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Fotbal, dar mai
ales povești 
și amintiri, 
la clasicul 
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Râșnovenii din
cartierul ISR, 
așteptaţi să depună
cereri pentru 
locurile de parcare
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Începutul toamnei vine cu mireasmă de
vin, la Râșnov. În perioada 31 august – 1
septembrie, orașul nostru găzduiește Festi-
valul Vinului, eveniment ajuns la cea de-a
patra ediţie. Zeci de crame vor aduce în
Orașul Rozelor cele mai bune vinuri, pe care
le pot degusta vizitatorii în Piaţa Unirii.
Cramele care și-au anunţat deja prezenţa
sunt atât din ţară, cât și din Republica
Moldova și produsele lor le veţi putea degus-
ta în locuri special amenajate pe o parte a
pietonalului din centrul orașului. Pe altă
parte vor fi amplasate rulote cu mâncăruri
pentru vizitatori. 

Pe scena amplasată în centrul orașului
vor urca mai mulţi artiști locali și nu numai,
dar și ansambluri de dansuri populare.
Cargo și Iris ţin capul de afiș al eveni-
mentelor din 31 august, iar Timpuri Noi și
Phoenix, în 1 septembrie. 

Festivalul Vinului încheie
sezonul estival 2019

Râșnovenii, dar și turiștii din Orașul
Rozelor se vor bucura, în seara de 23 august,
de un eveniment inedit - „Seara Naţiunilor”, la
care sunt așteptaţi aproximativ 700 de oameni,
din 40 de ţări. Acţiunea, care începe de la ora
19.00, are ca scop prezentarea produselor tra-
diţionale de mâncare și băutură din fiecare ţară
ce va avea reprezentanţi la Râșnov. Totodată, va

fi un bun prilej de a face cunoscute sutelor de
oaspeţi Cetatea Râșnov, precum și produsele
culinare și tradiţionale ale Transilvaniei.

„Seara Naţiunilor” este un eveniment
pregătit de reprezentanţii din ţara noastră ai
Mesei Rotunde, organizaţie ce are filiale în
întreaga lume. Fondată la Norwich (Norfolk,
Marea Britanie), în urmă cu peste 90 de ani,

Masa Rotundă este o asociaţie non-politică,
ale cărei obiective sunt încurajarea unor
standarde etice ridicate în viaţa comercială,
promovarea părtășiei în rândul tinerilor băr-
baţi profesioniști și oameni de afaceri și
„împuternicirea fiecărui individ să aibă un
impact pozitiv acasă, la locul de muncă și în
comunitatea sa”. 

„Seara Naţiunilor” în Cetate, cu 700 de oameni, din 40 de ţări

SÂMBĂTĂ, 31 AUGUST: 
CARGO ȘI IRIS

DUMINICĂ, 1 SEPTEMBRIE: 
TIMPURI NOI ȘI PHOENIX

Primăria Râșnov a pregătit în această
perioadă dosarele pentru mai multe achiziţii
publice, unele pentru elaborarea unor docu-
mentaţii, altele pentru realizarea unor lucrări.
Unele proiecte sunt în etapa evaluării dosarelor
depuse de ofertanţi, iar altele sunt în faza
pregătirii caietelor de sarcini și documentaţi-
ilor necesare lansării licitaţiilor. 

Pentru o parte dintre proiecte, în acest an
poate începe și derularea efectivă, respectiv
pentru modernizarea iluminatului public în
cartierele  1 și 2, actualizările Planului Urba-
nistic General al orașului Râșnov și Planului
Urbanistic Zonal pentru zona centrală sau cele
pentru închiderea fostei gropi de gunoi sau
pentru amenajarea unui adăpost de animale. 

Pentru alte proiecte de dezvoltare,
investiţiile sunt planificate ca multianuale, iar

pentru lucrările programate pentru 2020 s-au
demarat de pe acum procedurile. În acest caz
vorbim de proiecte precum etapa a 2-a de
reabilitare a Policlinicii, parcarea etajată de pe
Valea Cetăţii, noi parcuri în cartierele Chimica
și Centru Nord. 

„Formalismul și birocraţia care însoţesc
achiziţiile publice, dar mai ales blocajele ce
pot apărea din cauza neînţelegerilor dintre
ofertanţi și a contestaţiilor depuse de aceștia,
au devenit, în contextul legislaţiei actuale,
mari consumatoare de timp. Pentru a nu fi
puși în situaţia de a pierde timp preţios în
2020, am demarat de pe acum procedurile de
licitaţie, astfel încât, în primăvara anului
viitor să putem demara lucrări pe teren ime-
diat ce timpul ne va permite. Totodată,
această bugetare multianuală mai previne un

risc, faţă de care am învăţat, de nevoie, să fim
prevăzători: imposibilitatea de a angaja
investiţii noi în 2020, în lipsa unui buget apro-
bat.  În 2019, spre exemplu, bugetul de stat
s-a aprobat în luna martie 2019, iar de aici un
lung șir de întârzieri în aprobarea bugetului
judeţean și al primăriilor. Practic, din luna
mai am fi putut demara prima licitaţie de
lucrări, iar iunie ar fi fost termenul cel mai
optimist pentru deschiderea primului șantier
din 2019. Nu a fost așa, tocmai pentru că noi,
la Râșnov, am avut «temele făcute». S-a
lucrat pe teren chiar din luna februarie, pen-
tru că am avut investiţii bugetate și proceduri
derulate din timp”, a precizat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu.

Primăria Râșnov a dat în lucru
primele proiecte ale anului 2020

Râșnovul va fi primul oraș din România care va testa 
un sistem mecanizat de strângere a gunoaielor din apă
Instalaţia va fi montată pe pârâul Ghimbășel, aproape de ieșirea spre Predeal 
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Policlinica intră într-o nouă
etapă de modernizare

O nouă sursă de finanţare pentru parcarea
etajată din Valea Cetăţii

În derulare: Iluminat cu sistem LED, în alte două cartiere
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Primăria Râșnov a pregătit în această
perioadă dosarele pentru mai multe achiziţii
publice, unele pentru elaborarea unor docu-
mentaţii, altele pentru realizarea unor lucrări.
Unele proiecte sunt în etapa evaluării
dosarelor depuse de ofertanţi, iar altele sunt în

faza pregătirii caietelor de sarcini și
documentaţiilor necesare lansării licitaţiilor. 

Prin aceste proceduri, pentru unele
investiţii multianuale, cum este cazul moderni-
zării  Policlinicii, anul acesta, în paralel cu lucră-
rile care sunt în curs de recepţie la prima etapă,

se pregătește terenul pentru faza următoare. 
De asemenea, sunt în derulare procedurile

pentru realizarea unor noi locuri de parcare în
Valea Cetăţii, dar și pentru amenajarea unor
zone de agrement. 

Nu în ultimul rând, pe lista licitaţiilor ce

ne-a fost pusă la dispoziţie de primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu, se regăsesc și
două proiecte importante pentru dezvoltarea
viitoare a orașului, respectiv actualizarea Pla-
nului Urbanistic Zonal și întocmirea Planului
Urbanistic Zonal pentru centrul orașului. 

PRIMĂRIA RÂȘNOV PREGĂTEȘTE „TERENUL” 
PENTRU MAI MULTE PROIECTE DE DEZVOLTARE  
Edilii au lansat sau au în pregătire mai multe licitaţii de servicii sau lucrări 

Două firme sunt intersate 
să pregătească Documentaţia
de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţie 

Începute în anul 2017, lucrările la prima
etapă de modernizare a Policlinicii din Râșnov
au intrat pe ultima sută de metri. Clădirea în
care funcţionează unitatea medicală a fost ter-
moizolată și mansardată, la noul nivel fiind

amenajate 17 spaţii în care vor fi cabinete
medicale. De asemenea, pentru a permite
accesul persoanelor cu mobilitate redusă a
fost montat un lift. 

Etapa a doua de modernizare a policlinicii
presupune realizarea lucrărilor la spaţiile inte-
rioare, iar pentru a stabili exact ce intervenţii
sunt necesare, Primăria Râșnov a lansat o lici-
taţie pentru realizarea Documentaţiei de
Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI),
procedura fiind acum în desfășurare. Pentru a

obţine acest contract, cu o valoare estimată de
120.000 lei, au depus oferte patru operatori
economici, iar dacă va fi desemnat un câștigă-
tor, acesta va avea la dispoziţie 60 de zile pen-
tru elaborarea documentaţiei. 

Primarul Râșnovului, Liviu Butnariu, a
declarat că după finalizarea DALI va fi lansată
licitaţia de lucrări, procedură care ar urma să
se încheie în cursul acestui an.

Printre altele, în tema de proiectare se
menţionează că toate instalaţiile electrice, ter-

mice, sanitare și cele de curenţi slabi (de
comunicaţii) noi prevăzute a se instala vor fi
„îngropate” în pereţi.  Lucrările propriu-zise la
această etapă sunt programate să înceapă în
primăvara anului viitor, după ce vor fi mutate
temporar mai multe cabinete medicale în
spaţiile nou amenajate de la mansardă. 

După modernizare, policlinica va
funcţiona minim 30 de ani fără a fi nevoie de
alte intervenţii majore, numărul estimat de
utilizatori fiind de 50.000 pe an. 

Primăria Râșnov va încerca să
obţină bani prin Fondul de 
Dezvoltare a Investiţiilor 

Valea Cetăţii, un loc aproape pustiu, în
urmă cu mai mulţi ani, a devenit „centrul”
turismului din orașul nostru, iar acest lucru
este resimţit mai ales de șoferi, care găsesc cu
greu un loc unde să lase mașina. În aceste
condiţii a devenit necesară amenajarea unei
parcări în zonă. Pentru acest proiect, edilii au

pregătit un dosar în vederea obţinerii unei
finanţări europene prin care, pe lângă banii
pentru o parcare supraetajată, au solicitat
finanţare nerambursabilă și pentru alte două
investiţii, respectiv restaurarea primei școli
românești din localitate și amenajarea unui
amfiteatru în Valea Cetăţii. Cererea de
finanţare a fost depusă în urmă cu aproxima-
tiv un an, fiind solicitate fonduri prin Progra-
mul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa
prioritară 3.1, însă, până acum, edilii
râșnoveni nu au primit niciun răspuns. 

Împrumut fără dobândă,
cu rambursarea 
în 25 de ani 
În aceste condiţii, pentru amenajarea par-

cării, edilii râșnoveni au identificat o altă sursă
de finanţare. „O variantă era să solicităm
finanţarea prin Programul Naţional de Dez-
voltare Locală, etapa a 3-a (PNDL 3 – n.r.),
dar acesta nu a mai fost lansat. În schimb, a
fost lansată o linie de finanţare prin Fondul
de Dezvoltare a Investiţiilor, prin se pot face

împrumuturi prin Trezoreria Statului, cu
rambursarea banilor în 25 de ani, fără
dobândă. Noi am depus în 31 iulie cererea de
finanţare pentru acest obiectiv de investiţii”, a
explicat Butnariu. 

Primăria Râșnov are în plan și lansarea li-
citaţiei de lucrări. Conform informaţiilor
oferite, noua parcare ar urma să aibă o capa-
citate de 330 de locuri, valoarea proiectului
fiind estimată la 3.500.000 lei, fără TVA.
Proiectul are în vedere și execuţia sistemului
de scurgere a apelor și iluminat perimetral.

Procedura de achiziţie a
lucrărilor va fi lansată în scurt
timp de Primăria Râșnov 

După ce a fost semnat contractul de
finanţare cu Administraţia Fondului de
Mediu (AFM) pentru închiderea rampei de
depozitare a deșeurilor din localitate (22
iulie 2019, foto), Primăria Râșnov a început
să pregătească dosarul licitaţiei pentru
lucrările propriu zise. Conform declaraţiei
primarului Râșnov, Liviu Butnariu, va-
loarea contractului este estimată la
3.989.729 lei, fără TVA, iar licitaţia va fi
lansată în zile următoare. 

Prin acest proiect, printre altele, se va
realiza o impermeabilizare a deșeurilor, iar

lucrările vor fi efectuate astfel încât să asi-
gure posibilitatea de a executa controale,
reparaţii și o întreţinere ulterioară timp de
minim 30 ani. Scopul sistemului de imper-
meabilizare este de a împiedica formarea de
mirosuri și praf, împrăștierea de către vânt a
deșeurilor ușoare (hârtie, plastic), pătrun-
derea apei din precipitaţii în corpul depozi-
tului, scurgerea poluanţilor în apa subte-
rană, apariţia incendiilor de depozit, elibe-
rarea necontrolată de gaz în atmosferă. Pen-
tru a fi atins  acest obiectiv, depozitul va fi
„închis” etanș, cu ajutorul unor straturi de
sol și materiale care împiedică infiltrarea
apei sau eliberarea necontrolată a gazelor.
Peste toate aceste straturi se va așterne
pământ vegetal, iar aici va fi semănată iarbă
și vor fi plantaţi arbuști speciali.

Policlinica intră într-o nouă etapă de modernizare

O nouă sursă de finanţare pentru parcarea etajată din Valea Cetăţii 

Fosta groapă de gunoi a orașului intră în ecologizare 
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Acesta va fi „literă de lege” 
pentru eliberarea certificatelor
de urbanism și a autorizaţiilor
de construire 

Având în vedere că Râșnovul este într-o
continuă dezvoltare, autorităţile locale au
lansat, în această vară, licitaţia pentru „actu-
alizarea/revizuirea Planului Urbanistic Gene-
ral (PUG), realizat în sistem informatic GIS și
a regulamentului local de urbanism (RLU)”.
Termenul de depunere a ofertelor a fost 30
iulie, iar potrivit primarului Râșnovului, Liviu
Butnariu, au fost depuse două oferte, acestea
fiind acum în etapa evaluării tehnice. Conform
aceleiași surse, valoarea contractului a fost
estimată la 500.000 lei fără TVA, iar durata de
realizare a documentaţiilor este de 20 luni de
la emiterea ordinului de începere a serviciilor. 

PUG și RLU se elaborează în scopul sta-
bilirii direcţiilor, priorităţilor și reglemen-
tărilor de amenajare a teritoriului și de dez-
voltare urbanistică a localităţii; utilizării
raţionale și echilibrate a terenurilor necesare
funcţiunilor urbanistice. De asemenea, în cele
două documente vor exista precizări privind
zonele cu risc natural, evidenţieri ale fondului
construit și reglementări referitoare la modul
de valorificare a acestuia în folosul comu-
nităţii. Nu în ultimul rând, PUG-ul și RLU-ul

vor sta la baza fundamentării realizării unor
investiţii de utilitate publică și asigurării
suportului reglementar pentru eliberarea cer-
tificatelor de urbanism și a autorizaţiilor de
construire.

În aceste condiţii, în elaborarea celor două
documente, consultantul care va obţine con-
tractul va trebui să urmărească mai multe
obiective, printre care optimizarea relaţiilor
localităţii în teritoriul administrativ judeţean,
valorificarea potenţialului natural, economic
și uman; organizarea și dezvoltarea căilor de
comunicaţii, stabilirea și delimitarea teritoriu-
lui intravilanului propus, a zonelor construi-
bile și a restricţiilor de construire; stabilirea și
delimitarea zonelor funcţionale și delimitarea
zonelor cu interdicţie temporară și definitivă
de construire; modernizarea și dezvoltarea
echipării edilitare; stabilirea obiectivelor de
utilitate publică. Totodată, firma va trebui să
coreleze zonele funcţionale existente și să
propună includerea în intravilan a unor
suprafeţe de teren ce urmează a fi destinate
locuinţelor și funcţiunilor complementare,
serviciilor și de producţie. 

După finalizare, cele două documente vor
fi supuse aprobării Consiliului Local Râșnov.
Conform legislaţiei, noul PUG va avea caracter
de reglementare și va răspunde programului
de amenajare a teritoriului și nevoilor de dez-
voltare a localităţii.

Primăria Râșnov a primit o
ofertă de la un consultant
interesat să elaboreze PUZ-ul
pentru această zonă a orașului 

Tot pentru reglementarea urbanistică,
Primăria Râșnov a lansat, în această vară, și
licitaţia pentru întocmirea Planului Urbanis-
tic Zonal (PUZ)- zona centrală și a regula-
mentului local de urbanism, valoarea con-
tractului fiind estimată la 350.000 lei, fără
TVA. La licitaţia pentru elaborarea celor două
documente s-a înscris o firmă, dosarul depus
de aceasta fiind acum în evaluarea tehnică,
după care va urma analiza ofertei financiare.
În cazul în care documentaţia ofertantului
este conformă și va fi semnat contractul de
servicii, consultantul va avea la dispoziţie 18
luni pentru finalizarea documentaţiilor. 

Planului urbanistic care face obiectul

acestui contract vizează zona centrală a orașu-
lui Râșnov, zona construită protejată și de pro-
tecţie a monumentelor. Stabilirea modului de
construire în teritoriul studiat se va face în
funcţie de obiectivele existente, de punere în
valoare a elementelor protejate și de obiec-
tivele de dezvoltare ale teritoriului studiat.

Prin PUZ-ul amintit se va urmări tipul
elementelor protejate, respectiv trama
stradală, parcelarul și fondul construit. Toto-
dată, în documentaţiile urbanistice vor exista
prevederi referitoare la funcţiunile clădirilor
și utilizarea terenului (profile de străzi, plan-
taţii și alte amenajări ale spaţiului).

Nu în ultimul rând, prin acest PUZ vor fi
stabilite, printre altele, gradul de ocupare a
parcelelor, regimul de înălţime a construc-
ţiilor, gabaritele construcţiilor, alcătuirea
fronturilor către stradă, ritmul golurilor,
funcţiunile istorice sau tradiţionale.

Unul va fi amenajat în Centru
Nord, iar celălalt - în Chimica 

Râșnovenii din Centru Nord vor avea la
dispoziţie un parc modern, în care copiii se vor
putea juca în siguranţă, iar adulţii vor putea să
facă sport. Investiţia este estimată la 244.437
lei (cu TVA inclus), iar Primăria Râșnov
pregătește licitaţia pentru realizarea proiectu-
lui tehnic și execuţia lucrărilor.  Proiectul
urmărește reamenajarea peisagistică, moder-
nizarea locurilor de joacă pentru copii și ame-
najarea unor locuri pentru practicarea de
activităţi sportive. „Parcul, împreună cu spa-
ţiul de joacă pentru copii, este o soluţie
benefică pentru petrecerea timpului liber,
acesta devenind un important loc de recreere
al locuitorilor din orașul Râșnov”, se arată în
documentaţia aferentă licitaţiei. Prin acest
proiect, în primă fază, vor fi desfiinţate cons-
trucţiile și instalaţiile existente, după care se va

pregăti terenul pentru lucrările ulterioare
(trasare alei, montare utilităţi). Va urma apoi
realizarea construcţiilor noi, respectiv aleile,
locul de joacă și montarea mobilierului și a
dotărilor. La final, va fi refăcut și spaţiul verde. 

O altă licitaţie pregătită de Primăria
Râșnov vizează amenajarea unei zone de agre-
ment în cartierul Chimica. Conform infor-
maţiilor oferite de primarul Râșnovului, Liviu
Butnariu, valoarea investiţiei este estimată la
245.020 lei (cu TVA inclus). Lucrările pre-
văzute prin acest proiect sunt similare cu cele
de la parcul ce urmează a se amenaja în 
Centru Nord.

Studii de fezabilitate sunt întocmite pen-
tru reabilitarea tuturor parcurilor din oraș,
proiectele din Chimica și Centru Nord fiind
lansate primele având în vedere că valoarea
investiţiei estimate permite derularea unor
proceduri simplificate de licitaţie. Imediat ce
aceste proceduri vor fi finalizate, vor fi lansate
și licitaţiile pentru celelalte proiecte.

Investiţia este estimată la 
peste 12 milioane de lei. Patru
firme au intrat în competiţia
pentru acest contract 

Patru firme au depus oferte la licitaţia
pentru modernizarea sistemului de iluminat
public de pe 15 străzi din cartierele 1 și 2,
lansată de Primăria Orașului Râșnov.
Dosarele depuse de constructor sunt acum în
etapa de evaluare tehnică, iar ofertele care
trec de această fază vor intra în analiza finan-
ciară. Contractul, cu o valoare estimată la
12.059.082 lei (fără TVA)  presupune atât
proiectarea, cât și execuţia lucrărilor. 

Noul sistem de iluminat se va realiza pe
străzile Tudor Vladimirescu, Panduri,
Postăvarului,  Mihail Sadoveanu, Alecu
Russo, Ion Heliade Rădulescu, Barbu
Ștefănescu Delavrancea, Ioan Slavici,
Crizantemelor, George Topârceanu, Vasile
Alecsandri, Zaharia Stancu, Ana Ipătescu,
Primăverii și Toamnei. „Derulăm acest
proiect împreună cu Electrica și doar pentru
aceste 15 străzi au putut bugeta o finanţare.
Furnizorul de energie face partea de regle-

mentare electrică (demontat stâlpi vechi,
îngropat cablurile de electricitate, execuţie
branșamente consumatori individuali), noi
venim în completare și vom îngropa celelalte
reţele de curenţi slabi (televiziune, telefonie,
internet etc), vom monta noii stâlpi de ilumi-
nat public, respectiv lămpile cu tehnologie
LED”, a explicat primarul Liviu Butnariu. Ca
și cost de investiţie, parteneriatul cu 
Electrica reduce presiunea pe bugetul local
cu aproximativ 50%. Totodată, prin moderni-
zarea sistemului de iluminat de pe cele 15
străzi (selectate de către cei de la Electrica),
Primăria Râșnov estimează că va fi redus con-
sumul de energie electrică cu minim 40%,
ceea ce înseamnă o reducere semnificativă a
facturilor lunare. De asemenea, prin alegerea
surselor de iluminat cu LED se realizează
obiectivele Directivelor Europene. Nu în
ultimul rând, având în vedere că se va realiza
un sistem de iluminat stradal cu un număr
redus de modele de aparate de iluminat, va
rezulta și o reducere a costurilor de
întreţinere, iar în anumite cazuri, lămpile vor
putea fi mutate dintr-un loc în altul.

Potrivit estimărilor edililor, lucrările vor
începe în acest an. 

Râșnovul va avea un nou 
Plan Urbanistic General 

Noi reguli pentru construirea
în zona centrală a orașului

Două parcuri noi în Râșnov

Iluminat public cu sistem LED,
în două cartiere din Râșnov 

Valoarea lucrărilor este 
estimată la peste 364 de
mii de lei, fără TVA 

Conform legislaţiei, autorităţile locale au
dreptul de a confisca animalele lăsate
nesupravegheate pe domeniul public al loca-
lităţii. Pentru a gestiona astfel de situaţii,
Primăria Râșnov va amenaja un adăpost
special, unde să fie ţinute aceste animale, în
special caii și vitele, până la recuperarea sau

valorificarea lor. 
Astfel, pentru proiectarea și construirea

unui adăpost temporar, edilii râșnoveni au
lansat o procedură de achiziţie, valoarea con-
tractului fiind estimată la 364.236 lei, fără
TVA. Conform informaţiilor Primăriei
Râșnov, pentru obţinerea acestui contract au
fost depuse patru oferte. În cazul în care con-
tractul va fi atribuit, constructorul va avea la
dispoziţie o lună pentru elaborarea proiectu-
lui tehnic și alte trei pentru realizarea
lucrărilor propriu-zise. 

Adăpost special pentru animalele
confiscate de pe domeniul public 
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Primăria Râșnov a pus la punct toate
detaliile pentru reabilitarea și refuncţio-
nalizarea Casei de Cultură din centrul orașu-
lui, încă o „datorie de onoare” pe care și-a
asumat-o administraţia orașului. În 2011,
după stăruitoare negocieri cu Biserica Orto-
doxă, s-a reușit  aducerea acestei clădiri
istorice în patrimoniul comunităţii, după care
au fost posibile intervenţiile de urgenţă pentru
conservarea acestei construcţii reprezentative
pentru orașul nostru, la care de 140 de ani nu
s-au mai făcut lucrări de reabilitare. Con-
solidările de urgenţă au avut loc în 2013, iar de
atunci, în paralel, s-a lucrat la proiectul pentru
reabilitarea totală, o lucrare complexă și, fiind
vorba de o clădire de patrimoniu istorică,
foarte costisitoare. În primă instanţă s-a încer-
cat varianta renovării cu bani europeni, care
însă nu s-a putut realiza pe ciclul de finanţare
UE 2007 – 2013 (închis în 2015), din cauză că
nu s-a deschis nici o axă de finanţare cores-
punzătoare lucrărilor necesare. Iniţial, nici
pentru ciclul de finanţare UE 2014 - 2020,
lansat în 2016, nu s-a anunţat o axă de
finanţare în care să se încadreze proiectul
întocmit la Râșnov, moment în care s-a avut în
vedere lansarea investiţiei cu finanţare de la
bugetul local. Acest lucru nu s-a putut realiza
însă, din cauza constrângerilor bugetare care
au intervenit ca urmare a „revoluţiei fiscale”
impuse de Guvern și care au diminuat cu mili-
oane de lei alocările către administraţiile
locale. Primăria Râșnov n-a abandonat însă
proiectul Casei de Cultură, iar în 2018, s-a
identificat o nouă oportunitate. Întreg proiec-
tul a fost regândit pentru ca Râșnovul să poată
aplica pentru licitaţia de proiecte POR, Axa Pri-
oritară 13.1 „Îmbunătăţirea calităţii vieţii po-
pulaţiei în orașele mici și mijlocii din Româ-
nia”, deschisă anul trecut. 

„Dacă iniţial s-a pus accent pe reabilitarea
acestei clădiri de patrimoniu istoric, pe care
noi, locuitorii acestui oraș, suntem datori să o
apărăm, pentru a o putea transmite mai
departe urmașilor noștri, acum, prin noul
proiect punem accent pe refuncţionalizare.
Altfel spus, iniţial se avea în vedere ca desti-
naţie principală cea de muzeu, acum, pentru
a putea să îndeplinim condiţiile de eligibilitate
pentru finanţare, am actualizat întregul
proiect pornind de la o nouă perspectivă:
transformarea Casei de Cultură într-un cen-
tru de activităţi comunitare. Destinaţia de
muzeu se păstrează, dar ca obiectiv secundar,
și, ce este foarte important, finanţarea ne va
permite consolidarea clădirii. Faţă de proiec-
tul iniţial, actualizarea a dus elemente noi
privind reorganizarea spaţiilor și noi amena-
jări care să permită utilizarea clădirii în noul
scop propus. Doar ca exemplu: un amfiteatru
în  curtea interioară, un lift de acces până la
mansardă, organizarea și dotarea noilor spaţii
în funcţie de cerinţe”, ne-a explicat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu.

Noul proiect a fost depus la Agenţia de Dez-
voltare Regională Centru, dosarul fiind încă în
faza de evaluare. De asemenea, documentaţia
tehnică aferentă proiectului a obţinut avizul de
la Direcţia de Cultură a Judeţului Brașov.
Având în vedere că este vorba despre o clădire
emblematică a orașului, lucrările de restau-
rare, reabilitare, consolidare și extindere vor
respecta tradiţiile arhitecturale locale prin
folosirea de materiale de construcţii locale și
de calitate. Consolidarea Casei de Cultură nu
va afecta decoraţiunile interioare și exterioare
și nici conformaţia actuală a clădirii.

Ba mai mult, prin acest proiect vor fi eli-
minate intervenţiile neconforme realizate de-a
lungul anilor, astfel încât Casa de Cultură să
revină la forma originală. 

Spaţiu pentru activităţile
râșnovenilor de vârsta a
treia și muzeu al orașului
Prin proiectul actualizat, Primăria Râșnov

a stabilit în detaliu cum va arăta  Casa  de Cul-

tură după reabilitare și cum va fi folosit fiecare
spaţiu. Primarul Liviu Butnariu ne-a explicat
că proiectul de reabilitare are ca fundament
integrarea persoanelor vârstnice, iar obiectul
de activitate al Casei de Cultură va fi „oferirea
oportunităţii de socializare și petrecere a tim-
pului liber pentru persoanele vârstnice”.

După finalizarea proiectului, aici vor fi
amenajate spaţii dedicate diverselor cercuri
tematice, un spaţiu dedicat întrunirilor per-
soanelor vârstnice (Clubul Pensionarilor), o

mediatecă, o sală multifuncţională, gradene și
senă exterioare, un muzeu de istorie al
Râșnovului, o galerie de expunere și de vânzare
a produselor artizanale locale, un magazin de
suveniruri.

Lift pentru accesul la 
etajele superioare
Potrivit proiectului, intrarea în clădire se

va face din curtea interioară, iar la etajele supe-
rioare, accesul va fi asigurat prin scări inte-
rioare și exterioare și un lift, instalarea acestu-
ia fiind necesară asigurării accesului per-
soanelor cu mobilitate redusă.

De asemenea, conform proiectului, clădi-
rea va fi dotată cu instalaţii sanitare, termice,
electrice și de sunet.

Amfiteatru în curte 
Curtea interioară a Casei de Cultură va

reprezenta punctul de întâlnire a tuturor uti-
lizatorilor. Conform proiectului, în spaţiul
rămas între clădirea Casei de Cultură și plat-
forma liftului pe plan înclinat va fi construit un
corp sculptural acoperit, ce va adăposti o scenă
și gradene. Aici se vor putea organiza eveni-
mentele în aer liber, respectiv concerte, specta-
cole, proiecţii film.

Muzeu la subsol 
La subsol, funcţiunea predominantă va fi

cea de muzeu. Accesul în subsol se face de la
parter, prin scara principală și secundară, dar și
cu ajutorul liftului. De asemenea, aici vor
exista grupuri sanitare care să deservească în
principal vizitatorii muzeului.

Galerie și mediatecă 
la parter 
La parter, în partea dinspre stradă, vor fi

amenajate mediateca și galeria pentru
expunerea și vânzarea de produse artizanale
locale. Fiecare funcţiune va fi deservită de un
birou administrativ.

Sală multifuncţională 
la primul etaj 
La etajul 1 vor fi amenajate o sală multi-

funcţională, o scenă, vestiare și grupuri sa-
nitare pentru artiști, un studio de dansuri de-
dicate persoanelor vârstnice. Tot aici vor exista
două săli pentru cercuri tematice.

Balcon la mansardă 
Proiectul prevede și că la mansardă se va

afla culoarul ce poate deveni balcon, de unde
se poate privi scena de sus, în situaţia unui
spectacol.

La început a fost han 
Casa de Cultură este situată în centrul

istoric al localităţii, în Piaţa Unirii. Ea a fost
construită pe fundaţia unui spital medieval, de
către comunitatea săsească, cu destinaţia de
han, cu denumirea „Gasthof zur Rosennauer
Burg” (hanul „La Cetatea Râșnovului”). 

Clădirea Casei de Cultură este în forma
literei „U” în plan, urmărind pe două laturi
clădiri adiacente alipite, cu o curte interioară
accesată din stradă prin gangul ce este acope-
rit de etajele superioare.

Unul dintre punctele forte ale Casei de Cul-
tură este pictura murală din sala mare, care va
fi restaurată.

Ce vor putea face râșnovenii în Casa 
de Cultură, după ce va fi deschisă
Ambiţia autorităţii locale este ca ea să devină „inima” socializării în oraș, indiferent de vârstă
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Încep lucrările la biserica Parohiei Râșnov V
Procesul de avizare a fost finalizat, la un an de la așezarea pietrei de temelie 

La un an de la așezarea pietrei de temelie, la viitoarea bi-
serică a Parohiei Râșnov V, în septembrie vor începe efectiv și
lucrările. Construcţia va fi ridicată în curtea Unităţii Militare
Centrul 42 Comunicaţii și Informatică de Sprijin din Râșnov. 

„În acest timp scurs de la așezarea pietrei de temelie am
așteptat toate avizele necesare unei astfel de
construcţii. Suntem extrem de bucuroși că
am ajuns la faza în care putem începe
lucrările. Construcţia va fi una din lemn,
cu o înălţime de aproape 22 de metri.
Suntem în discuţii cu constructorul pe
mai multe detalii, iar odată ce acestea

vor fi finalizate, vom trece efectiv la treabă. Avem strânsă o
sumă de bani din donaţii și ne străduim să strângem și restul
banilor care ne sunt necesari. Cu ajutorul lui Dumnezeu,
vom duce lucrarea la bun sfârșit”, ne-a precizat pr. Dorin
Giurgi, paroh al Parohiei Râșnov V. 

Fiind vorba despre o construcţie ridicată în curtea unităţii
militare, care, de altfel, a sprijinit proiectul prin donarea
terenului, documentaţia a avut un parcurs aparte în ceea
ce privește avizarea, aceasta depinzând în mare proporţie
de Ministerul Apărării Naţionale. 

Piatra de temelie pentru biserica din curtea
Unităţii Militare Centrul 42 Comunicaţii și Informa-

tică de Sprijin din Râșnov a fost așezată la data de 1 septem-
brie 2018 de către Înaltpreasfinţitul dr. Laurenţiu, Arhiepis-
copul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, care a săvârșit 
atunci slujba religioasă înconjurat de un sobor de preoţi și
oficialităţi locale și militare. De asemenea, la punerea pietrei
de temelie au participat autorităţile locale și judeţene, prin
primarul Liviu Butnariu și președintele Consiliului Judeţean
Brașov, Adrian Veștea, dar și reprezentanţi ai principalelor
instituţii de apărare din judeţul Brașov.

Noua biserică din Râșnov va avea hramul Sfântului
Arhanghel Gavriil și al Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, 
Mitropolitul Transilvaniei.

PLANURILE ARHITECTURALE PENTRU NOUL LĂCAȘ DE CULT, SCARA 1:100

PLAN ÎNVELITOARE

PLAN PARTER

PLAN CAFAS COTA +3,00

FAŢADĂ PRINCIPALĂ VEST

FAŢADĂ LATERALĂ SUD
SECŢIUNE TRANSVERSALĂ A-A’ SECŢIUNE TRANSVERSALĂ B-B’

La data de 1 septembrie, Jandarmeria
Română celebrează 126 ani de la înfiinţarea
Jandarmeriei Rurale, „sărbătoare de o mare
încărcătură emoţională, un moment ce evocă
gloriosul trecut și impresionantul prezent al
acestei arme”, după cum a precizat Cristian
Elly Paliștan, inspector șef al Inspectoratului
Judeţean de Jandarmi (IJJ) Brașov. 

Momentul va fi celebrat cum se cuvine la
Brașov, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
pregătind o serie de activităţi cu scopul de a
păstra viu trecutul instituţiei. Manifestările nu
vor ocoli Râșnovul, unde, în parteneriat cu
Primăria, va fi organizat în seara zilei de 1 sep-
tembrie, începând cu ora 21.00, o retragere cu
torţe. Traseul luat în calcul până acum de către
organizatori pornește de la Troiţă (de la capă-
tul străzii I.L. Caragiale), va continua pe
străzile  Mihai Eminescu, Uzinei, Mihai
Viteazul, Piaţa Unirii, Republicii, va trece prin
faţa sediului Jandarmeriei Râșnov și se va
încheia la Unitatea Militară. 

Toate acestea au loc și în contextul Cente-
narului Jandarmeriei în Transilvania.

Puţină istorie
În urmă cu 126 de ani, la 1 septembrie

1893, a fost instituit un corp de pază și
ordine cu structură militarizată în toate
localităţile rurale din ţară, Jandarmeria
Rurală. Meritul pentru înfiinţarea Jan-
darmeriei Rurale îi revine guvernului con-
servator condus de Lascăr Catargiu, care a
elaborat și prezentat Parlamentului, în ia-
nuarie-februarie 1893, Legea asupra Jan-
darmeriei Rurale. Actul normativ prevedea
instituirea unui corp de pază și ordine cu
structură militarizată în toate localităţile
rurale din ţară, deoarece structurile ante-
rioare, practic neprofesionalizate, nu făceau
faţă situaţiei operative complexe și nu
corespundeau instituţiilor unui stat euro-
pean modern, punându-se deci accentul atât
pe menţinerea ordinii și garantarea sigu-
ranţei publice, cât și pe aplicarea legilor.

S-a introdus astfel principiul de ordine în
aplicarea legii, constând în aceea că, prin cali-
tatea de militari, jandarmii reprezentau însăși
autoritatea statului român.

Retragere cu torţe pe 1 septembrie, de Ziua Jandarmeriei Rurale



Pagina 6 ACTUAL

Râșnovenii care locuiesc în cartierul ISR
au la dispoziţie 226 de locuri de parcare, ame-
najate în urma lucrărilor de modernizare a
infrastructurii pietonale și rutiere. Faţă de pla-
nurile iniţiale, care prevedeau 201 de locuri de
parcare, după resitematizare, s-au creat cu 25
de locuri mai mult, respectiv 226. În derulare
sunt acum procedurile de atribuire, iar
râșnovenii sunt așteptaţi la Primărie să depună
cererile de închiriere. „Cei care au avut con-

tract valabil au făcut o simplă cerere de
reatribuire și s-au făcut alocările conform
noilor numere ale locurilor de parcare. Pentru
locurile rămase, prioritate au, bineînţeles,
riveranii”, a declarat primarul orașului, Liviu
Butnariu. 

Contracte de închiriere 
pe un an sau cinci ani 
Potrivit sursei citate, pentru râșnovenii

care au în proprietate mașinile, iar acestea
sunt înregistrate la adresa unde au domici-
liul, se va încheia un contract de închiriere
pentru o perioadă de 5 ani. Dacă autoturis-
mul este deţinut în baza unui contract de
comodat, contractul se va încheia pentru o
perioadă de un an. 

Cererile se pot depune la Biroul Comercial
din cadrul Primăriei Râșnov, în zilele de luni și
miercuri, între orele 8.00 și 15.00, în zilele de

marţi și joi, între orele 8.00 și 16.00, iar
vinerea, între orele 8.00 – 14.30. Pe lângă
cerere (care se poate completa pe loc, formula-
rul tipizat fiind disponibil la Biroul Comercial),
solicitanţii trebuie să prezinte documentele de
identitate, care să ateste domiciliul, dar și do-
cumentele mașinii - talonul vehiculului, după
caz, și actul care atestă dreptul de folosinţă. 

Tariful pentru utilizarea unui loc de par-
care este de 84 de lei pe an. 

Râșnovenii din ISR, așteptaţi să 
depună cereri pentru locurile de parcare 
După finalizarea lucrărilor din cartier au fost amenajate 25 de locuri noi 

Penalităţi de aproape 177.000 lei, 
solicitate constructorului iniţial 

Ocolul Silvic Râșnov a lansat o nouă licitaţie pentru
modernizarea Drumului Cheișoara, după ce a fost rezi-
liat contractul cu firma care a început anul trecut
lucrările. Conform datelor disponibile pe platforma elec-
tronică de achiziţii publice (SICAP) valoarea contractu-
lui este estimată la 1.639.545 lei, fără TVA. Termenul de
depunere a ofertelor este 28 august, iar constructorul
stabilit în urma acestei licitaţii va trebui să finalizeze
intervenţiile în trei luni de la emiterea ordinului de
începere a lucrărilor. 

Potrivit șefului Ocolului Silvic Râșnov, Gheorghe
Puiu, lucrările de modernizare a drumului sunt nece-
sare 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. 

Contractul de lucrări pentru modernizarea drumu-
lui a fost semnat în luna noiembrie a anului 2017, cu
firma Marbi Cons Proiect SRL. Ulterior, reprezentantul

Ocolului Silvic Râșnov a declarat că „lucrările au rămas
în urmă, atât din cauza executantului, care nu a asi-
gurat forţa de muncă, dar și din cauze obiective, legate
de vremea extrem de ploioasă din perioada mai-iunie
2018. În această perioadă s-au produs și două inundaţii
în zona șantierului, care au distrus o parte din lucrările
executate. Aceste distrugeri au fost consemnate în pro-
cesul-verbal privind constatarea și evaluarea pagubelor
produse în urma inundaţiilor, întocmit în data de 31
iulie 2018, de comisia numită printr-un ordin al pre-
fectului judeţului Brașov. Ca urmare a acestor
întârzieri s-a reziliat contractul. De asemenea, con-
structorului i s-au solicitat penalităţi în valoare de
176.955 lei”. 

În acest context, conform sursei citate, anul acesta a
fost încheiat, cu SC Damar Proiect SRL, un contract de
reactualizare a lucrărilor care trebuie realizate la această
arteră, iar în baza documentaţiei întocmite de consul-
tantul amintit, a fost pregătit dosarul noii licitaţii. 

Prin acest proiect la Drumul Cheișoara se vor execu-
ta lucrări la infrastructura căii de rulare, vor fi reparate
podeţele, iar la final, artera va fi asfaltată. 

Ocolul Silvic caută un nou constructor
pentru Drumul Cheișoara

O nouă licitaţie a fost lansată. Trei firme au depus
oferte, iar dosarele sunt în evaluare tehnică 

Semnat în anul 2017, contractul de lucrări pentru modernizarea
străzilor și aleilor din Cartierul Florilor a fost reziliat, după ce con-
structorul nu a realizat nicio lucrare programată. „Lucrările nu au fost
începute, motiv pentru care am decis să anulăm acest contract și să
lansăm o nouă licitaţie. Procedura simplificată este acum în desfășu-
rare. Pentru realizarea lucrărilor au fost depuse trei oferte, care, în
acest moment, sunt în etapa de evaluare a propunerilor tehnice. După
încheierea acestei etape urmează evaluarea financiară a ofertelor, apoi
stabilirea câștigătorului și semnarea contractului de lucrări. Din
momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor, constructorul
care obţine contractul va avea la dispoziţie șase luni pentru finalizarea
proiectului”, a explicat primarul Râșnovului, Liviu Butnariu. 

Investiţia, estimată la 1,1 milioane lei 
Valoarea estimată a contractului este de 1.109.238 lei, fără TVA, iar

finanţarea este asigurată integral de la bugetul local. 
Proiectul presupune realizarea unui sistem separat de captare a

apelor pluviale, având în vedere insuficienţa dispozitivelor de colectare
și evacuare a apelor de precipitaţii din zonă. În proiect mai este pre-
văzută refacerea carosabilului și a aleilor pietonale, având în vedere că
acestea au fost afectate de lucrările la reţelele de utilităţi realizate de-a
lungul anilor. În acest sens, după ce vor fi terminate lucrările la
canalizarea pluvială, constructorul va monta noi borduri și va așterne
un nou covor asfaltic.

Program extins de modernizare
Modernizarea infrastructurii rutiere și pietonale și realizarea cana-

lizării pluviale din Cartierul Florilor reprezintă numai o etapă a unui
program de investiţii mai amplu, ce a inclus această zonă a orașului. 

Astfel, în cartierul râșnovean au fost trecute în subteran reţelele
electrice și cele de comunicaţii. De asemenea, în „Florilor” a fost rea-
lizat și un nou sistem de iluminat public, fiind instalaţi noi stâlpi și
lămpi LED, care sunt mai economice și mai durabile. 

Acum se lucrează la reabilitarea reţelei de apă și înlocuirea branșa-
mentelor (proiect cu finanţare asugurată prin PNDL), dar și lucrări de
reabilitare a reţelei de distribuţie a gazelor naturale (proiect cu
finanţare asigurată de Engie).

Primăria Râșnov a
reziliat contractul 
pentru sistematizarea
Cartierului Florilor 

Pentru a putea muta animalul, 
Ocolul Silvic Râșnov a depus trei 
cereri. Autorizaţia de relocare 
a fost emisă abia în 24 iulie 

Ursul „problemă” ce-și făcuse un obicei din a „patrula”
prin zona turistică Valea Cetăţii, timp de luni bune, a fost
relocat în zona Proviţa. Ocolul Silvic din Râșnov a început
demersurile încă din momentul în care ursul a început să
vină frecvent în Valea Cetăţii, însă procedurile birocratice
au fost de lungă durată. „Prima solicitare de relocare a fost
transmisă în 14 iunie. Am revenit cu aceeași cerere în 8
iulie, apoi cu încă o solicitare în 10 iulie ”, a declarat șeful
Ocolului Silvic Râșnov, Gheorghe Puiu. 

Lucrurile au stagnat până în momentul în care a intrat
în vigoare oficial Ordinul Ministrului Mediului prin care a
fost aprobată relocarea sau recoltarea a 140 de urși. Mai
exact, acest document a fost publicat în Monitorul Oficial în
23 iulie, iar o zi mai târziu, în 24 iulie, Agenţia pentru
Protecţia Mediului (APM) Brașov a emis autorizaţia de relo-
care. „În perioada 30 iulie – 5 august au fost mai multe
încercări de capturare și relocare. Într-un final, în 5
august, animalul a fost prins și mutat în zona Proviţa, pe
fondul de vânătoare administrat de Ocolul Silvic Râșnov,
la o distanţă de aproximativ 15 km de Valea Cetăţii”, a
declarat reprezentantul Ocolului Silvic Râșnov. 

Chiar dacă animalul a fost mutat la o distanţă destul de
mică de Valea Cetăţii, sursa citată a precizat că, deocam-
dată, nu a revenit în oraș.

Ursul „gunoier” din Valea Cetăţii,
mutat în zona Proviţa 
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Ca în fiecare dintre ultimii ani, luna
august a adus pe stadionul de pe Valea
Cetăţii unul dintre cele mai dragi eveni-
mente sportive amicale ale locului. Este
vorba despre meciul demonstrativ între
echipele de old-boys Chimica și Bucegi, în
amintirea derby-urilor de altădată, din Liga

Judeţeană.
Organizat în trecut odată cu prezentarea

lotului echipei de seniori a Olimpic Cetate
Râșnov, „meciul bătrânilor” s-a desfășurat
în acest an ca eveniment independent, cu o
zi înainte de sărbătoarea Adormirii Maicii
Domnului, deoarece formaţia noastră de

Liga a 3-a a avut, în aceeași zi, meci în Cupa
României.

Chimica s-a impus cu 2-1 în faţa
Bucegiului, însă scorul chiar nu a contat,
cel mai important fiind socializarea între
oameni, care sunt prieteni de zeci de ani.

„E foarte plăcut să ne adunăm an de an

la acest meci demonstrativ, atât pentru a
ne bucura de joc, pe teren, dar mai ales
pentru a depăna amintiri, la final. Cei care
au venit în anii trecuţi continuă să vină la
întâlnire, iar asta ne bucură”, a spus pri-
marul orașului, Liviu Butnariu, unul dintre
participanţii la jocul de old-boys.

După doi ani în Seria I (zona Moldovei) și un
an în Seria a V-a (zona Ardealului), echipa de
seniori a Olimpic Cetate Râșnov a fost mutată în
Seria a III-a (zona Munteniei și Olteniei) a Ligii
a 3-a. Comitetul de Urgenţă al Federaţiei
Române de Fotbal a aprobat pe 8 august com-
ponenţa celor 5 serii ale celui de-al treilea
eșalon, formaţia noastră urmând a fi „colegă” cu
cealaltă reprezentantă a judeţului, SR Brașov.

Astfel, jucătorii lui Florin Dârvăreanu vor
înfrunta echipe din București, Dâmboviţa,

Ilfov, Teleorman, Argeș, Prahova, Olt și Dolj.
Prima etapă din noul sezon este progra-

mată pe 24 august, iar Olimpic va juca în
deplasare la Flacăra Moreni, pentru ca pe 31
august să primească vizita echipei secunde a
celor de la FC Voluntari. Turul de campionat se
va încheia pe 30 noiembrie, iar returul va
debuta pe 7 martie 2020.

Echipa noastră pornește la drum cu cinci
jucători râșnoveni, restul componenţilor lotu-
lui fiind brașoveni.

O nouă provocare pentru
Olimpic Cetate Râșnov, 
Seria a III-a din Liga a 3-a

Fotbal, dar mai ales povești și amintiri, 
la clasicul Chimica-Bucegi

� Mutu Daniel, Maxim Andrei - portari 
� Sorin Marin, Bogyor Sorin, Poverlovici Andrei, Șerban Ioan, David Alexandru,
Dobre Alin, Ștefan Radu (junior), Lascu Andrei (junior), Berloiu Vlad (junior), Staicu
Flavius (junior), Mărgean Remus (junior), Lupuleţ Ovidiu (junior), Botea Bogdan
(junior), Sergiu Mihai (junior), Șerban Moraru, Tutu Alexandru, Vîrlan Alexandru,
Drugă Raul, Strătilă Sorin, Ion Mihai, Mariean Nicolae – jucători de câmp

Etapa I – 24 august 2019 

CSM FLACĂRA MORENI – ACS OLIMPIC CETATE RÂȘNOV
Etapa II – 31 august 2019

ACS OLIMPIC CETATE RÂȘNOV– SC FC VOLUNTARI 2 
Etapa III – 7 septembrie 2019

UNIVERSITATEA CRAIOVA 2 – ACS OLIMPIC CETATE RÂȘNOV
Etapa IV – 14 septembrie 2019

ACS OLIMPIC CETATE RÂȘNOV– CS BALOTEȘTI
Etapa V – 21 septembrie 2019

ACS UNIREA BASCOV – ACS OLIMPIC CETATE RÂȘNOV
Etapa VI – 28 septembrie 2019

AFC PROGRESUL 1944 SPARTAC – ACS OLIMPIC CETATE RÂȘNOV
Etapa VII – 5 octombrie 2019

ACS OLIMPIC CETATE RÂȘNOV– CS SPORTING ROȘIORI 2008
Etapa VIII – 12 octombrie 2019

CS TRACTORUL CETATE – ACS OLIMPIC CETATE RÂȘNOV
Etapa IX – 19 octombrie 2019

ACS OLIMPIC CETATE RÂȘNOV– AFC ASTRA 2
Etapa X – 26 octombrie 2019

CSM ALEXANDRIA – ACS OLIMPIC CETATE RÂȘNOV
Etapa XI – 2 noiembrie 2019

ACS OLIMPIC CETATE RÂȘNOV– ACS SR MUNICIPAL BRAȘOV 
Etapa XII – 9 noiembrie 2019

AS FC PUCIOASA – ACS OLIMPIC CETATE RÂȘNOV
Etapa XIII – 16 noiembrie 2019

ACS OLIMPIC CETATE RÂȘNOV– CS BLEJOI
Etapa XIV – 23 noiembrie 2019

ACS VEDIŢA COLONEȘTI M.S. – ACS OLIMPIC CETATE RÂȘNOV
Etapa XV – 30 noiembrie 2019

ACS OLIMPIC CETATE RÂȘNOV– CSM SLATINA

Lotul Olimpic Cetate Râșnov

Programul turului de campionat

După ce a poposit pentru prima dată la
Râșnov în urmă cu doi ani, Cupa Continentală
la masculin revine la Complexul Olimpic de pe
Valea Cărbunării, cu două etape programate în
perioada 30 august – 1 septembrie.

Se vor afla la startul competiţiei săritori de
calibru, până în acest moment fiind înscrise nu
mai puţin de 11 naţiuni, lista rămânând
deschisă în următoarele zile.

Astfel, după premiera din 2017 și Grand
Prix-ul organizat în 2018, un nou eveniment
important din calendarul de vară al săriturilor
cu schiurile va aduce orașul nostru în prim

planul acestei ramuri sportive și nu numai.
„Înscrierile sunt deschise până pe 28

august. Avem deja 11 ţări confirmate:
Cehia, Austria, Japonia, Germania, Polonia,
Norvegia, Ucraina, Slovenia, Ungaria,
România și Statele Unite ale Americii.
Sperăm să repetăm frumoasa figură pe care
am făcut-o în trecut, alături de Primăria
Râșnov și Consiliul Judeţean Brașov și sun-
tem încrezători că așa se va întâmpla. Din
punct de vedere sportiv, vom avea patru
săritori români la start, pe Daniel Cacina,
Andrei, Feldorean, Mihnea Spulber și Radu

Păcurar. Cacina este deja calificat pentru
Cupa Mondială și ne dorim să mai calificăm
un sportiv alături de el”, ne-a precizat Puiu
Gaspar, secretar general al Federaţiei
Române de Schi Biatlon.

Evenimentul va fi precedat de alte două
competiţii, o obișnuinţă pentru finalul fiecărei
veri, Carpath Cup (23 august) și FIS Cup (24 -
25 august), la care sunt așteptaţi zeci de
sportivi, fete și băieţi, din 14 ţări: Austria,
Cehia, Elveţia, Japonia, Germania, Finlanda,
Turcia, Polonia, Norvegia, Ucraina, Slovenia,
Ungaria și România.

Cupa Continentală la masculin, din nou la Râșnov.
Va fi precedată de Carpath Cup și FIS Cup
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� „FLOARE DE COLŢ” LA ALT NIVEL. EDIŢIA 2019
A FESTIVALULUI DE LA MĂLĂIEȘTI A FOST UNA
EXTINSĂ. Festivalul „de la înălţime” - „Floare de colţ”, a căpă-
tat din acest an o altă amploare. O idee la care organizatorii au
muncit de la începutul anului pentru ca la Cabana Mălăiești, în
perioada 9-11 august, să se facă auzite acordurile muzicii folk.
„Ne-am hotărât să extindem evenimentul, ca organizare, număr
de persoane etc. Și am reușit să facem acest lucru, cu eforturi

considerabile, încă din luna ianuarie. Au fost peste 600 de per-
soane, iar programul a fost ceva mai complex decât în anii tre-
cuţi. Bineînţeles că toată lumea a fost încântată și vom merge pe
aceeași idee în viitor”, a spus cabanierul Ion Adămuţă, șef al
echipei de organizare. Pe durata celor trei zile de festival au avut
loc recitaluri de cântece de munte și muzică folk, susţinute de
interpreţi cunoscuţi: Piticu, trupa Calendar, Călin Todor, Tupi,
Carmen Cioco, Costică David, Ana Teodora sau Tituș
Constantin. Între acestea, la 1.720 de metri altitudine au avut
loc concursuri de improvizaţie, dar și de interpretare pentru
juniori și adulţi. Asta și pentru că evenimentul ce se desfășoară
de zeci de ani are scopul de a promova turismul montan, dar și
de a susţine talente interpretative și de creaţie ale cântecelor de
munte, atât copii, cât și adulţi. 

� 30.000 DE „METALIȘTI” LA ROCKSTADT. Aproape
30.000 de oameni (7.000 persoane/zi) au fost prezenţi la Râșnov, în
perioada 1 - 4 august, când orașul nostru a vibrat pe ritmuri rock.
A fost a șaptea ediţie a Festivalului Rockstadt Extreme Fest, des-

fășurat la poalele Cetăţii Râșnov, iar toate locurile de cazare, atât
din Râșnov, cât și din împrejurimi, au fost ocupate încă de anul
trecut, date fiind amploarea și renumele acestui festival, recunos-
cut drept unul din cele mai importante evenimente ale muzicii
metal-rock din Europa de Sud-Est și cel mai faimos festival de
acest gen din România.
Tradiţia continuă, iar organizatorii au anunţat deja datele pentru
ediţia de anul viitor: 30 iulie - 2 august 2020.

REPERE ESTIVALE

Gunoaiele de pe pârâul Ghimbășel nu vor
mai fi o problemă care să dea bătăi de cap
edililor din Râșnov. Asta după ce va fi introdus
un sistem mecanizat de strângere a lor – un
grătar, practic, pe care edilii îl vor cât mai
repede instalat. Deocamdată, însă, vorbim
despre un proiect, pentru realizarea căruia
deja au fost purtate discuţii cu reprezentanţi
de la Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA),
ce administrează reţeaua hidrografică din
judeţul Brașov. „Am obţinut acordul de prin-
cipiu pentru amplasarea unui rastel, adică a
unui sistem mecanizat de scoatere a
deșeurilor din apă. Am lansat procedura de
atribuire în vederea elaborării studiului de

fezabilitate pentru această instalaţie, va-
loarea contractului fiind estimată la 16.806
lei fără TVA. La licitaţie s-a înscris o firmă,
iar oferta depusă de acesta este acum în eva-
luarea tehnică. Dacă oferta va fi conformă și
se va semna contractul de servicii, consul-
tantul va avea la dispoziţie 60 de zile pentru
realizarea documentaţiei. Ulterior, vom lansa
licitaţia pentru proiectarea și execuţia
lucrărilor”, a explicat primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu. 

Sistem simplu, dar ingenios 
Iniţial, autorităţile locale aveau în plan

un grătar clasic, însă prin implementarea

acestei soluţii tehnice puteau apărea unele
probleme când trebuia curăţat cursul de
apă. „Într-un final, am decis să implemen-
tăm acest sistem mecanizat. Este un sistem
care permite aducerea deșeurilor pe mal cu
ajutorul unei benzi transportoare acţionată
electric. Soluţia nu este foarte complicată,
însă este extrem de ingenioasă. Din câte
știm, acest sistem reprezintă o premieră în
ţara noastră”, a declarat Liviu Butnariu. 

Instalaţia flotantă va fi amplasată la
primul pod dinspre Predeal care traversează
pârâul Ghimbășel, astfel că deșeurile aduse
de ape din amonte nu vor mai intra în
Râșnov și nici nu vor mai ajunge în alte

localităţi din aval. 

Tone de deșeuri adunate de
cel puţin două ori pe an
În fiecare an, de cel puţin două ori,

pârâul Ghimbășel este curăţat în cadrul
unor campanii de ecologizare organizate de
Primăria Râșnov. De pe malurile lui sunt
adunate tone de deșeuri, din apă sau de pe
maluri fiind strânse de la ambalaje de plastic
la resturi din construcţii sau cauciucuri.
Acţiunile de curăţenie se repetă periodic,
dar, din păcate, rezultatele devin „invizibile”
chiar și după câteva zile.

Râșnovul va fi primul oraș 
din România care va testa un
sistem mecanizat de strângere 
a gunoaielor din apă
Instalaţia va fi montată pe pârâul Ghimbășel, aproape de ieșirea spre Predeal 

VEDERE 3D

VEDERE DE SUS VEDERE LATERALĂ
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