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Planul Naţional de 

Redresare și Rezilienţă

1. Componenta C 5 – „VALUL
RENOVĂRII”: eficientizarea energe-
tică a blocurilor de locuinţe și a
clădirilor publice (în pregătire). 

2. Componenta C 10 – „FONDUL
LOCAL”: eficientizarea energetică a
Liceului Tehnologic Râșnov și a Gră-
diniţei Waldorf – 1.500.000 de euro
(înscris la finanţare).

3. Componenta C 10 - „FONDUL
LOCAL -Tranziţia verde și digitală a
UAT-urilor”:  Transport public local,
100% electric,  terminal de transport
la Gara Râșnov și linii interne de
transport în comun deservite de
microbuze electrice – 1.000.000 de
euro (înscris la finanţare). 

4. Componenta C 10 - „FONDUL
LOCAL -Tranziţia verde și digitală a 

UAT-urilor”: E-tiketing, informati-
zarea transportului în comun –
58.000 de euro (înscris la finanţare).

Administraţia 

Fondului de Mediu 

1. Achiziţia și montarea a 14 staţii
de  încărcare a vehiculelor electrice –
valoare totală estimată: 3.000.000 lei
(înscris la finanţare).

Programul Naţional 

„Anghel Saligny”

1. Extindere reţea apă-canalizare
în orașul Râșnov, zona Glăjărie – va-
loare totală estimată: 56.379.373 de
lei (înscris la finanţare).

2. Reţea canalizare menajeră și
canalizare pluvială pe strada Crinului
– valoare totală estimată: 806.878 de
lei (înscris la finanţare).

3. Modernizare strada Brazilor -
valoare totală estimată 2.410.283 de
lei (înscris la finanţare).

4. Modernizare strada Crizan-
temelor - valoare totală estimată
2.333.869 de lei (înscris la finanţare).

5. Modernizare strada 1 Mai - va-
loare totală estimată 1.307.039 de lei
(înscris la finanţare).

6. Modernizare strada Armata
Română - valoare totală estimată -
1.570.449 de lei (înscris la finanţare).

Compania Naţională 

de Investiţii 

1. Construire creșă în cartierul
Primăverii – valoare lucrări
12.823.571 de lei (aprobat).

2. Modernizare clădire policlinică
și centrală termică orașul Râșnov -
valoare lucrări 4.974.584 de lei 

(calificat în lista de sinteză).
3. Baza Olimpică de Sărituri cu

Schiurile - tribune, vestiare, centru
de prim ajutor, nocturnă pentru
transmisii 4K și zonă VIP -
33.785.436 de lei (înscris la finanţare)

4. Restaurare, consolidare,
refuncţionalizare, extindere Casa de
Cultură – valoare lucrări 24.593.334
de lei (calificat în lista de sinteză).

5. Construire parcare etajată
orașul Râșnov – valoare lucrări
12.123.021 de lei (calificat în lista de
sinteză).

6. Construire Teatru de vară și
împrejmuire – valoare lucrări
2.343.510 lei (în evaluare).

7. Restaurare, consolidare, reame-
najare a clădirii primei școli românești
și transformarea sa în muzeu – valoare
lucrări 3.274.396 de lei (în evaluare).

FINANŢĂRI GUVERNAMENTALE ȘI EUROPENE - PROIECTELE AFLATE ÎN DERULARE

Dintr-un Râșnov „în chirie”, sun-
tem acum o comunitate care e pro-
prietară pe școlile în care se formează
destinul copiilor noștri. Avem o
școală și o grădiniţă nouă, iar acum
construim și o creșă, tot de la zero.
Investiţiile în infrastructura școlară
nu sunt mici, depășesc chiar și buge-
tul pe un an al orașului, dar, odată ce
s-a stabilit Educaţia drept „datorie de
onoare”, s-a urmărit valorificarea
oricărei oportunităţi de a aduce bani
în oraș, licitaţii de proiecte din fon-
duri UE, proiecte înscrise pentru fon-
duri guvernamentale. Construirea
grădiniţei noi de pe str. I.L. Caragiale,
extinderea Școlii Gimnaziale „Peter
Thal”, ambele s-au făcut cu fonduri
externe, iar acum, pentru construirea
creșei din cartierul Primăverii,
Primăria a obţinut includerea

investiţiei într-un program derulat de
Compania Naţională de Investiţii, ast-
fel că proiectul va beneficia de
finanţare de la bugetul de stat. 

Fără excepţie, toate unităţile de
învăţământ au fost modernizate, iar
infrastructura școlară a rămas și
rămâne în permanentă atenţie.
Primăria a identificat acum o nouă
oportunitate, iar în aceste zile se
finalizează documentaţia pentru efi-
cientizarea energetică a Liceului
Tehnologic Râșnov și a Grădiniţei nr.
3, Waldorf. „Pentru finanţarea
lucrărilor, înscriem în aceste zile
cererea de finanţare prin Planul
Naţional de Relansare și Rezilienţă –
Fondul local. Prin acest proiect, cele
două unităţi de învăţământ vor fi
aduse la cele mai noi standarde
privind eficienţa energetică”, a

anunţat primarul Râșnovului, Liviu
Butnariu.  

Expertiza necesară înscrierii
proiectului a fost finalizată, iar, con-
form primelor estimări, pentru efici-
entizarea energetică a celor două
unităţi de învăţământ va fi nevoie de
aproximativ 1,5 milioane de euro.
Dacă cererea de finanţare va fi apro-
bată, asistenţa nerambursabilă va
reprezenta 100% din valoarea eligi-
bilă a proiectului. 

La liceu și la grădiniţă, intenţia
este să fie realizate termoizolări exte-
rioare cu ajutorul unor materiale ce
asigură o înaltă eficienţă. De aseme-
nea, ferestrele vor fi schimbate cu
unele cu geam termopan și vor fi
montate uși care să împiedice
pierderea de căldură. În proiect sunt
prevăzute lucrări de reparaţii la

acoperiș, dar și de izolare a soclului
clădirii, lucrări la demisoluri, inclu-
siv la „aleile de gardă”, care să
împiedice infiltraţiile și pierderile de
căldură prin fundaţie. 

Intervenţii vor fi și la spaţiile
interioare, unde se vor schimba
instalaţiile, iar sistemul de iluminat
va fi reconfigurat. Vor fi montate cor-
puri de iluminat cu tehnologie LED
și vor fi montaţi senzori pentru
economie maximă de energie. 

„Prin aceste investiţii, mizăm pe
un grad de eficientizare de mini-
mum 30%, ceea ce se va reflecta în
reducerea consumurilor. Toate aces-
te lucrări vor spori confortul asigu-
rat copiilor noștri și, implicit, vor
prelungi durata de viaţă a
clădirilor”, a mai precizat primarul
Liviu Butnariu.

Continuăm să investim în Educaţie
Alte două proiecte, în valoare de 1,5 milioane de euro: 
eficientizarea energetică a Liceului Tehnologic și a Grădiniţei Waldorf

„Școala face omul om”, spune
o vorbă din popor. Am fost 
conștient, de când am fost ales să
continui treaba chibzuită pornită
la Râșnov, că dezvoltarea sis-
temului de învăţământ din oraș
este o prioritate, pentru că numai
astfel putem mări șansele copiilor
noștri la o viaţă mai bună. Dar nu
numai elevul trebuie pregătit
pentru școală, ci și școala pentru
elev. De aceea, una dintre pre-
ocupările mele constante, ca pri-
mar, a fost să fac în așa fel încât
grădiniţele și școlile râșnovene să
ofere în continuare condiţii cât
mai bune copiilor care le trec
pragul. S-au făcut multe în oraș,
din 2004 încoace, începând de la
răscumpărarea unor spaţii până
la construcţia unor noi imobile
destinate învăţământului; de la
lucrări de modernizare a școlilor
până la dotarea lor cu mobilier,
sisteme de încălzire, calculatoare,
acces la internet, biblioteci, săli
de lectură, săli de sport și așa mai
departe. Am avut și am ambiţia să
rezolv, dacă îmi stă în putinţă,
orice problemă ce mi-o aduc, fie
dascăl, fie părinte, în atenţie, dar
și să  identificăm împreună noi
căi prin care să ne menţinem
orașul în dezvoltare, să nu
rămânem blocaţi în lucruri
mărunte. De aceea, am făcut
eforturi pentru a găsi bani nece-
sari investiţiilor, în proiecte care
să aducă plusvaloare. Cel mai
recent exemplu îl constituie, pe
lângă investiţia pentru constru-
irea primei creșe a orașului, pen-
tru care am obţinut anul acesta
aprobarea de finanţare, proiectul
la care lucrăm acum, prin care să
aducem la noi standarde Liceul și
Grădiniţa Waldorf.  

Orașul a ajuns unde este în
acest moment datorită proiectelor
de amploare de acest gen, despre
asta cred că putem fi cu toţii de
acord. Aceasta e părerea noastră,
știm că e împărtășită de marea
parte a oamenilor din oraș, pentru
că de 17 ani cu ei și despre ei vor-
bim prin intermediul acestui ziar.

Despre lucrurile
care contează

Liviu Butnariu, 
primarul Orașului
Râșnov
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Baza Olimpică de Sărituri cu
Schiurile va intra într-o nouă etapă
de dezvoltare. Autorităţile locale 
și-au propus să amenajeze și tribune
pentru spectatori, dar și alte facilităţi
care să aducă la alt nivel organizarea
competiţiilor sportive. Pentru aceste
lucrări, Primăria Râșnov a identificat
ca sursă de finanţare Compania
Naţională de Investiţii (CNI), iar în 16
mai, primarul orașului, Liviu 
Butnariu a depus la sediul instituţiei
dosarul aferent acestui proiect. 

„Vorbim despre un proiect
amplu, cu o valoare estimată de
33.785.436 de lei, cu tot cu TVA.
Avem în vedere să construim tribune

cu o capacitate de 2.040 de locuri, să
realizăm o instalaţie de nocturnă
pentru trambulina K 90, dar și alte
amenajări pentru spectatori și
sportivi”, a explicat primarul Liviu
Butnariu. 

Clădire media 
pentru transmisii 
Conform explicaţiilor edilului,

tribunele vor fi amenajate în sistem
gradene, ceea ce va permite ca sub
zona destinată spectatorilor să fie
realizate și alte amenajări, printre
care zone de depozitare, spaţii pentru
mașinile de bătut zăpada, dar și
magazine pentru produse locale. De

asemenea, va fi realizat un lift pentru
persoanele cu dizabilităţi și unul pen-
tru mărfuri. 

Întregul ansamblu va avea 6
niveluri dispuse succesiv, astfel încât
să permită vizionarea optimă. Capaci-
tatea totală a tribunelor este de 2.040
de locuri în picioare. Deasupra tri-
bunelor va fi amplasat centrul media,
de unde se vor putea face transmisi-
ile, iar terasa acestuia va fi amenajată
ca o platformă pe care se pot instala
camerele de luat vederi. 

Clădirea VIP va fi amplasată astfel
încât să fie vizibile atât trambulinele,
cât și poligonul pârtiei de biatlon. În
proiect e prevăzut și un centru de
prim ajutor și antidopping.

Trambulină iluminată
pentru a permite
transmisii 4K 
Proiectul prevede și realizarea

unei instalaţii de nocturnă pentru
trambulina K 90. Iluminatul se va
realiza cu un sistem alcătuit din 6
stâlpi, având înălţimea variabilă. Se
vor utiliza 96 de proiectoare dis-
tribuite pe stâlpii de iluminat și
118 lămpi distribuite pe balus-
tradele din zona de avânt a trambu-
linei. Reţeaua electrică de iluminat
este concepută în scopul asigurării
unui nivel de iluminat de 2500lx,
necesar pentru transmisiuni de

televiziune 4K. 
Proiectul prevede și o clădire

administrativă cu două etaje, ce va
fi amplasată pe platforma parcării
existente la sol. Aceasta este gân-
dită ca un spaţiu multifuncţional
care găzduiește atât spaţiile pentru
sportivi (vestiare, cabinete medi-
cale, grupuri sanitare), spaţiile
administrative (birouri) și o sală
multifuncţională, precum și funcţi-
unile conexe (recepţie, depozitare,
preparare catering, spaţii tehnice). 

Nu în ultimul rând, proiectul
include și lucrări la spaţiile exte-
rioare (căi de acces, sistem de
captare a apelor pluviale etc).

Baza Olimpică de Sărituri cu Schiurile, cu tribune,
nocturnă pentru transmisii 4K și zonă VIP 
Pentru realizarea investiţiei, estimată la 33,78 milioane de lei, Primăria Râșnov 
a depus dosarul de finanţare la Compania Naţională de Investiţii 

Cu finanţare europeană 
va fi implementat și un
sistem de tip „e-ticketing”

Râșnovul se pregătește să
treacă la un nou nivel în ceea ce
privește transportul în comun, care
presupune folosirea de vehicule
„100% verzi”, cu zero emisii de
gaze cu efect de seră, dar și imple-
mentarea noilor tehnologii de tip
„e-ticketing”, ceea ce înseamnă că
oamenii nu vor mai fi puși în situa-
ţia de căuta bilete din hârtie. Pen-
tru cele două proiecte nu va fi
nevoie de investiţii de la bugetul
local, pentru că autorităţile locale
au depus deja cererile de finanţare
pentru obţinerea unor finanţări
nerambursabile prin Programul
Naţional de Relansare și Rezilienţă
– Fondul local (PNRR). „Pentru
aceste proiecte, cu o valoare totală

de peste un milion de euro, cererile
de finanţare au fost depuse încă
din 16 mai, când a fost deschisă
linia de finanţare. Am făcut tot
posibilul pentru a depune dosarele
încă din prima zi, pentru că astfel
de proiecte sunt în atenţia multor
autorităţi locale, iar orice zi de
întârziere ne putea expune unor
riscuri”, a declarat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu. 

Unul dintre cele două proiecte
vizează achiziţia a 4 autobuze elec-
trice, fiecare având dimensiunea de
10 m. După cumpărare, aceste
autobuze vor fi operate de Asociaţia
Metropolitană de Transport Brașov,
care gestionează transportul în
comun din zona Metropolitană
Brașov, dar vor fi utilizate pentru
trasee interne din Râșnov, astfel
încât să fie extinsă aria de acoperire
a transportului în comun din oraș. 

Informatizarea 
transportului în
comun – 58.000 
de euro, fonduri 
nerambursabile 
Tot prin PNRR urmează ca

Râșnovul să beneficieze de un sistem
de tip „e-ticketing”. Proiectul este
implementat la nivelul întregii zone
metropolitane, iar soluţiile tehnice
vor fi unitare, astfel că investiţiile la
nivel local vor fi corelate. Pentru
implementarea acestui sistem,
Râșnovul a depus un proiect cu o va-
loare de 58.000 de euro, sumă din
care se vor achiziţiona inclusiv auto-
mate de bilete pentru Râșnov. De
asemenea, vor fi implementate pro-
grame informatice și vor fi asigurate
alte dotări, astfel încât sistemul de tip
„e-ticketing” să fie unitar la nivelul
întregii regiuni metropolitane. 

4 microbuze electrice de un milion de euro, 
achiziţionate prin PNRR

Lucrările au început 
în această lună și 
vor fi terminate în 
iulie sau august 

Din această vară, turiștii care
vor merge în Valea Cetăţii vor avea
la dispoziţie o nouă parcare, de 334
de locuri, aceasta urmând a fi ame-
najată la mică distanţă de platoul
unde sunt organizate Zilele
Râșnovului și Festivalul Naţional
Ecvestru. Lucrările au început
deja. „Constructorul va încerca să
termine lucrările în cel mai scurt
timp posibil. În luna iulie sau
august, când este vârf de sezon
avem promisiunea că lucrările vor
fi terminate, astfel că se va rezolva,
într-o mare măsură, criza
locurilor de parcare. Aceasta este
numai prima etapă a strategiei
noastre de rezolvare a locurilor de

parcare, pentru că, tot în această
zonă, avem în plan să construim și
o parcare multietajată”, ne-a
declarat primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu.

Contractul de lucrări pentru
noua parcare, în valoare de
2.121.979,43 lei fără TVA a fost
semnat în 27 decembrie 2021, cu
Asocierea SC Studio Art Construct
SRL (lider) - SC AGM Stradal SRL
– SC Calotmir Tehnagri SRL. 

Proiectul parcării din Valea
Cetăţii prevede amenajarea căilor
de acces și a platformei aferente
locurilor de parcare, acestea
ocupând o suprafaţă de 8.200 mp.
De asemenea, vor fi amenajate tro-
tuare, cu o suprafaţă totală de 650
mp, dar și o reţea de canalizare plu-
vială, cu o lungime de 478 ml. 

Noua parcare va beneficia și de
un sistem de iluminat, iar la intrări
și ieșiri vor fi instalate bariere. 

Noua parcare din Valea Cetăţii,
gata în această vară 

ORAȘ „VERDE”: Pe rutele interne de transport în comun,  Râșnovul va trece de la „diesel” la „electric”.
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Împlinirea a jumătate de veac
de convieţuire împreună este o
adevărată sărbătoare în sine, iar în
comunitatea râșnoveană, astfel de
momente nu trec neobservate. De
această dată a venit rândul soţilor
Boian și Niga să fie felicitaţi de
reprezentanţii autorităţilor locale.

Primarul Orașului Râșnov,
Liviu Butnariu, le-a înmânat,
recent, soţilor Boian o plachetă și
le-a urat cel mai sincer „La mulţi
ani!”. Valeria și Aurel Boian s-au
căsătorit în 29 aprilie 1972. De

atunci au trecut 50 de ani, cu bune
și cu rele, dar înţelepciunea și
respectul unul faţă de celălalt au
stat la baza căsniciei lor.

De un moment similar au avut
parte și soţii Maria și Andrei Niga,
care s-au căsătorit tot în anul 1972,
fiind aniversaţi la jumătatea lunii
mai.

Au primit și ei felicitările
râșnovenilor, iar cea care le-a
înmânat placheta și le-a transmis
gândurile bune a fost viceprimarul
Carmen Sandu.

Familiile Boian și Niga, 
50 de ani de la căsătorie

La Râșnov, autorecenzarea
a fost de peste 83%.
Aproximativ 4 din 10 
persoane au greșit 
chestionarele, iar 
acestea vor fi recenzate
acum, la domiciliu

Începută în 14 martie, autore-
cenzarea (de acasă sau asistată) a
fost un succes la Râșnov. Dintr-un
număr de 15.915 locuitori (esti-
mare la data de 1 decembrie 2021),
s-au autorecenzat 13.336 de per-
soane, adică 83,80% din total. Pro-
centul e peste media pe judeţ
(74,06%, Brașovul clasându-se pe
primul loc pe ţară) și cu mult peste
media naţională (46,8% din popu-
laţia rezidentă ţintă estimată).

Pentru a-i ajuta pe oameni să se
autorecenzeze, la Râșnov au fost
amenajate 8 puncte de autorecen-
zare asistată (unde cetăţenii au
primit sprijin să completeze ches-
tionarele online), acestea fiind dis-
tribuite în toate zonele orașului. 

În 27 mai, etapa de autorecen-
zare s-a încheiat, iar cei care nu au
completat chestionarele online vor
trebui să aștepte recenzorii acasă.
Prin procesul recenzării la domici-
liu, care a început vineri, 3 iunie,

vor trece însă și cei care nu au
completat corect chestionarele
(40% din totalul celor autorecen-
zaţi, potrivit Direcţiei Judeţene de
Statistică Brașov).

Cum verifici dacă 
te-ai autorecenzat
corect
Cei care doresc să verifice dacă

s-au autorecenzat corect pot intra
pe site-ul insse.ro și, în colţul din
stânga jos, există o iconiţă pe care
scrie „Dovada autorecenzării”. Se
dă click pe aceasta și apoi se com-
pletează CNP-ul în căsuţa în care
scrie „Introduceţi un CNP”. Dacă
se eliberează dovada, chestionarul
a fost completat corect și nu mai
este nevoie de vreun demers. În caz
contrar, este nevoie ca recenzorul
să vină acasă la persoana respec-
tivă.

Cum putem să-i
deosebim pe 
infractorii care se
dau drept recenzori 
„Oamenii noștri se cunosc, au,

bineînţeles, actul de identitate și
legitimaţie. Am încercat, cât am
putut, ca recenzorul să fie de
acolo, din zona în care locuiește,

să fie cunoscut cât de cât de anu-
mite persoane, în caz de ceva, să
fie identificat foarte ușor”, ne-a
explicat Ion Popescu, directorul
Direcţiei Judeţene de Statistică
Brașov.

Se poate și 
prin telefon
Cei care nu s-au autorecenzat

sau cei care au făcut acest demers
și au greșit vor fi înștiinţaţi de
recenzori despre ziua în care vor
veni prin zona lor. „Noi așa i-am
instruit și le-am dat și anumite
flyer-e să le pună în cutia poștală,
să-i anunţe pe oameni în legătură
cu ziua în care vin, cu  orele la
care să-i aștepte. În caz că
nu reușesc să vină în acea
zi, vin a doua zi sau le
lasă numărul de telefon
ca să poată lua legătu-
ra telefonică. În situa-
ţia în care omul
pleacă, nu este acasă,
nu este de găsit, dar,
totuși, este în locali-
tate, poate fi recenzat și
prin telefon”, a mai spus
Ion Popescu.

În cazul celor care pleacă
pentru mai multe luni, dar mai
puţin de un an, recenzorii vor lua

legătura cu rudele sau vecinii aces-
tora, care le vor putea oferi anu-
mite informaţii. În această situaţie,
recensământul se poate face chiar
și prin telefon, dacă persoana ple-
cată lasă un număr la care poate fi
contactată. 

Conform calendarului oficial,
colectarea datelor de către recen-
zori, prin interviuri faţă în faţă (cu
ajutorul tabletelor) se va încheia în
17 iulie. Persoanele care refuză
furnizarea de date pentru recen-
sământ vor risca o amendă de la
1.000 de lei la 3.000 de lei.

Până pe 17 iulie, recenzorii vin la ușă, dacă nu aveţi dovada autorecenzării

Cum
decurge recenzarea

Recenzorul merge la orice per-
soană care nu s-a autorecenzat, are o legi-

timaţie special creată și poate fi legitimat. „Nu
este obligatoriu să intre în casă, se poate sta în

faţa ușii. Dacă nu este invitat în casă, recenzorul
nu are voie să forţeze intrarea în locuinţă”,
transmite INS. 

Recenzorul este instruit să arate și răspun-
sul pe care-l bifează pe tabletă în numele său,

pentru ca persoana recenzată să fie sigură că
ceea ce declară este ceea ce este bifat.

Se declară situaţia existentă la
data de 1 decembrie 2021. 

Modelul legitimaţiei pentru

Recensământul Populaţiei și

Locuinţelor din România.

18 mai - Maria și Andrei Niga

29 aprilie - Valeria și Aurel Boian

Votată de Consiliul Local ca
viceprimar al orașului Râșnov, 
Carmen Sandu și-a încetat man-
datul, după ce a demisionat din
funcţie, din motive personale.
Anunţul demisiei a fost făcut în
timpul ședinţei de plen a Consiliu-
lui Local din 31 mai, iar cu această
ocazie primarul orașului, Liviu
Butnariu, a ţinut să îi transmită
aprecierea întregului Executiv al
Primăriei, pentru ceea ce a demon-
strat în perioada, chiar dacă scurtă,
din păcate, în care a muncit pentru
oraș din calitatea de viceprimar. 

„Doresc să-i mulţumesc doam-
nei Carmen Sandu pentru activi-
tatea depusă în Executivul local,
ca și coordonatoare a Serviciului

Agricol, Serviciului Mediu și
Direcţiei Sociale. Rămâne un om
de echipă și sunt convins că vom
colabora și pe mai departe, atât în
activitatea din administraţie, cât și
în cea politică. De asemenea, o
asigur de preţuirea mea și a
colegilor din Primăria Râșnov”, a
declarat Liviu Butnariu. 

Pentru Carmen Sandu, man-
datul de viceprimar a fost unul plin
de provocări, pentru că, a explicat
ea, administraţia publică are speci-
ficul ei. „Din interior, administraţia
publică nu este așa cum o per-
cepem de afară. Sunt alte reguli,
alte proceduri. Însă am găsit în
primărie o echipă de profesioniști.
Împreună am format o echipă.

Am colaborat foarte bine cu pri-
marul, cu colegii din Primărie și
cu colegii din Consiliul Local
Râșnov”, a declarat doamna Sandu. 

Ea a menţionat că, în principal,
a dus mai departe proiectele înce-
pute. „Mi-a plăcut să lucrez. Am
încercat să fac totul cât se poate de
bine. În administraţia publică, un
an este o perioadă foarte scurtă și
nu se pot vedea rezultatele unor
proiecte sau măsuri. Mi-aș fi dorit
mai mult, mi-aș fi dorit să las în
urmă mai multe lucruri, dar atât a
fost posibil”, a continuat fostul
viceprimar. 

Pe de altă parte, Carmen Sandu
a ţinut să precizeze că a renunţat la
mandat din motive personale, nu
ca urmare a unor „jocuri politice”,
așa cum s-a speculat. 

După demisia doamnei Carmen
Sandu, aleșii locali râșnoveni au
ales un nou viceprimar al orașului,
pe  Mircea Săndulescu (PSD). Noul
viceprimar este arhitect de profesie
și are 42 de ani. După ce a fost va-
lidat în funcţie acesta a declarat că
și-a propus să continue proiectele
începute la Râșnov, dar și să
încerce să atragă noi finanţări pen-
tru dezvoltarea orașului. De
cealaltă parte, primarul Liviu 
Butnariu l-a felicitat pe noul
viceprimar. „Sper să fac o echipă
bună cu noul viceprimar, să își
îndeplinească exemplar atribuţiile
pe care le va avea și să fie un câștig
pentru Primăria Râșnov”, a
declarat Liviu Butnariu.

Mulţumim, doamnă viceprimar!
Carmen Sandu și-a încheiat mandatul de viceprimar al Râșnovului. 
Motive personale au determinat-o să renunţe la funcţie
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În ziua „Curăţeniei
Naţionale” au fost adunate
18.920 kg de deșeuri 

Râșnovul a trecut și anul acesta
printr-o amplă acţiune de curăţe-
nie. A fost „Luna curăţeniei”, orga-
nizată anual de autorităţile locale,
dar Râșnovul a participat și la cam-
pania naţională „Curăţăm Româ-
nia” a Ministerului Mediului. De
altfel, în cadrul campaniei
„Curăţăm România”, care s-a des-
fășurat la Râșnov în 7 mai, au fost
adunate 18.920 de kilograme de
deșeuri. „Ecologizarea s-a făcut în
zonele Valea Cetăţii, Valea 
Cărbunării, Valea Popii, Prome-
nadă, Glăjerie, Dobrice, Hoc -

Nicolae Bălcescu. Au participat
sute de râșnoveni, de la elevi, la
angajaţi ai Primăriei, lucrători ai
operatorului local de salubritate
Goscom Cetate Râșnov, dar și
foarte mulţi voluntari. Mobilizarea
a fost exemplară”, a precizat pri-
marul Râșnovului, Liviu Butnariu. 

Ecologizare realizată
și de enoriașii 
Bisericii Catolice 
Fraţii din Conventul „Preasfânta

Treime” din Pârâul Rece și-au alo-
cat o zi pentru a se implica în cam-
pania „Curăţăm România”. Cu
mănuși și saci primiţi de la
Primărie, ei au început treaba la
ora 9.00, în faţa mănăstirii, și, până

la ora 13.45, au strâns gunoaiele
până în apropiere de drumul
naţional DN 73A (sectorul Râșnov –
Predeal). „S-a adunat o cantitate
imensă de deșeuri, nefiind sufi-
cienţi cei 60 de saci de la
Primărie”, au precizat reprezen-
tanţii Conventului. 

Curăţenie generală 
și în alte zone 
ale orașului
Pe lângă acţiunea din 7 mai, în

această primăvară au fost realizate
ecologizări și în alte zone ale
orașului, cu ajutorul persoanelor
beneficiare de ajutoare sociale și
care trebuie să facă ore de muncă
în folosul comunităţii. Astfel, 

imediat după Paște, în 27 aprilie, a
fost curăţată zona I.L. Caragiale.
Acţiunea a durat câteva ore,
perioadă în care s-au adunat zeci de
saci de deșeuri. Pe lângă strângerea
gunoaielor în zonă, au fost mătu-
rate și străzile. 

În 2 mai a fost curăţenia în
cartierul Romacril, de unde, la fel,
s-a strâns o cantitate impresionan-
tă de deșeuri.

Curăţenie generală a fost făcută
și la Promenadei Sissi. Astfel, în 3
mai au fost curăţate aleile, au fost
decolmatate șanţurile din zonă,
pentru o mai bună colectare a
apelor pluviale, și au fost curăţate
și vetrele foc, special amenajate
pentru grătar. 

Râșnovenii, implicaţi în acţiunile de curăţenie

Angajaţi ai Primăriei Râșnov,
inclusiv primarul Liviu Butnariu,
dar și ai Ocolului Silvic Râșnov au
ieșit, în 7 mai, la plantare de
arbori în zona Diham. „Au fost
plantaţi zeci de puieţi de brad.
Pentru noi, participarea la cam-
paniile de plantare este o
tradiţie”, a anunţat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu. 

Plantarea de arbori a fost „com-
pletată” și cu o acţiune de ecolo-
gizare, din zonă fiind strânse
deșeurile aruncate de turiști sau
râșnoveni. 

Acţiunea de la Diham reprezin-
tă doar o mică parte a campaniei de
plantare din acest an a Ocolului
Silvic din Râșnov. Mai exact, potri-
vit șefului Ocolului Silvic Râșnov,
Gheorghe Puiu, în primăvara aces-
tui an au fost plantaţi, în total,
82.500 de puieţi forestieri, dintre

care 3.850 de fag, 4.700 de gorun,
48.400 de molid, 20.900 de brad,
1.600 de larice și 3.050 de paltin de
munte.

Unde s-au făcut 
plantări în acest an
Potrivit șefului Ocolului Silvic,

în primăvara acestui an, pe o

suprafaţă de 14,08 hectare s-au
realizat împăduriri integrale (au
fost primele plantări), iar pe o
suprafaţă de 2,37 hectare au fost
completate împăduririle din anii
precedenţi (puieţii care nu s-au
prins au fost înlocuiţi). „Tot în
primăvara acestui an, suprafaţa
regenerărilor naturale (unde nu
este nevoie de plantări – n.r.) a

crescut cu 40,4 hectare, care se
adaugă celor 182,55 hectare din
anii anteriori”, a mai spus 
Gheorghe Puiu. 

Plantările s-au făcut în vecină-
tatea trambulinelor pentru sărituri
cu schiurile, în Valea Paltinului,
precum și în zona drumurilor
forestiere Golomoș, Glăjărie, Năjila
și Mălăiești. 

25.000 de puieţi de
brad și molid, din
pepiniera proprie 
Din cei 69.300 de puieţi de brad

și molid folosiţi anul acesta în
lucrările de împădurire, 25.000
provin din pepiniera Ocolului Silvic
Râșnov din Valea Lungă. De aseme-
nea, anul acesta, 25.000 de puieţi au
fost mutaţi din solar în pepinieră,
aceștia urmând a fi folosiţi pentru
lucrările din anii următori. Nu în
ultimul rând, în solar a fost înfiin-
ţată o nouă cultură de molid. 

„Pe perioada verii se vor realiza
lucrări de întreţinere a culturilor de
puieţi de molid, brad, fag și paltin
de munte, precum și a celor orna-
mentali de tuia, stejar roșu, scoruș
și platan. Este vorba despre aproxi-
mativ 75.000 de puieţi, pepiniera
având un grad de ocupare de 80%”,
a mai spus șeful Ocolului Silvic. 

82.500 de puieţi forestieri, plantaţi în această
primăvară de Ocolul Silvic Râșnov 
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Cum în ultima decadă a lunii
aprilie, un urs a fost observat tot
mai des în zonele frecventate de
râșnoveni, dar mai ales de turiști,
pentru a evita problemele ce ar
putea apărea din acest punct de
vedere, reprezentanţii Primăriei au
decis să ia măsuri.

Astfel, s-a apelat la o firmă spe-
cializată, în apropierea Cetăţii

Râșnov fiind instalată o cușcă pen-
tru prinderea animalului. Aceasta a
fost adusă de la Asociaţia „Direcţia
pentru Monitorizarea și Protecţia
Animalelor”.

Primele rezultate s-au văzut pe
4 mai, când un urs care obișnuia să
coboare în oraș, în căutare de mân-
care, a fost prins de către specia-
liștii Ocolului Silvic Râșnov, cu

ajutorul cuștii speciale, chiar în
zona Cetăţii.

După ce a fost analizat de către
un medic veterinar, masculul de
aproximativ trei ani a fost microci-
pat și relocat, în condiţii de sigu-
ranţă, așa cum prevede legea, pe
fondul cinegetic al orașului nostru,
în zona Proviţă. Și vulpea care
coborâse în oraș, în căutare de

hrană, a fost capturată. Ea a fost
transportată  la medicul veterinar
pentru efectuarea unor analize, iar
mai apoi, a fost relocată tot pe fon-
dul cinegetic al orașului nostru, în
aceeași zonă ca și ursul.

După o săptămână, un alt urs
a fost capturat în cușca special
amplasată, de această dată fiind
vorba despre o femelă. „Aceasta

a fost atent analizată de un
medic veterinar, după care a fost
relocată în zona Proviţă, pe ace-
lași fond forestier al Ocolului
Silvic Râșnov”, a explicat pri-
marul orașului Râșnov, Liviu
Butnariu.

În total, șase urși au fost obser-
vaţi în ultima perioadă coborând în
oraș după mâncare.

„Capcană” pentru urși, în zona Cetăţii Râșnov
Doi urși și o vulpe au fost capturaţi cu ajutorul unei cuști speciale și relocaţi în zona Proviţă

Proiectul beneficiază de o
finanţare europeană în
valoare de 53.500 de euro

Vizitatorii staţiunii de interes
naţional Râșnov vor avea ocazia să
experimenteze o nouă formă de
turism. Este vorba despre „turis-
mul de liniște”, un concept nou
pentru judeţul nostru, iar la
Râșnov va fi implementat un
proiect pilot. 

Conceptul „turism de liniște” a
fost anunţat în urmă cu mai multe
luni, de Consiliul Judeţean Brașov,
după ce, în cadrul unui proiect cu
finanţare europeană, „ThreeT”,
specialiști ai administraţiei ju-
deţene și experţi internaţionali au
identificat această „nișă” turistică
pentru a pune în valoare po-
tenţialul judeţului. 

„Pentru acest concept a fost ales
Râșnovul. Este un proiect pilot,
care se implementează în perioada
aprilie – noiembrie 2022. Sunt
vizate Poiana Schleiff și Colţul lui
Văsâi, din Râșnov. Ambele zone
sunt mici poieniţe din vecinătatea
orașului, unde oamenii merg pen-
tru relaxare”, a explicat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu. 

În Poiana Schleiff se poate
ajunge din Valea Cetăţii (din zona
parcării), dar și din Valea Popii (de
la Biserica veche „Sfântul 
Nicolae”). Colţul lui Văsâi este în
zona crucii luminate de lângă
Râșnov. Ambele zone sunt ușor
accesibile, dar și suficient de
„retrase”, astfel că oamenilor le va
fi destul de ușor să ajungă la ele și

să se deconecteze, pentru câteva
ore, de agitaţia cotidiană.  

Vor fi pregătiţi 
și ghizi 
Pentru implementarea proiec-

tului pilot, Consiliul Judeţean
Brașov, Orașul Râșnov, Ocolul 
Silvic Râșnov și Asociaţia Rosenau
Turism au încheiat un protocol de
colaborare. În baza acestuia vor fi
elaborate propuneri privind nevoile
de investiţii la nivelul celor două
zone menţionate și vor fi căutate
posibile surse de finanţare (fonduri
europene sau guvernamentale sau
alte oportunităţi).

De asemenea, vor fi făcute
propuneri pentru o mobilitate
ușoară înspre și dinspre cele două
zone de liniște, prin îmbună-
tăţirea accesibilităţii cu sisteme

de transport ecologice.
Proiectul pilot mai presupune

și identificarea de voluntari locali și
formarea acestora pentru ghidajul
turiștilor. Nu în ultimul rând, vor fi
realizate marcaje și elemente
informative care să promoveze
zonele de liniște.

Prin acest proiect pilot va fi
pregătit și un model de dezvoltare
și administrare, după noiembrie
2022.

Zonele de liniște de la Râșnov
sunt dezvoltate în cadrul proiectu-
lui „ThreeT”, un proiect interna-
ţional cu finanţare europeană, în
care Consiliul Judeţean Brașov este
partener. Prin acest proiect a fost
definit conceptul turistic de zone
de liniște, ca atracţie turistică și a
fost alocată o finanţare suplimenta-
ră europeană în valoare de 53.500
de euro. 

Râșnovul, primul oraș din judeţ care va oferi „turism de liniște”

În altă ordine de idei, reprezen-
tanţii autorităţilor locale le reamin-
tesc râșnovenilor ca, în cazul în
care se întâlnesc cu ursul, sub nici o
formă să nu se apropie de animal!
Mai ales dacă este vorba despre o
ursoaică cu pui. Păstraţi-vă calmul
și, fără mișcări bruște, încercaţi să
vă îndepărtaţi de zonă! Calm, cu
faţa spre urs, dar fără a privi în ochii
lui. Sub nici o formă nu fugiţi!
Ursul vă va percepe drept pradă și va
ataca. Nu faceţi poză cu animalul
nici dacă sunteţi la o distanţă 

apreciabilă! Nu hrăniţi animalul și
cu atât mai puţin puii de urs. În
apropiere se poate afla o ursoaică! 

În drumeţii, neapărat să aveţi la
dumneavoastră spray pentru urs și
fluierul. Puteţi să legaţi de rucsac și
clopoţei, cu care să faceţi zgomot
pe traseu. Ursul va evita zona zgo-
motoasă. Nu vă abateţi de la traseu
și, pe cât posibil, în drumeţii
mergeţi în grupuri mai mari.
Niciodată singur! 

În oraș, dacă vedeţi un urs,
sunaţi imediat la 112! 

Ce faceţi dacă vedeţi un urs

11 mai 2022

4 mai 2022

Vizită de lucru la Râșnov, în cadrul proiectului ThreeT, 
derulat împreună cu regiuni din Italia, Spania, 
Germania, Malta, Ungaria, Finlanda și  Polonia.



Pagina 6 ÎNVĂŢĂMÂNT

La Râșnov, cu prilejul zilei lor,
copiii au fost în centrul atenţiei, iar
evenimentele pregătite pentru ei, coor-
donate de Primărie, au început chiar
din 31 mai. Pe parcursul zilei, cei mici
au avut de ales între momentele artis-
tice speciale și evenimentele sportive
gândite pentru ei. Părinţii și bunicii au
fost și ei invitaţi la acestea, desigur, cu
acceptul celor mici.  

Grădiniţele, școlile și liceul au
pregătit nu mai puţin de 28 de activităţi
pentru a marca Ziua Copilului, iar
Clubul Sportiv Olimpic Cetate Râșnov a
organizat 12 competiţii, pentru tot
atâtea ramuri sportive: sărituri cu schi-
urile, schi biatlon, schi fond, fotbal,
volei, handbal, scrimă, tenis de câmp,
rugby, lupte, karate și cheerleading. 

„Evenimentele au avut loc pe 31

mai, cu mici excepţii. La ora 10.00 s-a
desfășurat festivitatea de deschidere, în
Piaţa Unirii, iar apoi copiii  s-au îndrep-
tat către locurile de desfășurare a acti-
vităţilor. Școlile au pregătit programe
artistice, concursuri de desene pe
asfalt, trotinete, biciclete, role, dansuri
moderne, dansuri populare, iar com-
petiţiile sportive au fost destinate disci-
plinelor care se practică la CS Olimpic
Cetate. Au existat nu mai puţin de 46
de trofee puse în joc la «Cupa 1 Iunie».
Am avut și invitaţi, din Brașov și din
alte localităţi din judeţ. Spre exemplu,
turneul de volei a reprezentat o ade-
vărată competiţie judeţeană. Au fost
2.460 de copii, iar alături de profesori,
antrenori, părinţi și bunici, ne-am
bucurat împreună de joc, mișcare și
voie bună”, ne-a declarat Nicolae 

Dogaru, președintele Clubului Sportiv
Olimpic Cetate Râșnov.

„A fost o zi specială pentru noi
toţi, pentru că bucuria și bogăţia
noastră cea mai mare sunt copiii. 
I-am sărbătorit pe 31 mai pentru ca,
de ziua lor, cei mici să poată fi alături
de părinţi, mai ales că mulţi dintre
aceștia au fost liberi de 1 Iunie. Acti-
vităţile au fost organizate de Primărie
și Consiliul Local, prin Clubul Sportiv
Olimpic Cetate și în colaborare cu
școlile și grădiniţele. A fost o mani-
festare a jocului și a bucuriei, așa cum
stă bine unei sărbători a copiilor,
aceștia bucurându-ne cu o prezenţă
atât de numeroasă. La mulţi ani,
copii, să vă bucuraţi din plin de
copilărie!”, a transmis și Liviu 
Butnariu, primarul orașului Râșnov.

Au umplut orașul de veselie
Zeci de activităţi artistice și sportive au avut loc 
cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului

Câte 24 de locuri sunt disponibile pentru clasa
de tehnician în turism și cea de prelucrări pe
mașini cu comandă numerică

Începând cu anul școlar
2021-2022, Liceul Tehnologic
din Râșnov va avea, pentru
clasele a IX-a, două clase de
filieră tehnlogică în paralel. Și
până acum au funcţionat, în
cadrul unităţii de învăţământ,
însă doar alternativ. 

Este vorba despre clasa de ser-
vicii/turism (tehnician în turism) și
clasa de mecanic (tehnician prelucrări pe mașini cu comandă
numerică), ambele cu câte 24 de locuri. 

În afară de acestea, mai sunt disponibile absolvenţilor de
gimnaziu și o clasă teoretică, profil real (știinţe ale naturii), cu
26 de locuri, precum și o clasă de învăţământ profesional de
stat, pentru specializările ospătar, respectiv operator CNC, cu
câte 12 locuri fiecare. 

„Eforturile noastre s-au concretizat și suntem foarte
bucuroși pentru acest lucru. A existat un interes din partea
operatorilor economici, pe care am dorit să îl acoperim, dar
totodată, încercăm să venim în sprijinul tuturor elevilor și al
familiilor acestora cu o ofertă cât mai largă, pentru a satisface
cât mai multe dorinţe, astfel încât copiii să nu mai fie nevoiţi
să facă naveta la Brașov”, ne-a declarat prof. Marius Lungu,
director al Liceului Tehnologic Râșnov.

Când este înscrierea
În ceea ce privește înscrierea la liceu, în acest an, în 8 iunie va

fi transmisă, de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial, către
comisia de admitere judeţeană baza de date cuprinzând mediile
generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, Evaluarea
Naţională fiind programată în perioada 14-17 iunie. 

În 1 iulie vor fi completate de către secretariatele școlilor fișele
de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu
datele personale ale absolvenţilor clasei a VIII-a, cu mediile generale
de absolvire, cu notele și mediile obţinute la Evaluarea Naţională
din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora
din aplicaţia informatică centralizată, urmând totodadă a fi
anunţată ierarhia la nivel judeţean a absolvenţilor clasei a VIII-a.

În perioada 4 – 11 iulie va avea loc completarea opţiunilor în
fișele de înscriere de către absolvenţi și de către părinţii acestora,
asistaţi de diriginţi, pentru ca în 14 iulie să fie repartizarea compu-
terizată în învăţământul liceal.

În 15-20 iulie este programată depunerea dosarelor la școlile la
care candidaţii au fost repartizaţi, iar pe 20 iulie, liceele vor 
transmite situaţia locurilor libere rămase.

A doua etapă de înscrieri se va face la finalul lunii iulie.
Pentru învăţământul profesional, înscrierea se face, 

în prima etapă, în perioada 4-8 iulie, în baza fișei de înscriere
eliberată de școala gimnazială urmată de elev. A doua etapă de
înscriere are loc la sfârșitul lunii iulie.

Două clase de filieră 
tehnologică, pentru 
absolvenţii de gimnaziu, 
la Liceul Tehnologic

OFERTA EDUCAŢIONALĂ, 
AN ȘCOLAR 2022 - 2023

Liceu, curs de zi:
� Filieră teoretică – real (știinţe ale naturi): 1 clasă

– 26 elevi;

� Filieră tehnologică – servicii/turism (tehnician în

turism): 1 clasă – 24 elevi;

� Filieră tehnologică – mecanic (tehnician prelu-

crări pe mașini cu comandă numerică): 1 clasă – 24

elevi;

Școală profesională de trei ani:
� Turism și alimentaţie (ospătar/chelner, vânzător

în unităţi de alimentaţie): 0,5 clase – 12 elevi;

� Mecanic (operator la mașini cu comandă nume-

rică): 0,5 clase – 12 elevi.

„Ora de ecologie”, un proiect derulat
de Asociaţia de Dezvoltare Intercomuni-
tară „ISO Mediu” Brașov, a avut loc la
Râșnov, în 7 iunie, la Cinematograful
Amza Pellea, iar la ora de educaţie eco-
logică inedită au participat peste 100 de
elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 3. În tim-
pul orei de ecologie, reprezentanţii ADI
ISO Mediu Brașov, cu sprijinul
Primăriei Râșnov, au susţinut o
prezentare pentru micuţii claselor a V –
a și a VI – a și le-au explicat acestora cât
de importantă este reciclarea și ce se
întâmplă cu deșeurile după ce sunt

colectate corespunzător. Prezentarea a
fost una interactivă, elevii putând pune
și întrebări specialiștilor în ecologizare. 

„Au fost prezenţi și reprezentanţii
ICAS Brașov. Aceștia le-au explicat
elevilor ce au de făcut în cazul în care
întâlnesc, în oraș, un urs, dar și motivul
pentru care coboară animalele sălbatice
în zonele locuite și ce măsuri se iau pen-
tru siguranţa cetăţenilor”, a precizat pri-
marul Liviu Butnariu, care este și
președinte al ADI ISO Mediu Brașov. 

La finalul orei de ecologizare toţi
elevii participanţi au primit și un mic

cadou, care să le amintească despre
această acţiune.

„Ora de ecologie” face parte din
strategia ADI ISO Mediu Brașov de
informare și conștientizare a elevilor
privind importanţa colectării selec-
tive. Astfel de evenimente se vor des-
fășura și în alte localităţi din judeţul
Brașov. 

ADI ISO Mediu este o structură
asociativă din care fac parte toate
primăriile din judeţul Brașov și are ca
scop principal gestionarea responsa-
bilă a deșeurilor.

Peste 100 de elevi din Râșnov, la „Ora de ecologie”
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După trei ani de pauză, Campio-
natul Naţional de Cheerleading 
s-a desfășurat pe 1 iunie, la Cluj. Așa
cum ne-au obișnuit, sportivii de la
Râșnov Cheerleaders au reușit
prezenţe pe podium, la mai multe
categorii, la finalul competiţiei.

Astfel, echipele pregătite de Luiza
Nan, Andreea Laba și Cassandra
Goian au câștigat medaliile de aur la
categoriile „Mini” (7-11 ani) și
„Youth” (9-13 ani), respectiv pe cele
de argint la categoriile „Tiny” (4-7
ani) și Seniori (peste 14 ani). De
asemenea, o parte dintre seniori au
participat la secţiunea „Grouptunt”,
unde au obţinut o altă medalie de aur.

„Suntem foarte mândre de
sportivii noștri, pentru că au reușit
să urce pe podium și în acest an.
Anul trecut nu au avut loc Campio-
natele Naţionale, s-a organizat o
cupă, din cauza pandemiei, iar în
2020 nu s-au desfășurat deloc com-
petiţii. Până în 2019, însă, eram
obișnuiţi cu medaliile la Campi-
onatele Naţionale și ne bucurăm că
reușim să fim la același nivel bun.
Primul obiectiv este, acum, partici-
parea la Campionatele Europene,
cu echipa de seniori. Demarăm o
campanie de strâgere de fonduri în
acest sens, pentru că participarea la
competiţia de la Atena, Grecia, este

destul de costisitoare și nu avem
încă bugetul necesar. Într-un viitor
ceva mai îndepărtat, ţinând cont că
cheerleading-ul devine sport
olimpic, ne dorim să ne pregătim
cât mai bine, dar și să facem cât
mai cunoscută în România această
disciplină, astfel încât să putem
participa, sub tricolor, la o ediţie
viitoare a Jocurilor Olimpice”, ne-a
spus Luiza Nan, antrenoare a
echipei din Râșnov.

Nu mai puţin de 65 de sportivi 
se pregătesc în cadrul Râșnov 
Cheerleading, în cadrul uneia dintre
12 discipline sportive ale CS Olimpic
Cetate Râșnov.

Două competiţii importante de
schi sărituri au avut loc la Com-
plexul Olimpic de pe Valea 
Cărbunării, în ultima zi a lunii
aprilie. Este vorba despre Campio-
natele Naţionale și Campionatele
Naţionale Școlare, cei mai buni

sportivi din ţară la această disci-
plină întrecându-se pentru un loc
pe podium. Evenimentele au adus
și rezultate foarte bune pentru
Clubul Sportiv Școlar Dinamo
Râșnov, care a adunat nu mai puţin
de 11 prezenţe pe podium.

SCHI SĂRITURI

Două Campionate Naţionale, 
11 medalii pentru CSȘ Dinamo

Rezultatele copiilor din Râșnov
Campionatul Naţional Școlar: 

- Păunaș Ariana – locul 1, K35 (feminin);

- Strâmbeanu Ștefan – locul 2, K35 (masculin);

- Moldovan Fineas – locul 2, K15 (băieţi);

- Gyurka Albert - locul 2, K15 (băieţi);

- Butu Alexandra – locul 3, K35 (feminin).

Campionatul Naţional al României:

- Butu Alexandra – locul 1, K35 (școlari I fete);

- Moldovan Abiel, locul 1, K15 (copii II băieţi);

- Păunaș Ariana – locul 2, K35 (școlari II fete);

- Strâmbeanu Ștefan – locul 2, K35 (școlari II băieţi);

- Simionescu Răzvan – locul 2, K15 (copii II băieţi);

- Costin Ștefan – locul 3, K15 (copii II băieţi).

Cupa Mălăiești la schi alpin,
concurs cu o tradiţie de peste trei
decenii, s-a desfășurat anul acesta în
perioada 14 – 15 mai.

Cea de-a 38-a ediţie a evenimen-
tului de la Cabana Mălăiești a adunat
la start zeci de pasionaţi ai spor-
turilor de iarnă, care s-au întrecut

pentru un loc pe podium. Con-
curenţii s-au bucurat din plin de
soarele de mai, dar și de stratul gros
de zăpadă. Distracţia a fost la cote
maxime, iar la final, cei mai buni
concurenţi au fost premiaţi. 

„Felicitări organizatorilor, par-
ticipanţilor, dar și tuturor celorlalţi

oameni care au fost prezenţi la
tradiţionala Cupă de la Mălăiești.
Este o bucurie să îi vedem, mulţi
dintre ei având în urmă multe alte
participări. Sperăm să ne vedem
sănătoși și la ediţiile viitoare”, a
spus Liviu Butnariu, primarul
Râșnovului, prezent la eveniment.

SCHI ALPIN

Cupa Mălăiești, tradiţie de aproape patru decenii

Peste 250 de copii 
au participat la 
Cupa Mușchetarul

Unul dintre cele mai importante
evenimente din sectorul juvenil al
scrimei românești a fost găzduit de
orașul Râșnov. În primul weekend de
vară calendaristică, în 4-5 iunie, la
sala de sport a Școlii Gimnaziale nr. 3
a avut loc a 6-a ediţie a Cupei
Mușchetarul.

Concursul destinat atât fetelor,
cât și băieţilor, de la categoriile de
vârstă U9, U11 și U13, a adunat
sportivi de la toate cluburile de profil
din ţară, aceștia întrecându-se în
cadrul probei de sabie. 

„Din cauza pandemiei, s-au rărit
competiţiile juvenile în ultimii doi
ani. Ușor, ușor, se reiau, dar în
momentul de faţă, înaintea Campio-
natului Naţional nu există un astfel

de concurs. Așadar, toată lumea a
dorit să se pregătească pentru
Naţionale și am avut 252 de sportivi
la start. Pot spune că evenimentul a
fost unul extrem de reușit și ţin să le
mulţumesc tuturor participanţilor,
sperăm că s-au simţit bine la Râșnov.
De asemenea, le mulţumim celor din
conducerea clubului Olimpic Cetate
și autorităţilor locale pentru spriji-
nul organizatoric”, a precizat Cezar
Ailincă, antrenorul micilor sabreri de
la CS Olimpic Cetate Râșnov.

Clubul râșnovean a avut în 
concurs cinci sportivi: Rucsandra
Mihaela Tatoiu (U9-fete), Tudor Ter-
ciu (U11-băieţi), Lorena Lionte (U13
– fete), Sofia Iacobescu (U11-fete),
Giulia Șerban (U11-fete). De aseme-
nea, au mai participat sabreri de la
Corona Brașov și Mușchetarul
Brașovean, dar și de la cluburi de
mare tradiţie precum CSA Steaua,
Riposta, Dinamo, etc.

SCRIMĂ

Sărbătoare pe planșă

Echipa de seniori a CS Olimpic
Cetate Râșnov a reușit cel mai bun
sezon al său, de când evoluează în
Liga a 3-a. Astfel, băieţii lui Lucian
Petre au reușit să se califice în 
playoff-ul Seriei a 5-a, după care 
s-au clasat pe locul al treilea la

finalul campionatului. În sezonul
regulat, „galben-albaștrii” au avut,
în cele 18 jocuri disputate, 8 vic-
torii și câte cinci remize și cinci
înfrângeri, cu un golaveraj de 
26-21. Astfel, fotbaliștii Râșnovului
au terminat prima fază a sezonului

pe locul trei, pe care aveau să și-l
păstreze și după playoff, în urma a
două victorii, trei remize și patru
înfrângeri. A fost, de departe, cea
mai bună evoluţie a echipei noastre
de fotbal, de la promovarea în Liga
a 3-a, care s-a produs în 2016.

FOTBAL

Olimpic Cetate a încheiat pe podium 
cel mai bun sezon al său în Liga a 3-a

Campioane în România,
urmează Europa
Râșnov Cheerleaders, de 5 ori pe podium la Campionatul Naţional. 
Următorul obiectiv: Campionatele Europene - Atena, Grecia
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Sfinţii Constantin 
și Elena, zi de 
sărbătoare în oraș
Ziua de 21 mai, când sunt

prăznuiţi Sfinţii Împăraţi Constan-
tin și mama sa, Elena, este una cu
dublă însemnătate pentru credin-
cioșii din Râșnov, căci lăcașul de
cult din cartierul Florilor sărbă-
torește în această zi și hramul 
bisericii. Biserica s-a dovedit
neîncăpătoare pentru zecile de
credincioși care au participat la
Sfânta Liturghie.  După slujba ofi-
ciată de preoţii bisericii, credin-
cioșii, alături și de alţi preoţi din
alte parohii au înconjurat biserica,
iar din loc în loc a fost citită Sfânta
Evanghelie.

Ziua Europei, 
sărbătorită 
și la Râșnov
9 mai, Ziua Europei, a fost săr-

bătorită și la Râșnov. Centrul
Europe Direct Râșnov a marcat
această zi cu un mozaic cultural
european din 10 scurtmetraje de
animaţie cu povești diferite, unele
dintre ele cu o notă umoristică,
altele care au pus în discuţie
subiecte „fierbinţi”, cu care ne con-
fruntăm cu toţii în viaţa de zi cu zi.
Filmele au fost proiectate la Cine-
matograful „Amza Pellea”, orașul
nostru fiind inclus în calendarul
Zilelor Filmului European pentru
Tineri, care s-au desfășurat în
perioada 6-9 mai. 

La eveniment a fost prezent și
primarul orașului Râșnov, Liviu
Butnariu, care le-a explicat celor
prezenţi cât de important este fap-
tul că România este membru al UE.

Vânătoarea de ouă 
din în Piaţa Unirii,
„magnet” pentru copii 
Un eveniment specific Paștelui,

reluat după perioada pandemică, a
fost „Vânătoarea de ouă”. Aceasta a
avut loc în Sâmbăta Mare, pe 23
aprilie, organizată de Primăria
Orașului Râșnov, în colaborare cu
Asociaţia Izvorul Vieţii, fiind
adresată copiilor de la 2 la 10 ani.
Cu acest prilej, pentru prima dată
în România, a fost prezentă masco-
ta profesională a echipei de fotbal
American (NFL) Kansas City
Chiefs: KC Wolf, care a distrat 
copiii cu ghidușiile lui.

Ziua Înălţării, totodată Ziua
Eroilor, a fost cinstită anul acesta în 2
iunie, la Monumentul Eroilor de la
„Biserica Veche” - Valea Popii. La ce-
remonial au participat reprezentanţi
ai Primăriei Orașului Râșnov și ai
Bazei 42 Comunicaţii și Informatică
de Sprijin.

Ceremonia a început cu
intonarea imnului naţional al
României, după care a urmat o slujbă
religioasă, oficiată de preoţii din
Râșnov, în memoria celor căzuţi la
datorie. După acest moment,
reprezentanţii autorităţilor locale, cei

au unităţii militare, poliţiei, jan-
darmeriei, ai instituţiilor de
învăţământ din oraș, dar și ai com-
paniilor private, și nu numai, au
depus, rând pe rând câte o coroană de
flori la monumentul eroilor. Un alt
moment special a fost „onorul prin
cânt și poezie” dat de copiii din oraș. 

„În fiecare an, în Ziua Înălţării
Domnului, ne adunăm pe Valea
Popii, pe vatra medievală a
Râșnovului românesc, lângă
străvechea noastră biserică «Sf.
Nicolae», să cinstim eroii neamului
nostru, să cinstim jertfa lor pe 

câmpurile de luptă, în lagăre și în
închisori. Pomelnicele și parastasele
pentru eroi păstrează trează conș-
tiinţa neamului nostru, dragostea
pentru ţară, din neam în neam, din
generaţie în generaţie. Ziua Eroilor
ne ajută să ne bucurăm că suntem
un neam care în istoria sa a luptat
și a învins pentru apărarea credinţei
și patriei.  În aceste timpuri atât de
grele și nesigure, Ziua Eroilor, pusă
sub protecţia Crucii creștine, ne
ajută să înţelegem puterea destinu-
lui neamului nostru, o putere primită
de neamul românesc din credinţa sa,

din legătura sa cu Hristos Cel
Răstignit și Înviat, o putere care ne
dă speranţă pentru viitorul copiilor
și nepoţilor noștri”, a spus primarul
Liviu Butnariu. „Să-l rugăm pe
Dumnezeu, să reverse harul Său, al
luminii și vieţii veșnice, peste eroii
neamului românesc, dăruindu-le
lor odihnă întru nădejdea Învierii,
iar nouă, celor ce îi cinstim prin
rugăciune și fapte bune, să ne
dăruiască puterea să ne iubim
poporul și patria și să păstrăm
dreapta credinţă creștină. Așa să ne
ajute Dumnezeu!”, a încheiat acesta.

De Înălţare, râșnovenii și-au 
cinstit eroii la „Biserica Veche”

După o pauză cauzată de pan-
demia de coronavirus, Maialul
Râșnovean a revenit pe Promenada
Sissi, în luna mai, deschizând seria
evenimentelor cultural-artistice
din acest sezon estival. Au fost trei
zile de distracţie și voie bună,
râșnovenii și turiștii trăind eveni-
mentele cu aceeași bucurie ca
înainte de pandemie.

Vremea bună a ţinut și ea cu
organizatorii, iar numărul celor
prezenţi la recitalurile de muzică
populară, folk sau de muzică ușoară
a fost tot mai mare cu fiecare zi a

festivalului.
Sărbătoarea din Promenada Sissi

a început vineri, 20 mai, cu muzică
de promenadă, pentru ca a doua zi,
Ioana Bozga să încânte publicul cu
un recital de muzică populară. Pe
scenă au mai urcat Ansamblul 
Folcloric Zestrea Branului, Cătălin
Lăcătuș și Ansamblul Mugurelul.
Spectacolul a continuat cu
recitalurile de muzică folk oferite de
Hoinarii Craiului, Piticu, Vocelis și
Weekend Group.

Duminică, Maialul a început cu
un program pentru copii, susţinut

de Oaki Club Brașov, atmosfera fiind
apoi întreţinută de grupele de
Cheerleaders, Clubul Elevilor
Râșnov (dansuri moderne), Alexxa
(muzică ușoară), Fanfara Română
din Codlea, Ansamblul Folcloric
Măgura, Georgiana Pătrunjel (mu-
zică populară) și Elise Corboș.
Atracţia zilei a fost recitalul artiștilor
Traian și Valeria Ilea, cărora le-au
urmat pe scenă Claudiu Benga (folk)
și Karina, iar după bunul obicei al
Maialului, băieţii de la CALENDAR
au încheiat sărbătoarea cu un recital
extraordinar.

Maialul reprezintă un obicei al
sașilor din întreaga Transilvanie, o
petrecere câmpenească ce altădată
era organizată în luna mai, în cin-
stea terminării anului școlar, fiind
totodată și o sărbătoare a gospoda-
rilor din oraș. Evenimentul a fost
„reîmpământenit” de Primăria
Râșnov și Goscom Cetatea Râșnov
din anul 2012, fiind organizat an de
an, cu excepţia perioadei de pan-
demie. Ca la fiecare ediţie, sărbă-
toarea s-a dorit a fi și un bun prilej
de a promova talentul tinerilor din
Râșnov, interpreţi sau dansatori.

Maialul a deschis sezonul estival la Râșnov

� Robohackathon – 11 iunie
� Jocmania, ediţia a XI-a – 12-19 iunie
� Zilele Orașului Râșnov și Festivalul Naţional Ecvestru – 15-17 iulie
� Festivalul de educaţie și inspiraţie – 17-24 iulie
� Festivalul de „Folk la altar”, ediţia a II-a – 27-30 iulie
� Speed&Sound, ediţia de vară - iulie
� Rockstadt Extreme Fest – 3-7 august
� Festivalul Floare de Colţ – 5-7 august

� Festivalul de Film și Istorii Râșnov, ediţia a XIV-a – 19-28 august
� Festivalul Vinului – 2-4 septembrie
� Cantonament FIS, Carpath Cup – tineret (fete și băieţi), FIS Cup – open
(fete și băieţi), Grand Prix (Contintental Cup – Seniori) – septembrie 
� Ziua Naţională a României, Ziua Staţiunii de Interes Naţional Râșnov –
1 decembrie
� Balul Călușarilor, Balul Zoritorilor – decembrie
� Târgul de Crăciun – 6-24 decembrie

AGENDA CULTURALĂ 2022

DIN VIAŢA
ORAȘULUI

108 eroi au căzut la datorie în Primul Război Mondial și își dorm somnul de veci 
în Cimitirul Eroilor de lângă „Biserica Veche” Sfântul Nicolae din Râșnov.


