în cinci clase ale ciclului primar, respectiv patru ale ciclului gimnazial.

La Liceul Tehnologic din Râșnov, noul an școlar a început cu bilanţul exa-
menului de Bacalaureat susţinut de absolvenţii promoţiei 2019. Astfel, 72%
dintre cei care au încheiat cursurile la zi în unitatea de învăţămând au reușit
să obţină notă de trecere, în urma sesiunilor din iunie-iulie, respectiv august-
septembrie. „Ne onorează acest rezultat, chiar dacă mereu e loc de mai bine.
Suntem în topul liceelor tehnologice din judeţ. Ne dorim să obţinem rezul-
tate cel puţin la fel de bune și cu generaţiile următoare. Avem un colectiv bun
de cadre didactice și personal auxiliar, liceenii noștri sunt pe mâini bune.
Sperăm ca ei să confirme speranţele și încrederea familiilor”, a spus prof.
Marius Lungu, director al Liceului Tehnologic din Râșnov.

Acesta a mai precizat că, după o pauză de trei ani, în unitatea pe care o
conduce au fost reînfiinţate clase de „știinţele naturii – intensiv engleză” și
„tehnician proiectant CAD”.

La Liceul Tehnologic învaţă în acest an școlar 335 de elevi, șase în clase de
liceu, patru în clase de învăţământ profesional și patru în clase de învăţământ
seral și frecvenţă redusă.

Liceul Tehnologic: 
Promovare 72% la
Bacalaureatul 2019 

Școala 3 și provocarea 
promovabilitate 100%
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La blocuri, colectarea 
selectivă începe „de la zero”
Situaţia este mai complicată în cartierele

de blocuri, unde programul de colectare selec-
tivă începe „de la zero”. În aceste zone este
nevoie ca oamenii să înţeleagă și să accepte că
au obligaţia de a recicla gunoiul. Unii par a fi
înţeles acest lucru pentru că, a declarat direc-
torul Goscom Cetatea Râșnov SA, Rareș
Secăreanu, acolo unde s-au montat euro-
containerele speciale, râșnovenii au început să
colecteze selectiv deșeurile.

Pe de altă parte, primarul orașului a
anunţat că există o comunicare permanentă
cu asociaţiile de proprietari pe tema colec-
tării selective. „Au fost întâlniri cu reprezen-
tanţii asociaţiilor de proprietari. Unele asoci-
aţii au organizat și adunări generale, la care
au participat și reprezentanţii Primăriei
Râșnov, pentru a prezenta toate detaliile
referitoare la colectarea selectivă. Totodată,
am distribuit și materiale informative”, a
detaliat Liviu Butnariu.

Nu în ultimul rând, acesta a afirmat că
se ia în calcul și acordarea bonificaţiei de
10% pentru asociaţiile de proprietari care
colectează selectiv. „Depinde de asociaţiile
de proprietari dacă primesc sau nu această
bonificaţie. Această facilitate se va acorda
în funcţie de modul în care sunt depuse
deșeurile la platformele de gunoi, astfel că,
dacă la o boxă sunt mai multe asociaţii, ar
putea beneficia toate de această reducere a
facturilor. Succesul acestei măsuri depinde

însă de implicarea oamenilor. Din păcate,
unii locatari sunt mai pasivi”, a mai spus
Butnariu.

La case e mai simplu, pentru
că oamenii sunt obișnuiţi 
cu colectarea selectivă
Reprezentantul Primăriei Râșnov a

declarat că aplicarea noilor reguli privind
colectarea deșeurilor va fi mai simplă în cazul
râșnovenilor care stau la case. „De mai mulţi
ani, râșnovenii care stau la case beneficiază de
o reducere a facturii cu 10% dacă depun selec-
tiv deșeurile. De asemenea, ei s-au obișnuit și
cu sistemul de ridicare a resturilor vegetale.
Practic, în ceea ce privește zonele de case, noi
va trebui să refacem graficul de ridicare a
deșeurilor”, a precizat Liviu Butnariu. Potrivit
acestuia, reprezentanţii Primăriei Râșnov vor
merge pe străzi, pentru a-i informa pe oameni
despre programul de colectare selectivă.

Amenzi pentru cei care 
nu respectă regulile
Pe lângă achiziţionarea de eurocontainere,

Primăria Râșnov a implementat și un sistem de
monitorizare a platformelor de deșeuri,
instalând camere de luat vederi, iar edilii au
anunţat „toleranţă zero” faţă de cei care
depozitează ilegal gunoiul.

De altfel, potrivit viceprimarului Râșnovului,
Marieana Ducar, numai în dimineaţa zilei de 23
septembrie au fost chemate la Primărie trei per-
soane care au fost surprinse aruncând la plat-
formele de colectare alte deșeuri decât cele mena-
jere. „Sancţiunile sunt foarte mari și nu vom

ierta pe nimeni. Amenda pentru persoanele fizice
este cuprinsă între 3.000 și 6.000 de lei, iar pen-
tru persoanele juridice - între 25.000 lei și 50.000
lei”, a anunţat reprezentanta Primăriei, care a
precizat că, pentru identificarea celor care aruncă
aiurea gunoiul, sunt instalate aproximativ 25 de
camere de luat vederi.

Totuși, potrivit directorului Goscom, Rareș
Secăreanu, montarea camerelor de luat vederi
începe să aibă efecte, pentru că nu se mai aruncă
ilegal deșeuri. 

Avertisment pentru 
agenţii economici 
Primăria Râșnov a transmis notificări către

toţi agenţii economici, prin care le-a adus la
cunoștinţă că, începând cu data de 1 octombrie
2019, au obligaţia de a colecta selectiv deșeurile.
„Vizaţi de această regulă sunt inclusiv construc-
torii. Cu ei am mai avut discuţii pe această temă,
în ultima perioadă. Pentru ridicarea deșeurilor
din construcţii, ei trebuie să ia legătura cu ope-
ratorul local de salubritate, care are încheiat un
parteneriat cu o firmă specializată în colectarea
și valorificarea deșeurilor din construcţii“, a mai
spus Marieana Ducar. 

Ce deșeuri se pot recicla
Conform materialelor distribuite de Primăria

Râșnov, deșeurile reciclabile sunt împărţite în
mai multe categorii. Practic, dacă se asigură un
management eficient al deșeurilor, aproape orice
se poate refolosi, iar cantitatea de deșeuri care
ajunge la groapa de gunoi este minimă.

În containerul pentru hârtie și carton trebuie
aruncate ziarele, revistele, cărţile, caietele
folosite, ambalajele de hârtie și carton curate
(cum este cazul celor de la electrocasnice), car-

toanele de ouă, vesela de carton de unică folosită
(dar puţin murdară), tuburile de la hârtia igienică
și prosoapele de bucătărie. Hârtia colectată și sor-
tată este presată și transportată la fabricile de hâr-
tie, unde este folosită în producerea de hârtie
nouă. Multe ziare, reviste și cutii sunt produse
din hârtie reciclată.

În containerul pentru plastic și metal sunt
aruncate pungile și sacoșele de plastic, cutiile de
la alimente (cele de plastic și metal), PET-urile,
dozele de aluminiu, cutiile de conserve, tăviţele
de polistiren de la carne, foliile de plastic,
lighenele, vasele, ghivecele, vesela de plastic de
unică folosinţă (cea care este puţin murdară),
jucăriile din plastic. Prin procesul de reciclare a
acestor deșeuri se economisește energie.  

În ceea ce privește sticla, la containerul des-
tinat acestei categorii de deșeuri se aruncă sti-
clele de orice culoare (fără dop), borcanele (fără
capac) ambalajele de la produsele cosmetice.
Sticla colectată separat este transformată în pro-
duse noi. Sticla poate fi reciclată de un număr
infinit de ori.

Deșeurile biodegradabile includ resturile de
mâncare gătită, cojile sau resturile de la legume
și fructe, resturile de carne și pește, resturile de
orez, paste, fasole și alte cereale, cojile de ouă,
resturile de produse lactate, pliculeţele de ceai,
zaţul de la cafea, resturile de pâine și produsele de
patiserie, produsele alimentare expirate. În staţi-
ile de compostare, deșeurile biodegradabile vor fi
transformate în îngrășământ pentru agricultură.

Deșeurile amestecate menajere sunt sin-
gurele care ar trebui să ajungă la groapa de gunoi,
pentru că nu pot fi reciclate. În această categorie
intră mucurile de ţigări, scutecele de unică folos-
inţă, șerveţelele folosite și ambalajele murdare,
cioburile de sticlă și ceramică.

1 octombrie: Provocare la reciclare

Râșnovenii care fac lucrări de renovare în casă pot scăpa de moloz într-un mod legal, cumpărând
saci speciali de la operatorul local de salubritate. Mai exact, aceștia pot merge la Goscom pentru a
cumpăra sacii, preţul unuia fiind de 12 lei (preţ în care este inclusă ridicarea și transportarea
deșeurilor). După ce au terminat lucrările, oamenii pun în acești saci molozul și anunţă operatorul
de salubritate, care vine și ridică sacii de moloz. Fiecare râșnovean poate cumpăra maxim 10 astfel
de saci. În cazul cantităţilor mari de deșeuri din construcţii, oamenii trebuie să solicite amplasarea
unui container, pus la dispoziţie tot de Goscom.

O categorie de deșeuri „cu probleme” este mobila de care oamenii vor să scape. Până acum, oamenii
se descurcau cum puteau sau cum considerau ei că e mai bine. De câteva zile, aceste deșeuri pot fi
lăsate într-un loc special amenajat, mai exact pe strada Grădinarilor, în locul cunoscut sub denu-
mirea „La lădiţe”, care este vis-a-vis de gară. Reprezentanţii Primăriei Râșnov au anunţat că
râșnovenii care duc singuri piesele de mobilier în acest loc nu plătesc niciun leu. În schimb, cei care
nu au această posibilitate, pot solicita operatorului local de salubritate preluarea deșeurilor de la
domiciliu, dar acest serviciu este asigurat contra cost.

Saci speciali pentru cantităţi mici de moloz

Au participat angajaţi de la
Primărie, Goscom și Ocolul 
Silvic, dar voluntarii nu prea 
s-au arătat interesaţi de acţiune

Pârâul Ghimbășel și zonele adiacente acestu-
ia au fost, din nou, curăţate de cei care ţin la un
mediu curat. Și vorbim aici de angajaţi ai
Primăriei, ai societăţii de gospodărire Goscom
sau ai Ocolului Silvic, căci voluntarii au fost rari. 

Acţiunea a avut loc sâmbătă, 7 septembrie, și
în doar câteva ore au fost adunate zeci de saci 
cu gunoaie.

„Zeci de persoane s-au mobilizat, încă de la
prima oră a dimineţii, pentru a contribui la un

mediu mai curat. Pe lângă faptul că au fost
adunate gunoaiele, a fost îndepărtată și vege-
taţia, care s-a întins peste podurile care tra-
versează Ghimbășelul”, a declarat primarul
orașului Râșnov, Liviu Butnariu.

Partea mai puţin plăcută este că toată curăţe-
nia s-a păstrat cam ca într-o casă cu copil mic,
doar câteva zile. 

„Dacă ne dorim un oraș curat, este nevoie și
de implicare în acest sens. În primul rând,
curăţenia trebuie păstrată, trebuie respectată
mai mult munca celor care participă la astfel de
acţiuni! Și, pentru a putea cere, e nevoie să mai
și dăm… astfel că participarea la astfel de acţi-
uni în număr ceva mai mare ar fi un real sprijin
pentru cei care obișnuiesc să răspundă
«prezent»”, a precizat edilul. 

7 septembrie - pe albia 
Ghimbășelului 

Let’s Do It, România! 
Let’s Do It, Râșnov!

Mai mult succes a avut campania „Let’s Do
It, România!”, care se desfășoară tradiţional în al
treilea week-end din luna septembrie. Potrivit
viceprimarului Râșnovului, acţiuni de ecologi-
zare au fost organizate pe 21 septembrie și la
Râșnov, iar foarte activi au fost oamenii din car-
tierul Predeal. „Foarte mulţi râșnoveni de toate

vârstele din acest cartier s-au mobilizat. Au
strâns deșeurile de peste tot, inclusiv spre
Pârâul Rece și din albia pârâului. În total, ei au
adunat 160 de saci de gunoaie”, a declarat
Marieana Ducar. Prin acest gest, oamenii au
demonstrat că „respectă mediul”, consideră
aceasta. De altfel, reprezentantul Primăriei a
afirmat că în ultima perioadă, beneficiarii
măsurilor de protecţie socială din cartier, care
trebuie să presteze ore de muncă în folosul
comunităţii, curăţă regulat această zonă.

21 septembrie - mobilizare 
în Cartierul Predeal 

Cum pot scăpa râșnovenii de mobilă 
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Cupa Continentală la sărituri cu schiurile
dedicate băieţilor a ajuns pentru a doua oară în
România, după ediţia din 2017, care a deschis
practic ţării noastre porţile spre marile com-
petiţii masculine de nivel mondial. 

La feminin, avem deja tradiţie în organi-
zarea de etape de Cupă Mondială, dar cei mai
buni săritori cu schiurile ai lumii au evoluat pe
trambulina de pe Valea Cărbunării abia anul
trecut, când Federaţia Română de Schi Biatlon
a organizat, împreună cu sprijinul Consiliului
Judeţean Brașov, al Primăriei orașului Râșnov
și al Comitetului Olimpic și Sportiv Român,
două etape Grand Prix, în fapt, o cupă mondi-
ală de vară.

De altfel, într-un raport al agenţiei de mo-
nitorizare Nielsen, angajată de Federaţia Inter-
naţională de Schi, figurează și România, cu un
„event impression” de 499.000 de vizualizări,
în urma etapelor de Grand Prix organizate la
Râșnov în 2018.

„Nu întâmplător, după ce am căpătat
experienţă în organizarea unor evenimente
precum etapele de Cupă Mondială pentru fete,
au primit și competiţii masculine. Îmbucură-
tor este faptul că, de fiecare dată când a fost
ridicată ștacheta, ne-am prezentat la înălţime
și ne-am achitat cu brio de sarcini. Așa s-a
întâmplat și de această dată, chiar dacă
munca din spatele unui astfel de eveniment
nu este deloc ușoară”, a precizat Liviu
Butnariu, primarul Râșnovului.

Slovenul Justin Rok -
„Omul weekendului”
Slovenul Justin Rok a fost  „Omul week-

endului” la Râșnov, reușind să termine pe
primul loc ambele etape. Tânărul de 26 de ani
și-a continuat astfel seria bună pe care o tra-
versează în ultima perioadă, după ce a termi-
nat de două ori pe locul al doilea la Frenstat
(Cehia). În prima dintre etape, austriacul
Markus Schiffner a ocupat locul secund, iar
podiumul a fost completat de Stefan Hula
(Polonia). În cea de-a doua, Andreas
Granerud Buskum din Norvegia a terminat
pe locul doi, iar coechipierul său, Joakim
Aune, a terminat al treilea.

Patru sportivi au 
reprezentat România
Ţara noastră a fost reprezentată de patru

săritori. În prima etapă, cel mai bine clasat din-
tre aceștia a fost Daniel Cacina (locul 33), iar
Mihai Păcurar, Andrei Feldorean și Mihnea
Spulber s-au clasat pe locurile 49, 50, respectiv
51. În runda a doua, Andrei Cacina a mai urcat
două poziţii, până pe 31, Mihnea Spulber a
încheiat competiţia al 47-lea, urmat fiind ime-
diat de Andrei Feldorean (48), iar Mihai
Păcurar a terminat pe locul 51.

Competiţie cu o istorie 
de peste 25 de ani
Cupa Continentală este o competiţie de

sărituri cu schiurile, organizată anual de Fe-
deraţia Internaţională de Schi, considerată a
doua ca nivel după Cupa Mondială. Sportivii
care concurează în Cupa Continentală sunt de
obicei juniori și săritori care luptă pentru un
loc în echipa naţională de Cupă Mondială.

Primul sezon oficial de Cupă Continentală
masculin a fost 1993/1994, iar feminin
2004/2005.

Cupa Continentală masculină continuă
în două săptămâni cu două competiţii la
Lillehammer (Norvegia).

O bună repetiţie pentru
Cupa Mondială la băieţi
Cele două etape de Cupă Continentală găz-

duite în acest an de Complexul Olimpic de pe
Valea Cărbunării au avut loc 31 august-1 sep-
tembrie și au fost pentru organizatori un bun
prilej de a face o repetiţie generală înaintea
unei noi premiere: organizarea unei reuniuni
de două etape de Cupă Mondială masculină,
programată în februarie anul viitor.

„Va fi o mare provocare pentru noi, cu
toată experienţa acumulată prin organizarea
Cupei Mondiale feminine câţiva ani la rând.
Iar aceasta, din prisma uriașei diferenţe în
privinţa interesului spectatorilor pentru com-
petiţiile masculine de sărituri cu schiurile”, a
precizat Adrian Veștea, președintele Consiliu-
lui Judeţean Brașov.

Spectacol sportiv de înalt nivel, pe Valea Cărbunării
56 de sportivi din 13 ţări au participat la al doilea „popas” al Cupei Continentale la Râșnov

În perioada 24-25 august, la Râșnov au avut loc două competiţii tradiţionale pentru
finalul verii, Carpath Cup și FIS Cup.
Prima etapă de FIS Cup a fost câștigată, la feminin, de săceleanca Dana Vasilica 
Haralambie, urmată pe podium de Klara Ulrichova (Cehia) și Virag Voros (Ungaria). La
masculin s-a impus austriacul Markus Rupitsch, care a fost urmat în clasament de
polonezul Adam Niznik și de japonezul Yuto Nakamura.
Haralambie a terminat prima și duminică, în urma sa venind Stepanka Ptackova și Klara
Ulrichova, ambele din Cehia.
La Carpath Cup s-a impus, în proba masculină, Radu Mihai Păcurar, locul al doilea fiind
ocupat de către cehul Radek Rydl, iar finlandezul Kasperi Valto a încheiat competiţia pe
locul al treilea.
În ceea ce privește competiţia feminină, învingătoare a fost cehoaica Stepanka 
Ptackova, pe locurile al doilea și al treilea clasandu-se compatrioatele Klara Ulrichova
și Veronica Jencova.

„Dublă” Dana Haralambie în FIS Cup

La Baza Olimpică de Sărituri de pe Valea Cărbunării, în luna octombrie sunt programate
mai multe competiţii interne. Astfel, în 5 octombrie va avea loc Cupa Cetate Râșnov,
urmată de Cupa CSȘ Dinamo Râșnov (12 octombrie), Cupa CS Dinamo – ACS Săcele
(13 octombrie), Campionatele Naţionale de sărituri (19 octombrie), Cupa ACS Zărnești
(26 octombrie) și Cupa CSȘ Brașovia (27 octombrie).

Luna octombrie, plină de competiţii interne
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Ministrul de Externe din Sri Lanka,
Tilak Marapana, alături de ambasadorul
acestui stat în România, Excelenţa Sa
Tissa Wijeratne, și de alţi oficiali din ţara
situată în sudul Asiei, a avut, în 12 sep-
tembrie, o întrevedere oficială cu
reprezentanţii Primăriei Râșnov. Întâl-
nirea a avut loc la solicitarea
autorităţilor din Sri Lanka, protocolul
fiind derulat prin ministerul român al
Afacerilor Externe.

Oficialii străini au discutat cu pri-
marul orașului Râșnov, Liviu Butnariu,
despre una dintre situaţiile actuale cu
care ne confruntăm în ultima perioadă,
și anume forţa de muncă din ţările asia-
tice. De asemenea, oficialii din Sri Lanka
și-au manifestat interesul pentru a
înfrăţi un oraș din statul pe care îl
reprezintă cu orașul Râșnov. „Ministrul
de Externe din Sri Lanka a venit cu
propunerea ca Râșnovul să se
înfrăţească cu un oraș turistic din acest

stat. Eu sunt deschis unui astfel de
demers. În viitorul apropiat urmează ca
autorităţile din Sri Lanka să stabilească
ce localitate se va înfrăţi cu România”,
ne-a declarat primarul Râșnovului, Liviu
Butnariu, care a amintit că este pentru
prima dată când o delegaţie oficială din
ţara amintită vizitează Râșnovul.

În ceea ce privește cealaltă temă de
discuţie, respectiv posibilitatea aducerii
în Râșnov a unor muncitori din Sri
Lanka, Liviu Butnariu a declarat că în
orașul nostru sunt angajate deja patru
persoane din acest stat. Oficialii au dis-
cutat despre facilitarea serviciilor
oferite muncitorilor din Sri Lanka, dar
și despre posibilitatea extinderii ofer-
telor de angajare în alte domenii de
activitate. „La o unitate turistică din
Brașov sunt angajaţi patru lucrători
din Sri Lanka. Împreună cu invitaţii
din statul asiatic am discutat despre
posibilitatea de a fi aduși la Râșnov 15

muncitori care să lucreze în construc-
ţii”, a precizat Butnariu.

La rândul său, ministrul de Externe
din Sri Lanka, Tilak Marapana, a ridicat
problema birocraţiei din România. „Mă
bucur să mă aflu aici, mai ales că este o
ţară în care vin foarte mulţi cetăţeni de
la noi pentru a lucra. Sper ca prin vizita
noastră să reușim să rezolvăm o parte
din problemele birocratice, care ne pun
destule probleme, atât muncitorilor
noștri, cât și angajatorilor din
România”, a declarat oficialul străin.

După discuţiile oficiale din cadrul
Primăriei, delegaţia din Sri Lanka a vi-
zitat Centrul orașului, Cetatea Râșnov,
la care au ajuns cu liftul pe plan înclinat,
dar și alte obiective turistice din zonă.   

De asemenea, oficialii din Sri Lanka
au avut o întâlnire și cu un mare dez-
voltator imobiliar din Brașov, care este
interesat să recruteze muncitori din
statul asiatic.

„Vizită de stat” 
la Râșnov
Ministrul de Externe din Sri Lanka, Tilak Marapana, 
alături de ambasadorul acestui stat în România, 
ES Tissa Wijeratne, a solicitat o întâlnire de lucru 
cu primarul Râșnovului, Liviu Butnariu

Cetatea Râșnovului a fost „invadată”
de oaspeţi din 44 de ţări, în seara zilei de
23 august. „Seara naţiunilor”, eveniment
care a adunat nu mai puţin de 1.200 de
participanţi, a însemnat o întâlnire în
care fiecare dintre ţările prezente s-a lău-
dat cu ce are mai bun în materie de
mâncăruri și băuturi.

Îmbrăcaţi în costume tradiţionale,
zeci de participanţi s-au străduit să
pregătească mâncăruri delicioase, după
reteţe specifice aduse de acasă.

Dacă bulgarii au venit cu o brânză
pregătită într-un sos special, dar și cu
rachiul de pere puternic aromat, vodka de
80 de grade a ucrainenilor i-a înfierbântat
pe vizitatori. La fel și mâncărurile orien-
tale. Bineînţeles, nici românii nu s-au
lăsat mai prejos: cârnaţii de cerb au
fost „arma” lor secretă. 
De asemenea, cașcavalul

afumat, brânza de burduf în coajă de
brad, șoriciul, șunca și cârnaţii au dis-
părut imediat de pe platourile pline ochi.

A fost aglomeraţie și la standul cu bău-
turi și mâncăruri franţuzești, iar bucătarii
veniţi tocmai din Nepal au stârnit apetitul
pofticioșilor cu mâncăruri picante.

„Seara Naţiunilor” a fost un eveniment
pregătit timp de doi ani de reprezentanţii
din ţara noastră ai Mesei Rotunde, organi-
zaţie ce are filiale în întreaga lume. Fon-
dată la Norwich (Norfolk, Marea Britanie),
în urmă cu peste 90 de ani, Masa Rotundă
este o asociaţie apolitică, al
cărei obiectiv principal este
prietenia între oameni.

Sloganul Mesei Rotunde este „Adopt, adapt
and improved” (Adoptă, adaptează și îmbu-
nătăţește, trad.). Membrii organizaţiei
sunt oameni care vor să cunoască oameni
noi, culturi noi, să-și împărtășească valo-
rile culturale și spirituale cu alţi membri.

„A fost, cu siguranţă, un eveniment
foarte reușit. Oaspeţii noștri au petrecut
mai multe seri în zonă, din 21 până în 25
august, iar imaginea Râșnovului și a
Brașovului a avut foarte mult de câștigat.
Evenimentul se desfășoară în fiecare an în
altă ţară. Noi am câștigat organizarea
încă din 2017 și timp de doi ani ne-am
pregătit. A fost un succes clar”, a precizat

Gigi Băncilă, reprezentant al organizaţiei
Masa Rotundă.

„Seara naţiunilor” a adus 1.200 de oaspeţi,
din 44 de ţări, în Cetatea Râșnovului

Micii artiști ai Ansamblului Mugurelul ne-au reprezentat în
această vară tocmai la Nurnberg, în Germania, unde au participat la
„Festivalului Românesc”. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia
Romanima și dedicat sașilor plecaţi în Germania, dar și altor români
stabiliţi în această ţară.

„Am avut o echipă de 14 copii, cu vârste între 9 și 18 ani,
deplasarea fiind susţinută de Agenţia Metropolitană Brașov și de
Primăria Râșnov. În fiecare dintre cele două zile ale festivalului am
deschis spectacolul cu dansul Călușul Oltenesc, una dintre varian-
tele numeroase ale obiceiului străvechi al românilor. A fost multă
lume prezentă și am fost apreciaţi pentru ceea ce am arătat. Am
reprezentat judeţul Brașov alături de colegii din ansamblul din 
Tărlungeni. După Căluș, am oferit celor prezenţi suite din aproape
toate zonele etnofolclorice ale ţării noastre, Someș, Moldova, Bran
sau Ţara Făgărașului. Îi felicit pe copiii noștri, care s-au prezentat
excelent, deși au avut de înfruntat un val puternic de căldură care
a existat în acele zile în Germania”, ne-a spus prof. Nicoleta Corboș,
cea care a condus delegaţia noastră, alături de prof. Oana Ovesea,
ambele de la Școala Gimnazială nr. 3.

„Festivalul Românesc” de la Nurnberg este un eveniment care a
ajuns la cea de-a 15-a ediţie, la care micii „mugurași” spun că își
doresc să participe și în anii următori, invitaţia fiind deja lansată de
Doina Dolbea, unul dintre organizatori.

ANSAMBLUL MUGURELUL A
STRĂLUCIT LA „FESTIVALUL
ROMÂNESC” DE LA NURNBERG
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