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Vineri, 15 iulie  
Ora 16.00 – Deschiderea evenimentului:

parada, muzică de fanfară, 
discursuri oficialităţi

Ora 17.00 – Program artistic: 
Călușarul Râșnovean

Ora 17.15 – Program artistic: Grupul 
Romana din Râșnov

Ora 17.30 – Recital de muzică folk: 
Grupul Vocelis

Ora 18.15 – Recital de muzică folk: 
Claudiu Benga

Ora 18.30 – Recital de muzică folk: Piticu
Ora 19.15 – Recital de muzică folk: 

Trupa CALEnDAR
Ora 20.00 – Muzică DJ

Sâmbătă, 16 iulie  
Ora 18.00 – Râșnov Cheerleaders
Ora 18.10 – Dansuri Moderne – CLUBUL

ELEVILOR din Râșnov;
Ora 19.00 – Recital de muzică ușoară KARYNA
Ora 19.30 – Recital de ușoară ANDREI BUCĂ
Ora 20.00 – Recital de muzică ușoară ALEXXA
Ora 20.30 – Recital extraordinar 

IOANA IGNAT – Live Band;
Ora 21.15 – Recital extraordinar 

VUNK – Live Band
Ora 22.00 – Foc de artificii
Ora 22.10 – Muzică DJ

Duminică, 17 iulie
Ora 17.00 – Program artistic: Ansamblul

Folcloric Mugurelul din Râșnov
Ora 18.00 – Recital de muzică populară:

Lăcătuș Cătălin
Ora 18.30 – Recital de muzică populară: 

Ioana Bozga
Ora 19.15 – Program artistic: Ansamblul 

Folcloric Măgura din Codlea 
Ora 20.00 – Recital extraordinar de muzică

populară: Cătălin Doinaș 
și Adina Roșca

Ora 21.00 – Muzică DJ
Ora 22.00 – Închiderea evenimentului

Râșnovenii și toţi invitaţii lor, prieteni
și turiști veniţi să ne vadă orașul deopotri-
vă, vor avea parte de trei zile de sărbă-
toare, pline de evenimente și de surprize,
între 15 și 17 iulie. Zilele Râșnovului vor
fi deschise, conform tradiţiei, cu fru-
moasa și așteptata paradă a participan-
ţilor la eveniment, care va avea loc vineri,
de la ora 16.00, cu plecare de la Troiţa de
pe stada Mihai Eminescu. Parada va fi
deschisă de călăreţi, urmaţi de fanfară,
trăsuri, mașini de epocă, majorete, cân-
tăreţi și sportivi din oraș, dar și poliţiști
locali, militari și pompieri râșnoveni. 

„Este unul dintre evenimentele de
suflet pentru că este și cel mai longeviv
eveniment organizat la Râșnov. Ca și în
alţi ani, festivalul are ca invitaţi iubitorii
de cai din toată ţara. Este un eveniment
foarte important pentru comunitatea
noastră și ne bucurăm că acest obicei are
deja o tradiţie în Râșnov”, a precizat pri-
marul Râșnovului, Liviu Butnariu.

Festivalul Naţional Ecvestru, care este
de mulţi ani un element important al
brandului staţiunii de interes naţional
Râșnov, va începe sâmbătă, pe 16 iulie, de
la ora 14.00, cu concursul de frumuseţe,
iar râșnoveanul Constantin Ducar, care
este implicat în organizarea acestui

eveniment încă de la prima ediţie, a anun-
ţat că pentru această probă au fost înscriși
deja 30 de cai folosiţi pentru diferite
activităţi de sport, agrement sau muncă.
Nu vor lipsi nici poneii, extrem de apreci-
aţi de copii. 

17 iulie va fi, ca în fiecare ediţie, ziua
cea mai așteptată de către râșnoveni și
turiști, pentru că va fi proba de tracţiune.
La proba de tracţiune dublu sunt aștep-
tate 18 – 20 de perechi de cai, iar pentru
proba de tracţiune simplu sunt anunţaţi
deja 30 de cai. De asemenea, va fi și o
probă specială, în care un singur cal va
încerca să tragă bușteanul pregătit pentru
doi cai. „Pentru toate probele, numărul
ar putea fi mai mare, pentru că lista este
finalizată în ziua competiţiei”, a explicat
dr. Constantin Ducar. 

Regulile concursului vor fi, în princi-
piu, aceleași ca în anii trecuţi, însă, în
funcţie de numărul de participanţi sau de
vreme, pot apărea mici schimbări, cum ar
fi reducerea timpului alocat unui con-
curent sau oprirea evoluţiei, dacă într-un
timp prestabilit nu este mișcat bușteanul.
Pentru probele de simplu și dublu vor fi
bușteni separaţi, iar dimensiunea lor va fi
negociată între proprietarii de cai și 
organizatori. 

PROGRAM 

ZILELE ORAȘULUI RÂȘNOV

FESTIVALUL NAŢIONAL ECVESTRU

Vineri, 15 iulie 
Ora 16.00 - paradă la deschiderea „Zilelor 

Orașului Râșnov”

Sâmbătă, 16 iulie  
Orele 14.00 – 18.00 - Concurs de frumuseţe

Duminică, 17 iulie 
Orele 12.00 – 17.00 - Concurs de tracţiune

Sărbătoarea 
tuturor râșnovenilor
Zilele orașului Râșnov vor începe, conform tradiţiei, vineri, 15 iulie, cu o paradă la care vor participa 
și cei mai frumoși cai înscriși la Festivalul Naţional           Ecvestru, care va urma pe 16 și 17 iulie
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Râșnovul a avut și 
o notă de 10, la proba 
de matematică

La capătul unui alt an școlar cu
provocări, ba în online, ba cu
prezenţă fizică, examenele au adus
rezultate mai bune faţă de cele din
anii trecuţi, la unităţile școlare
râșnovene. La Evaluarea Naţională,
procentul mediilor peste 5 este
unul chiar mai bun faţă de alte
unităţi școlare din judeţ, iar absol-
venţii de liceu au reușit un procent
de promovare de peste 50%. 

91,4%, procentul 
de medii peste 5 la
Școala Gimnazială
„Peter Thal”
Procentul absolvenţilor clasei a

VIII-a de la Școala Gimnazială nr. 2
„Peter Thal” din Râșnov care au
reușit să obţină medii de peste 5,00
este de 91,4%, unul care le
depășește atât pe cel de la nivel
judeţean (84,1%) cât și pe cel de la
nivel naţional (82,4%). 

„Suntem mulţumiţi de aceste
rezultate și de faptul că am con-
tribuit ca media judeţului să fie
peste cea naţională”, a declarat prof.
Doina Mihăilă, director al Școlii 2. 

Mai mult, la Școala „Peter Thal”
au existat 16 medii peste 9,00, din
totalul de 730 obţinute în întreg
judeţul, iar la proba de matematică a
existat chiar o notă de 10, cea a lui
David Călin Butnariu.

Anul școlar 2021-2022 a început
cu un număr de 942 de elevi la
Școala Gimnazială nr. 2, dintre aceș-
tia unul singur rămânând cu 
situaţia neîncheiată. Unitatea a avut

nu mai puţin de 243 de elevi cu
medii generale peste 9.00, iar 174 au
avut chiar peste 9.50. Dintre cei 93
de absolvenţi care au susţinut Eva-
luarea Naţională, 85 au reușit să
obţină medii „de trecere”.

87,2%, procentul de
medii peste 5 la Școala
Gimnazială nr.3
La Școala Gimnazială nr. 3,

procentul mediilor peste 5,00 este
de 87,2%. Dintre aceștia, 4 au
obţinut o medie peste 9,00. „Rezul-
tatele Evaluării Naţionale din
acest an sunt mai bune decât cele
de anul trecut. Aș sublinia faptul
că mulţi dintre cei care nu au
reușit să atingă pragul mediei 5,00
nu au fost departe de acesta”, a
completat și prof. Oana Cheţe,
director al Școlii Gimnaziale nr. 3.

Școala 3 a avut 55 de elevi în
clasa a VIII-a, iar dintre aceștia 49
au avut situaţia încheiată, 47 par-
ticipând la examen și 41 reușind să
obţină medii peste 5.00.

Un singur elev 
cu medie peste 
5,00 la Școala 1
În schimb, la Școala 1, struc-

tură a Școlii Gimnaziale nr. 3, din-
tre cei 20 de elevi de clasa a VIII-a,
7 au reușit să intre în examen, 6
dintre ei s-au și prezentat la probe,
iar unul singur a obţinut medie
peste 5.00. „În 2021 nu aveam nici
un elev care să fi avut medie de
peste 5.00, acum am avut unul.
Este un pas înainte, dar trebuie să
ne dorim mai mult”, a mai spus
prof. Oana Cheţe.

ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ NR. 1
7 candidaţi înscriși, 
1 absent, 

Medii Nr. elevi

6,99 – 6,00 1
5,99 – 5,00 0
4,99 – 4,00 3
3,99 – 3,00 1
2,99 – 2,00 1

6,27 – cea mai mare medie
2,60 – cea mai mică medie

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
NR. 2 „PETER THAL” 
94 de candidaţi înscriși, 
1 absent, 

Medii Nr. elevi

9,99 – 9,00 16
8,99 – 8,00 24 
7,99 – 7,00 13
6,99 – 6,00 14
5,99 – 5,00 18
4,99 – 4,00 5
3,99 – 3,00 3
2,99 – 2,00 0

9,55 – cea mai mare medie 
(formată din 9,15 la română,
9,95 la matematică)
3,10 – cea mai mică medie

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3
49 de candidaţi înscriși, 
2 absenţi

Medii Nr. elevi

9,99 – 9,00 4
8,99 – 8,00 10
7,99 – 7,00 6
6,99 – 6,00 12
5,99 – 5,00 9
4,99 – 4,00 5
3,99 – 3,00 1

9,30 – cea mai mare medie (sunt
două medii, una formată din 9,40
la română și 9,20 la matematică,
iar cealaltă: 9,90 la română și
8,70 la matematică)
3,92 – cea mai mică medie 

La Bacalaureat, absolvenţii de
la Liceul Tehnologic din Râșnov au
reușit un procent de promovare de
53%, pentru promoţia 2021-2022.
Mai exact, dintre cei 28 de absol-
venţi ai clasei a XII-a înscriși în
examen, 26 s-au prezentat, 2 au
fost eliminaţi, iar 14 au promovat,
restul de 10 fiind respinși.

„Am avut o singură clasă a XII-a,
de profil uman. Anul trecut am
avut un procent de 57%. Nu pot
spune că a fost un an slab, dar nici
foarte bun”, a precizat prof. Marius
Lungu, director al Liceului Tehno-
logic Râșnov.

10 IUNIE 2022 – PREDARE DE ȘTAFETĂ: 
Șeful de promoţie al claselor a XII-a, Alexandra Morar
(medie 9,47) a predat cheia liceului celui mai bun elev
din clasele a XI-a, Vlad Botorog (media 9,17).

39 de candidaţi înscriși în total
(seria curentă și serii anterioare)
2 eliminaţi, 
2 absenţi, 
19 respinși, 
16 reușiţi

Medii Nr. elevi

8,99 – 8,00 2
7,99 – 7,00 9
6,99 – 6,00 5 

8,98 – ce mai mare medie (for-
mată din 9,15 la română, 9,00 la
istorie și 8,7 la geografie)

EVALUAREA NAŢIONALĂ
2022 – INFORMAŢII
SINTETICE

CIFRELE
BACALAUREATULUI 2022

Emoţii și bucurie la ceremonia
de închidere a anului școlar 2021 -
2022. În rolurile principale - elevii și
profesorii de la cele trei școli ge-
nerale și de la liceul din Râșnov,
susţinuţi, ca de altfel în fiecare zi a
activităţii lor, de părinţi, dar și de
administraţia locală. Conform
tradiţiei, la ultimul clopoţel a fost
prezent, între elevi, și primarul
orașului Râșnov, care i-a felicitat pe
elevi și pe profesori pentru rezul-
tatele obţinute, iar pe părinţi, pentru
sprijinul acordat copiilor. Aceștia au
muncit mult un an întreg și au
obţinut rezultate de care suntem
mândri, mai bune decât media pe
judeţ și pe ţară. Ceremonia de
închidere a anului școlar din 10
iunie a fost acel moment emoţio-
nant în care toţi învăţătorii și 

diriginţii au premiat fiecare copil
pentru ceea ce este el unic și special,
dar și pentru administraţia locală a
fost un moment de bilanţ, în acest
sens putându-se prezenta în faţa
părinţilor cu „examenele” luate.
După ani de eforturi, orașul Râșnov
se poate mândri că a închis și ultima
școală cu chirie, toate școlile din
oraș fiind acum ale comunităţii.
Fără excepţie, unităţile de învăţă-
mânt din Râșnov, grădiniţe, școli
generale, liceu, au fost reabilitate,
iar faţă de anul 2004, când condu-
cerea orașului a fost preluată de o
echipă nouă, averea comunităţii a
crescut: o școală și două grădiniţe
noi, cea din Piaţa Școlii și de pe str.
I.L. Caragiale, plus o grădiniţă extin-
să și complet renovată, cea de pe str.
Mihai Viteazul, noi săli și terenuri de

sport și multe alte facilităţi create la
școlile din oraș. Lucrurile nu vor sta
însă pe loc la Râșnov: orașul are în
lucru proiectele pentru o creșă
nouă, pentru un corp de școală și
pentru un corp de grădiniţă.  Și pen-
tru unităţile existente sunt în deru-
lare proiecte importante, unele care
au demarat imediat ce a început
vacanţa, iar altele înscrise pentru
derulare prin PNRR. „Așa cum
fiecare părinte muncește pentru
copiii săi, și noi, ca administraţie
locală, avem datoria de a crea o
școală deschisă către comunitate,
capabilă să valorifice potenţialul
fiecărui copil, să-l sprijine să-și
găsească locul în viaţă. Ei reprezin-
tă viitorul și de felul în care avem
grijă de copii depinde acest viitor”,
spune primarul Liviu Butnariu.

Evaluarea Naţională: 
Școlile 2 și 3, procent peste cele
de la nivel judeţean și naţional

Școala Gimnazială nr. 2 „Peter
Thal” a participat, pe parcursul
anului școlar recent încheiat, la un
proiect Erasmus+. La acesta au luat
parte unităţi de învăţământ din

Germania, Polonia, Suedia și
România, iar chiar înaintea
vacanţei de vară, mai exact în
perioada 30 mai – 6 iunie, a avut loc
vizita partenerilor în ţara noastră.

Proiect Erasmus+ 
cu școli din patru ţări

S-a sfârșit un an
școlar extraordinar

Promoţia 2021-2022 a Liceului
Tehnologic, rată de reușită de
53% la Bacalaureat 
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Dacă pentru elevi a venit vacanţa,
pentru directori a început perioada
lucrărilor de reparaţii din unităţile de
învăţământ din oraș. Aceste intervenţii,
de mică anvergură, sunt completate de
Primăria Râșnov, care are, în diferite
stadii, mai multe investiţii majore în
infrastructura școlară. 

Astfel, până la finalul vacanţei de
vară, în toate școlile din Râșnov vor fi
făcute lucrări de reparaţii curente și igi-
enizări, astfel încât anul școlar 2022-
2023 să înceapă în cele mai bune
condiţii. De asemenea, la Școala Gim-
nazială nr. 3 vor fi reparaţii la instala-
ţiile de apă potabilă și canalizare, cu
ajutorul unei finanţări complementare
din partea Primăriei.

Pe de altă parte, pentru anul școlar
următor, o dorinţă a profesorilor și
elevilor de la Școala Gimnazială nr. 2 este
aceea ca elevii să înveţe într-un singur
schimb, conducerea căutând soluţii în
acest sens.

Centrală termică 
nouă pentru liceu
La Liceul Tehnologic, pe lângă

reparaţiile curente, în acest an va fi
montată și o nouă centrală termică.
Pentru această investiţie, Primăria
Râșnov a alocat o sumă de 200.000 de
lei. „Era un lucru necesar. Centrala din
dotare era una foarte veche, iar
înlocuirea ei va aduce mai multe
lucruri bune. Va trece pe funcţionare
automată, nu va mai necesita prezenţa
fizică 24 din 24 de ore a unui fochist.
Aici aveam o problemă, căci unul din-
tre cei trei angajaţi pentru îngrijire
așteaptă actele de pensionare. Dintre
cei doi care rămân, unul nu are deo-
camdată calificare de fochist. Dar mai
important decât acest aspect este faptul
că vom optimiza consumul. Suntem la
stadiul în care așteptăm oferte pentru
această lucrare”, a explicat prof. Marius
Lungu, directorul Liceului Tehnologic
Râșnov.

Liceul, inclus și 
într-un proiect cu
finanţare europeană 
Montarea unei noi centrale termice

la Liceu este numai începutul, pentru
că la această unitate sunt pregătite
lucrări ample, scopul acestora fiind efi-
cientizarea energetică a clădirii. 

„Pentru Liceul Tehnologic am
depus spre finanţare, prin Programul
Naţional de Redresare și Rezilienţă
(PNRR – n.r.), un proiect ce vizează
renovarea energetică moderată a
clădirii. Valoarea estimată a investiţiei
este de 5.880.657 de lei, fără TVA”, a
declarat Liviu Butnariu, primarul
orașului Râșnov. 

Prin acest proiect sunt propuse,
printre altele, lucrări de izolare termică a
imobilului, reabilitarea sistemului de
încălzire. De asemenea, autorităţile
locale râșnovene au în plan montarea
unor sisteme alternative de producere a
energiei electrice și termice pentru con-
sum propriu, alimentate din surse rege-
nerabile. Totodată, sunt vizate intervenţii
la sistemele de climatizare sau ventilare,
reabilitarea sistemului de iluminat, ame-
najarea unor rampe de acces pentru per-
soanele cu dizabilităţi, dar și realizarea
unor sisteme de umbrire în sezonul cald. 

Vești bune și 
pentru grădiniţă 
Tot prin PNRR, Primăria Râșnov a

depus o cerere de finanţare pentru efici-
entizarea energetică a Grădiniţei nr. 3,
valoarea investiţiei fiind estimată la
492.004 lei (fără TVA). Pentru această
unitate de învăţământ sunt prevăzute
izolarea termică a clădirii, reabilitarea
sistemului de încălzire, instalarea unor
sisteme de producere a energiei termice
ce folosesc energia regenerabilă, lucrări
la sistemul de ventilaţie, la cel de ilumi-
nat, montarea unor sisteme de umbrire
în sezonul cald, dar și amenajarea unor
rampe pentru persoanele cu dizabilităţi. 

Conform ghidului de finanţare al
PNRR, după semnarea contractelor de
finanţare, pentru renovarea energetică la
cele două unităţi de învăţământ,
Primăria Râșnov va trebui să realizeze,
în termen de trei luni, studiile de fezabi-
litate, în care vor fi calculate valorile
investiţiilor. În aceste condiţii, proiectele
gândite iniţial ar putea suferi modificări. 

Cele două fundaţii 
existente ar putea deveni
corpuri de unităţi 
școlare: unul clasic, unul
pe structură metalică
Anul trecut, Primăria Râșnov a con-

tractat un consultant de specialitate

pentru realizarea unor expertize tehnice
la fundaţiile pregătite pentru un corp de
școală și pentru un corp de grădiniţă.
Fundaţiile sunt construite în curtea
Școlii Gimnaziale nr. 3 din oraș și a
Clubului Copiilor (Piaţa Școlii nr. 6). 

Evaluarea a fost încheiată, iar spe-
cialiștii au stabilit că fundaţia de la
Școala Gimnazială nr. 3 este într-o stare
foarte bună și permite construirea unei
clădiri clasice. Aici, Primăria Râșnov are
în plan construirea unui corp de școală. 

În ceea ce privește fundaţia din
Piaţa Școlii nr. 6, în urma expertizei,
specialiștii au stabilit că aceasta nu
poate susţine o construcţie clasică, ci o
structură metalică, mai ușoară. Aici,
planul Primăriei Râșnov este să con-
struiască un corp de clădire pentru o
grădiniţă. 

Reprezentanţii Primăriei Râșnov au
mai anunţat că vor fi realizate noi docu-
mentaţii tehnice, inclusiv studii de fe-
zabilitate, din care va rezulta de câţi bani
este nevoie pentru construirea celor
două clădiri. 

Confirmare pentru 
creșa nouă
Primăria Râșnov a primit în acest an

și aprobarea pentru proiectul noii creșe,
din cartierul Primăverii, o investiţiei de
12.823.571 de lei, programată pentru
execuţie prin Compania Naţională de
Investiţii. Luni, 4 iulie, într-o vizită de
lucru făcută la Brașov, ministrul Dez-
voltării, Lucrărilor Publice și Adminis-
traţiei, Cseke Attila, a confirmat dema-
rarea proiectelor. „Anul trecut au apă-
rut noile normative pentru construcţia
creșelor. Cele anterioare erau din anul
1999 și prevedeau 100 de metri pătraţi
de suprafaţă verde pentru un copil,
ceea ce înseamnă că pentru o creșă cu
o capacitate de 100 de locuri era nevoie
de un hectar. Nu cred că în anul 1999
putea face cineva o astfel de creșă. La
fel, nici în anul 2021 nu se putea face.
Prin noile normative, această suprafaţă
a fost redusă semnificativ, la 10 metri
pătraţi pentru un copil”, a explicat mi-
nistrul motivul pentru care nu au putut
fi demarate proiecte de construcţii de
noi creșe. Potrivit acestuia, sunt 110
proiecte aprobate la nivel naţional,
printre care și proiectul Primăriei
Râșnov, aflate acum în diferite stadii de
implementare, la CNI.

Începe pregătirea școlilor 
pentru noul an școlar
În paralel, Primăria Râșnov lucrează la marile investiţii în infrastructura educaţională 

Programul „A doua șan-
să”, care se adresează adoles-
cenţilor, tinerilor, adulţilor,
proveniţi din medii sociale
diverse și cu vârste variate,
care nu au urmat sau nu au
finalizat învăţământul pri-
mar și gimnazial, se va des-
fășura în anul 2022-2023 și
la Râșnov.

Programul oferă acestor
categorii de persoane posi-
bilitatea continuării și fina-
lizării învăţământului obli-
gatoriu fără a fi nevoite să-și
întrerupă eventualele acti-
vităţi profesionale sau fami-
liale în care sunt angrenate.

Programul este struc-
turat pe două niveluri, pen-
tru învăţământ primar și
pentru învăţământ secundar

inferior, acesta din urmă
având și o componentă de
pregătire profesională.

Nu există  limită supe-
rioară de vârstă pentru cei
care doresc să se înscrie în
acest program, condiţia fiind
ca aceștia să fi depășit cu cel
puţin 4 ani vârsta corespun-
zătoare clasei.

„Programul va fi organi-
zat pentru anul școlar 2022-
2023 în regim simultan, o
clasă de învăţământ primar
și una de învăţământ gim-
nazial. Până în acest mo-
ment, avem 8 cereri depuse
pentru învăţământul pri-
mar, respectiv 17  pentru cel
gimnazial”, a declarat prof.
Oana Cheţe, director al 
Școlii Gimnaziale nr. 3.

Din toamnă, programul 
„A doua șansă”, la Școala 3

A fost un an școlar care a
trecut cu bine pentru gră-
diniţele din Râșnov, micuţii
participând la concursuri și
la diferite activităţi. Educa-
torii își fac deja planuri pen-
tru începerea celui nou. 

„Visul începe cu un edu-
cator care crede în tine. Așa
a început și visul celor 217
preșcolari de la Grădiniţa cu
Program Prelungit nr. 2, la
debutul anului școlar 2021-
2022, an pe care l-au înche-
iat cu succes. Dar visul lor
nu se sfârșește aici. Este im-
portant că la temelia con-
strucţiei viitorului adult,
grădiniţa zidește deprinderi,
cunoștinţe, abilităţi, compe-
tenţe, preșcolarii trăind aici
bucurii, reușite și, uneori,
eșecuri, speranţe dar mai
ales, li se dezvoltă încrederea
de a merge mai departe.
Copiii care de la toamnă vor
pleca la școală, peste ani
poate vor reveni sau poate
nu. Vom ști totuși că sunt
acolo, undeva, că luptă pen-
tru visul lor și că vor reuși.
Cam despre asta este vorba
în lumea noastră”, ne-a
declarat Niculina Firăstrău,

director al Grădiniţei 2.
Carmen Pălăcean, direc-

tor al Grădiniţelor 1 și 3, își
propune ca activităţile extra-
școlare să fie și mai nume-
roase începând din toamnă,
după ce în anul 2021-2022
copiii au avut rezultate bune
la acest capitol. Până în luna
septembrie însă, în plan este
accesarea unor fonduri prin
programul „Fonduri pentru
un viitor mai bun în comu-
nităţi”, concurs de proiecte
civice.

„Este vorba despre un
proiect pentru datini și obi-
ceiuri râșnovene. Ne pro-
punem să valorizăm tradi-
ţiile și obiceiurile în cadrul
unor activităţi nonformale
și informale adresate vârstei
preșcolare. Obiceiurile și
tradiţiile populare sunt o
parte indispensabilă a isto-
riei, alcătuind patrimoniul
cultural al acestui popor.
Trăim într-o perioadă în
care totul se desfășoară 
într-un ritm rapid, iar dato-
ria noastră este de a trans-
mite viitoarelor generaţii va-
lorile neamului românesc”, a
precizat Carmen Pălăcean.

Planuri pentru un 
următor an plin de 
activităţi, la grădiniţe
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Calea ferată care trece prin
Râșnov stârnește destule nemulţu-
miri în rândul locuitorilor orașului,
iar rezolvarea problemelor nu poate
fi făcută în mod direct de către
Primărie. Asta pentru că adminis-
trarea acesteia nu intră în atribuţiile
autorităţilor locale, ci a operatorilor
din domeniul feroviar. Lista proble-
melor este destul de lungă, de la tre-
cerile la nivel cu linia ferată, la sem-
nalizare sau starea zonelor verzi din
vecinătatea căilor ferate. Pentru a
încerca să le găsească o rezolvare,
reprezentanţii Primăriei Râșnov, cei
ai Regionalei CF Brașov (Sucursală
a CFR SA, care deţine infrastructura
feroviară), dar și cei ai companiei
private care operează pe ruta Brașov
– Râșnov – Zărnești au avut o întâl-
nire, în 21 iunie, în timpul căreia au
fost prezentate din nou toate
sesizările cetăţenilor.

Una dintre nemulţumirile cetă-
ţenilor a fost modul deficitar în
care este întreţinut de către opera-
torul feroviar spaţiul verde de la
Gară, unde, în ultimii ani, nu s-au
mai făcut lucrări de îngrijire, astfel
că vegetaţia a crescut necontrolat,

iar puţinele piese de mobilier ur-
ban s-au degradat. 

Primăria Râșnov și-a manifestat
dorinţa de a prelua acest spaţiu
verde, iar intenţia este să amena-
jeze un parc în adevăratul sens al
cuvântului. Ideea a fost agreată de
către reprezentanţii companiei pri-
vate și ai Regionalei CF Brașov.
„Este primul demers oficial la care
primim un răspuns favorabil. Ime-
diat, noi am realizat lucrări de igi-
enizare și de toaletare a vegetaţiei
crescute necontrolat, dar, pentru a
putea investi în zonă, demersurile
sunt în faza identificării unei
soluţii legale pentru transferul su-
prafeţei de teren”, a explicat pri-
marul Râșnovului, Liviu Butnariu. 

Zona verde pe care Primăria
Râșnov are în plan să o preia este un
patrulater cu lungime de 230 m și
lăţimea de 20 m, suprafaţa totală
fiind de 4.600 mp. În acest parc există
alei de acces pietonale (asfaltate) și
vegetaţie abundentă (arbuști, ierburi,
dar și buruieni). Un loc propice pen-
tru unii de a-și arunca aici gunoaiele,
în câteva cazuri fiind reclamată și
prezenţa unor amenajări provizorii

ale oamenilor fără adăpost. 

Ciorile și arborii 
periculoși de la halta
din Romacril, pe 
lista cu probleme...
rezolvate
O altă problemă ridicată de

râșnoveni și prezentată pe 21 iunie
reprezentanţilor celor două companii
feroviare a fost cea a arborilor de la
halta de la Romacril. Copacii puteau
cădea oricând pe drumul naţional
DN73A și pe calea ferată. Ba mai
mult, în acești arbori își făcuseră
cuiburi ciorile, iar coloniile de păsări
deveniseră un coșmar pentru locui-
torii din cartier. Deși situaţia le-a fost
semnalată responsabililor și în alte
rânduri, de această dată s-au făcut
demersurile necesare. „Sucursala CF
Brașov a depus la Ocolul Silvic
Râșnov documentele de proprietate
asupra terenului, așa cum prevede
legislaţia în vigoare, dar și solicitarea
de marcare și punere în valoare a
arborilor. Noi am acţionat imediat,
iar pe 8 august terenul a fost eliberat
de acești arbori, lucrare executată de

noi, prin Goscom Cetatea Râșnov ”, a
precizat Liviu Butnariu. 

Lemnul rezultat a fost marcat
și predat proprietarului terenului,
potrivit reglementărilor legale. 

Semnalizare 
modernă la trecerile
la nivel cu linia 
ferată de pe strada
Câmpului și de la
Parcul Industrial
Reprezentanţii Primăriei și cei

ai Sucursalei CF Brașov au stabilit
că la două treceri la nivel peste
calea ferată (la intersecţia liniei fe-
rate cu strada Câmpului și la calea
ferată ce deservește Parcul Indus-
trial din localitate) este nevoie de
montarea unor instalaţii automati-
zate de semnalizare. 

La o altă trecere la nivel, cea
din zona Penny, Primăria Râșnov a
solicitat înlocuirea dalelor de beton
cu unele elastice.

Pentru lucrările la cele trei tre-
ceri la nivel cu linia ferată,
Primăria Râșnov, împreună cu
firmele interesate, cu cetăţenii din

zonă și cu gestionarul infrastruc-
turii (operatorul privat) vor analiza
și vor stabili posibilitatea și even-
tualele condiţii tehnico-economice
de realizare a lucrărilor. 

O nouă solicitare
către CNAIR: 
problema trecerii 
la nivel cu linia 
ferată de pe DN 73 
Pe de altă parte, Primăria

Râșnov continuă demersurile pen-
tru a rezolva problema trecerii la
nivel cu linia ferată de pe DN 73, la
intrarea în oraș dinspre Cristian.
Această amenajare este într-o stare
avansată de degradare, iar șoferii
așteaptă de mulţi ani să treacă linia
ferată în condiţii decente.  

Lucrările la această trecere tre-
buie realizate de cei de la Direcţia
Regională de Drumuri și Poduri
Brașov (subsidiara CNAIR în terito-
riu), care administrează DN 73. „Noi
am transmis către DRDP o nouă
solicitare de remediere a problemei”,
a încheiat primarul Liviu Butnariu.

Primăria a început demersurile pentru a prelua 
de la CFR spaţiul verde de la Gara Râșnov

21 IUNIE 2022 - ȘEDINŢĂ ÎN TEREN: Reprezentanţii CFR și ai cei  ai Regio Călători,
care operează pe ruta Brașov – Râșnov - Zărnești, au acceptat, de principiu, solicitările Primăriei Râșnov.

6 IULIE 2022 - ZONA VERDE DE LÂNGĂ GARĂ A FOST DEJA ECOLOGIZATĂ. Lucrările de defrișare, degajare, 
igienizare și curăţare au fost executate de operatorul local de salubritate, Goscom Cetatea Râșnov.

8 AUGUST 2022 - DEMERSURI IMEDIATE ȘI LA HALTA ROMACRIL. Zona verde a fost curăţată, iar copacii periculoși au fost marcaţi și tăiaţi. 
Odată îndeplinite formalităţile de către CFR, și în acest caz, lucrările au fost făcute de Primărie, prin Goscom Cetatea Râșnov.
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Pompierii voluntari din Râșnov
au fost din nou „la înălţime”. După
doi ani de pauză, concursurile  de
abilităţi pentru serviciile voluntare
pentru situaţii de urgenţă au fost
reluate, iar etapa judeţeană a concur-
sului a avut loc la Făgăraș, la ea par-
ticipând șase echipe din tot judeţul.
Pompierii voluntari din Râșnov au
câștigat la toate cele trei probe din
concursul pe echipe: individual,

ștafetă 4 x 100 m și dispozitivul de
intervenţie. 

Este a 11-a oară când echipa
pompierilor voluntari din orașul nos-
tru se impune în faza judeţeană a
competiţiei. Ba mai mult, Râșnovul a
ocupat locurile doi și trei, prin Adrian
Apostol, respectiv Alin Petric, în con-
cursul individual.

„Ne-am pregătit bine, cum ne
pregătim pentru fiecare concurs! În

funcţie de programul fiecăruia dintre
noi, ne adunăm la Complexul de Sări-
turi de pe Valea Cărbunării, unde ne
așezăm obstacolele și ne antrenăm.
Toate acestea contează în momentul
în care vine competiţia. Mergem
încrezători la faza inter-judeţeană,
care va avea loc la jumătatea lunii
iulie, în Harghita”, a declarat Bogdan
Proca, antrenor al echipei de pompieri
voluntari din Râșnov.

Avem cei mai buni pompieri
voluntari din judeţ
Din nou pe podium, anul acesta la toate categoriile de concurs!

Acesta este bilanţul 
acţiunii din 22 iunie, 
de pe sectorul Predeal -
Pârâul Rece - Râșnov 
din DN 73A. Zona a fost
curţată de deșeuri, iar
autorităţile râșnovene au
tras un semnal de alarmă 

Devenit „o pată de rușine pe
harta judeţului Brașov”, din cauza
gunoaielor, sectorul Predeal -
Pârâul Rece - Râșnov din DN 73A, o
șosea intens folosită de către
turiști, a fost curăţat, în 22 iunie,
de către funcţionari din mai multe
instituţii, dar și numeroși volun-
tari. Acţiunea a fost propusă de
primăriile Râșnov și Predeal, iar
„mobilizarea” a fost făcută de Pre-
fectura Brașov.

„Actor principal” în această
acţiune a fost Râșnovul, care a
mobilizat peste 100 de persoane:
angajaţi ai Primăriei Râșnov, ai
Ocolului Silvic Râșnov, ai Goscom
Cetatea Râșnov, dar și beneficiari ai
ajutorului social. De asemenea, au
participat reprezentaţi ai ADI ISO
Mediu, ai Gărzii Forestiere, ai Pre-
fecturii Brașov, ai Romsilva, dar și
numeroși voluntari. „Prin această
acţiune, pe lângă faptul că am igi-
enizat o zonă întinsă, am dorit și
să tragem un semnal de alarmă în
ceea ce privește problematica
deșeurilor. Eu cred că ne-am atins
ambele obiective și ne așteptăm la
un comportament mai responsabil
din partea turiștilor sau altor cate-
gorii de persoane, care aruncă
deșeurile în locuri nepermise”, a
declarat primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu. 

În total, în urma acţiunii din 22
iunie, au fost strânse peste 35.390
de kilograme de deșeuri, adică peste
1.000 de saci. Cea mai mare canti-
tate, 29.760 de kilograme, a fost
preluată de operatorul de salubri-
tate din Râșnov, Goscom Cetatea
Râșnov. „Pentru transportul acestor
deșeuri a fost nevoie de 4 camioane.
Deșeurile strânse au fost duse la
depozitul Fin-Eco, de lângă
Brașov”, a precizat Liviu Butnariu. 

De pe teren, pe lângă PET-uri,
doze și ambalaje de plastic, au fost
ridicate și cauciucuri, obiecte elec-
trocasnice, fragmente de piese de
mobilier și alte obiecte considerate
inutile de către proprietarii „cer-
taţi” cu bunul simţ. 

Lunea, vinerea 
sau chiar mai des,
dar tot degeaba
Acţiunea din 22 iunie, care a

reprezentat o continuare a cam-
panei „Curăţăm România”, nu este
o acţiune izolată de ecologizare a
acestei artere. Pe sectorul Predeal –
Pârâul Rece – Râșnov se face
curăţenie de două ori pe săp-
tămână: lunea și vinerea. „Din
păcate, cantitatea de deșeuri arun-
cată este foarte mare și, astfel,
munca noastră este aproape inse-
sizabilă. Colegii noștri din cadrul
Secţiei de Drumuri Naţionale
Brașov adună în fiecare lună
aproximativ șapte basculante de
deșeuri de pe drumuri naţionale
din judeţul Brașov, din care de la
Districtul Predeal (care se ocupă și
de curăţarea DN73A) provine
aproape o treime din această can-
titate”, a transmis Tudor Duţu,
director DRDP Brașov.

Peste 100 de oameni, 35.000 
de kilograme de gunoaie 

Râșnovul continuă investiţiile
în infrastructura turistică, iar pen-
tru finanţarea lucrărilor va încerca
să obţină o finanţare europeană. 
De altfel, autorităţile râșnovene au
depus deja o cerere de finanţare
prin Planul Naţional de Redresare
și Rezilienţă (PNRR), pentru un
proiect ce vizează amenajarea unor
trasee pentru biciclete și alte
vehicule electrice ușoare. Valoarea
estimată este de 2.004.351,15 lei,
fără TVA, iar pistele vor fi amenajate

prin pădure, cum este, de exemplu,
traseul Râșnov – Poiana Secuilor. 

Prin cererea de finanţare sunt
solicitate fonduri pentru amena-
jarea terenului, realizarea unor
poduri și podeţe, montarea unor
elemente de protecţie și de sem-
nalizare, dar și pentru achiziţia și
montarea unor piese de mobilier
specifice. 

De asemenea, este prevăzută și
amenajarea unui sistem de ilumi-
nat public (unde este cazul). 

Acesta este numai unul dintre
proiectele pentru care Primăria
Râșnov a depus cereri de finanţare
prin PNRR. „În total, am depus 7
proiecte, valoarea totală a acestora
fiind de aproximativ 3 milioane de
euro. Cele 7 investiţii sunt din
domenii diferite, vizând, printre
altele, infrastructura școlară,
transportul în comun, infrastruc-
tura rutieră pentru bicicliști sau
planificarea urbană”, a explicat pri-
marul Râșnovului, Liviu Butnariu. 

Piste pentru bicicliști în valoare 
de peste 2 milioane de lei, prin PNRR 

Începute în prima parte a anu-
lui trecut, lucrările de închidere
fostului depozit de deșeuri al ora-
șului Râșnov sunt finalizate în pro-
porţie de 90%. Stadiul lucrărilor a
fost verificat pe 29 iunie de pri-
marul Râșnovului, Liviu Butnariu,
iar în urma acestei evaluări în
teren, el a menţionat că lucrările
sunt în graficul stabilit cu execu-
tantul lucrărilor. 

La acest depozit au fost înche-
iate lucrările mai complicate, res-
pectiv reconfigurarea depozitului
și montarea instalaţiei de captare a
gazului de deșeu, fiind realizat,
totodată, și drumul tehnologic. 

„În această perioadă se lucrea-
ză la amenajarea rigolelor care vor
capta apele pluviale. Vor urma
lucrările de împrejmuire, apoi
plantarea de vegetaţie pe corpul
depozitului”, a precizat primarul
Liviu Butnariu. 

Contractul de lucrări pentru
închiderea depozitului a fost sem-
nat în luna ianuarie 2021, cu firma
SC Athos Com SRL din judeţul
Sălaj. Valoarea contractului de
lucrări este de 3.818.967 lei, iar
finanţarea a fost asigurată prin
accesarea unei linii de finanţare
deschisă de Administraţia Fondului
de Mediu (AFM). 

Fosta rampă de deșeuri mena-
jere al orașului Râșnov are o
suprafaţă de 2,29 hectare și nu mai
este folosită din anul 2009, când a
fost sistată depozitarea. 

Închiderea vechilor depozite de
deșeuri face parte din obligaţiile
asumate de România în momentul
aderării la Uniunea Europeană, iar
în judeţul Brașov sunt în diferite
stadii lucrările de la obiectivele din
Râșnov, Săcele, Codlea, Zărnești,
Victoria, Făgăraș și Rupea. La
Brașov nu s-a reușit încadrarea în
termen pentru finanţarea prin
AFM, proiectul fiind de abia acum
în faza dezbaterii publice.

Echipa pompierilor voluntari Râșnov: Adrian Apostol, Alin Petric, Iulian Calara, 
Radu Oţelea, Eduard Anton, Bogdan Bott, Adrian Stanciu, Radu Moja, 
Ionuţ Munteanu, Mircea Olteanu (șef echipă), Bogdan Proca (antrenor).

Închiderea fostei rampe de deșeuri de la Râșnov: în grafic, 90% grad de execuţie
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Recensământul populaţiei și
gospodăriilor a fost prelungit până
în 17 iulie 2022, astfel că râșno-
venii care nu au participat la acest
proces mai au la dispoziţie puţin
timp pentru a cere deplasarea la
domiciliu a operatorilor. Vizaţi de
procedura interviurilor „faţă în
faţă” sunt cetăţenii care nu s-au
autorecenzat sau cei care au trecut
prin acest demers și nu au finalizat
corect și complet chestionarele de
recensământ. Astfel, râșnovenii pot
stabili o întâlnire cu recenzorul din
cartierul/ zona în care locuiesc,
sunând la unul dintre numerele de
telefon puse la dispoziţie de
Primăria Râșnov și de Direcţia
Judeţeană de Statistică Brașov.
Dacă v-aţi autorecenzat, persoanele
responsabile vă pot spune dacă
autorecenzarea a fost validată, caz
în care nu mai trebuie parcursă
procedura de recenzare faţă în faţă.
De asemenea, există și posibilitatea
verificării dovezii de autorecenzare,
accesând recensamantromania.ro.
În cazul în care o persoană autore-
cenzată nu a primit dovada de au-

torecenzare, din cauza recenzării
incorecte și incomplete, este ruga-
tă să își programeze o întâlnire cu
recenzorul din zona lui și va fi
recenzat „faţă în faţă”. 

Datele culese 
de recenzori în teren
sunt confidenţiale 
Reprezentanţii Primăriei

Râșnov fac un apel către locuitorii
care nu s-au autorecenzat sau nu
au chemat recenzorul acasă, să o
facă, pentru că nerecenzarea poate
avea consecinţe negative asupra
administraţiei locale. Autorităţile
locale nu se vor putea baza pe o
cifră corectă a populaţiei și nu vor
putea interveni prin luarea de
măsuri în favoarea cetăţenilor. În
acest caz, obligaţiile cetăţenești
trebuie îndeplinite prin partici-
parea la recensământ, fiind o acti-
vitate desfășurată în întreaga lume.

Datele culese la recensământ
sunt confidenţiale, iar toţi recen-
zorii aflaţi în teren au semnat an-
gajamentele de confidenţialitate,
asumându-și răspunderea pentru 

informaţiile furnizate atât pe  du-
rata activităţii, cât și după aceasta.
De asemenea, pentru a fi siguri că
în faţa lor este un recenzor, cetăţe-
nii pot verifica legitimaţia și cartea
de identitate a acestuia.  

11.189 de 
râșnoveni s-au
autorecenzat corect 
Potrivit datelor transmise de

reprezentanţii Direcţiei Judeţene
de Statistică Brașov, după încheie-
rea primei etape, cea de autorecen-
zare, în oraș mai trebuiau să treacă
prin recenzarea „faţă în faţă” 4.726
de persoane. Mai exact, dintr-un
număr estimat de 15.915 persoane,
s-au autorecenzat corect 11.189,
reprezentând 70,30% din populaţia
estimată a orașului. 

Procedura autorecenzării au par-
curs-o 12.052 de persoane (75,73%
din totalul populaţiei), dar pentru 863
procesul nu a fost validat (chestionar
completat greșit sau incomplet).

Potrivit legii, amenda pentru
cetăţenii care nu s-au recenzat este
de la 1.000 lei până la 3.000 lei.

Vă mai puteţi recenza până în 17 iulie
4.726 de râșnoveni trebuie să se întâlnească „faţă în faţă” cu recenzorii. 
Dintre aceștia, 863 sunt persoane care s-au autorecenzat, dar nu au făcut-o corect

Nume și prenume Nr. telefon Zonă arondată
Tod Sorin Victor 0727701934 Străzile Trandafirilor; Garofiţei; Panseluţelor; Lalelelor
Tentu Ioana Roxana 0741088752 Străzile Bârsei; Brașovului; Caraiman; 

Aleea Floarea Soarelui; Florilor
Banciu Ioan Bogdan 0743759869 Strada Brașovului nr. 23 – blocuri
Chirilă Daniela 0723583661 Străzile Brașovului nr. 17, bl. 1 ,2, 3; 

Brașovului nr. 17, bl. 4, 5; Cvartal Florilor nr. 1, bl. 1, 2, 3, 11;
Cvartal Florilor nr. 1, bl. 6, 7, 9, 10; Cvartal Florilor nr. 1, bl.
8, 8 IAS, 12; străzile Mică; Vulcan

Dănescu Bogdan 0735026032 Cvartal Florilor nr. 2, bl. 1, 2, 3; Cvartal Florilor nr. 2, 
bl. 4, 5, 6, 7; str. Izvor, str. Teilor 

Garniţa Lăcrămioara 0770815746 Cvartal Centru Nord, bl. 11, 12, 13, 14; Cvartal Centru Nord, 
bl. 7, 8, 9, 10, 27; Cvartal Centru Nord, bl. 19, 25A, 25B, 26,
31; străzile Crizantemelor;  Toamnei; G. Topârceanu; V. 
Alecsandri; A. Vlahuţă; I.H. Rădulescu; B.Șt. Delavrancea; 
Eroilor; M. Eminescu; M. Sadoveanu 

Mavrodin Liliana 0723198018 Cvartal ISR, bl. 5; Cvartal ISR, bl.6; Cvartal ISR, bl.7; Cvartal
ISR, bl. 2C, 3C, 4C, Piaţa Unirii, străzile Izvor; 
Republicii; Florilor

Nan Andreea 0721979586 Cvartal ISR, bl. 6C, 7, 5C, 7C. I1; străzile Iazului; Negoiului;
G. Coșbuc; M. Viteazu; I.L. Caragiale; Libertăţii; Zaharia 
Stancu; Ana Ipătescu; Alexandru Sahia; M. Eminescu; 
Mișu Popp; Școlii; Uzinei; Florilor

Cristolovean Dorina 0741534639 I.L. Caragiale; Câmpului - blocuri; străzile Matei Basarab; 
R. Cristolovean; I.L. Caragiale bl. 4, bl. 5; Horia; Cloșca; Crișan

Caleș Cristina 0758980233 Șoseaua Predeal  
Proca Bogdan Eugen 0729499406 Cerbului; Jderului; Lupului; Nucului; Glăjărie - Râul Mare

LISTĂ RECENZORI ȘI ZONE ARONDATE 

Coordonatorii
recensământului în

orașul Râșnov 
Reprezentant Direcţia

Judeţeană de Statistică Brașov –
Mihaela Butnar – 0744642689

Coordonator din partea
Primăriei Râșnov –

Andreea Proca –
0729499406

După ce multe locuri din par-
cările rezidenţiale din oraș au fost
atribuite, Primăria Râșnov a deru-
lat, la jumătatea lunii trecute, un
program de semnalizare a acestora. 

În cartierele unde au fost
încheiate contractele pentru par-
cările de reședinţă au fost montate
60 de indicatoare noi, costul total
al acestora fiind de 22.000 de lei.
„Până acum, indicatoarele au fost

montate în cartierele I.L. Caragiale,
ISR, Florilor 1 și 2, Centru Nord. În
paralel se amenajează noi locuri
de parcare, iar după finalizarea
lucrărilor se vor monta și la aces-
tea indicatoare specifice”, a de-
clarat primarul Râșnovului, Liviu
Butnariu. 

Aceste indicatoare sunt necesare
pentru a permite sancţionarea celor
care parchează ilegal pe un loc.

Începând din 22 iunie, timp de
câteva zile, Primăria Râșnov a deru-
lat o amplă campanie de combatere
a rozătoarelor, insectelor și para-
ziţilor, substanţele folosite fiind
certificate de autorităţile sanitare.
Campania de dezinfecţie, deratizare
și deparazitare s-a desfășurat pe
domeniul public, în spaţii deschise,
dar și în spaţii închise, zonele pe
care s-a intervenit având o
suprafaţă totală de 80.000 mp. 

Conform primarului Râșnovu-
lui, Liviu Butnariu, s-a intervenit la
Complexul Olimpic de Sărituri cu
Schiurile, în zona Valea Carbunării
(pe aleea de acces, la terenul de
minifotbal și la locul de joacă), în
Curtea Cetăţii Medievale, în Valea
Cetăţii, pe Promenada Sissi (alee de
acces, loc picnic și spaţiu de joacă).
Aceleași tratamente au fost aplicate
în cartierele ISR (la parcul de la

blocul 4, în zona „I”-uri), Florilor 1
și 2, Centru Nord, Romacril. De
asemenea, s-a intervenit în par-
curile din Piaţa Industriei, Piaţa
Școlii, I.L. Caragiale (loc de joacă,
în faţa Bisericii Sf. Nicolae, sens
giratoriu – intrare V. Cărbunării),
alee acces Cartier Romacril, zona
verde de pe Șoseaua Branului, dar
și în parcul din apropierea OMV. 

Acţiunea de dezinsecţie, derati-
zare și dezinfecţie s-a desfășurat și
în spaţiile publice închise, cum 
ar fi Policlinica Râșnov și Piaţa 
Agroalimentară. 

Pe de altă parte, autorităţile
locale au menţionat că astfel de
campanii își pierd din eficienţă dacă
nu sunt completate cu acţiuni si-
milare pe proprietăţile private,
inclusiv blocuri de locuinţe (unde
este nevoie de implicarea asocia-
ţiilor de proprietari). 

PARCĂRILE REZIDENŢIALE, SEMNALIZATE 
CU AJUTORUL INDICATOARELOR 

DOMENIUL PUBLIC AL RÂȘNOVULUI, 
DEZINFECTAT, DEPARATIZAT ȘI DERATIZAT 

Pentru parcările din Râșnov
(publice și rezidenţiale), autorităţile
locale au și alte planuri. Astfel, prin
Planul Naţional de Redresare și
Rezilienţă (PNRR) a fost solicitată și
suma de 2.116.761 lei, fără TVA,
pentru digitalizarea serviciului pu-
blic parcări la nivelul orașului. Prin-
tre altele, prin acest proiect vor fi
montaţi senzori la fiecare parcare
(care vor permite monitorizarea la
distanţă), dar vor fi implementate și
softurile specifice. Informaţiile 

preluate prin acest sistem vor putea
fi corelate cu bazele de date ale
Primăriei, astfel că se va ști, în timp
real, de exemplu, dacă un anumit
loc dintr-o parcare rezidenţială este
atribuit sau nu sau dacă deţinătorul
este cu plata locului la zi. În ceea ce
privește locurile din parcările pu-
blice, prin implementarea sistemu-
lui va fi posibilă utilizarea de către
șoferi a unor aplicaţii care să le per-
mită vizualizarea zonelor în care
sunt locuri libere. 

PASUL URMĂTOR: DIGITALIZAREA PARCĂRILOR 
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Minifotbalul este o ramură a
sportului care prinde tot mai mult
în ţara noastră, în special la cei tre-
cuţi de „prima tinereţe”. De altfel,
numeroase turnee au loc în fiecare
an pe terenul acoperit San Sport,
iar începutul acestei veri a adus la
Râșnov o competiţie de anvergură.
Este vorba despre Campionatul
Naţional de Minifotbal – oldboys,
destinat celor care au împlinit 40
de ani. Timp de trei zile, 20 de for-
maţii de fotbal din întreaga ţară 
s-au întrecut pentru un loc pe
podium. Competiţia a fost organi-
zată de către Federaţia Română de
Minifotbal, în colaborare cu parte-
nerul local Liriada Râșnov, alături
de Primăria Orașului Râșnov și cu
sprijinul mai multor companii
private.

Titlul naţional a fost adjudecat
de Legends Galaţi, care a învins în
finală pe Tazmannchaft București,

scor 3-1. Medaliile de bronz au
ajuns la râșnovenii de la Liriada,
care au trecut în finala mică de
Premier Iași, scor 2-1.

Având în vedere numele echi-
pelor aflate la start și al jucătorilor
prezenţi la Râșnov, organizatorii
spun că a fost probabil cel mai pu-
ternic turneu de „old boys” din
România, de la prima ediţie, din
2017 încoace.

Printre numele importante care
au trecut prin „fotbalul mare”
prezenţi la balonul San Sport s-au
remarcat Sorin Frunză și Stelian
Stancu, foști jucători cunoscuţi de
Liga 1, care au fost adversari în
finală, primul fiind desemnat chiar
„Cel mai bun jucător” al turneului.
De asemenea, pentru echipa râșno-
veană au evoluat Ionel Pârvu, Marian
Constantinescu și Dan Iurișniţi,
jucători cu ștate vechi în Liga 1.

„A fost o experienţă frumoasă, 

a fost pentru prima dată când
Râșnovul a găzduit un asemenea
eveniment de anvergură sub egida
Federaţiei de Minifotbal. Am încer-
cat și anul trecut, dar atunci turne-
ul s-a desfășurat în judeţul Neamţ.
Au participat cele mai bune echipe
din toate zonele ţării, iar cele de pe
podium au dreptul de participare la
EMF Masters Champions League,
competiţie care urmează a fi orga-
nizată de către Federaţia Euro-
peană de Minifotbal la Herceg Novi,
în Muntenegru, între 31 august și 4
septembrie. Putem concluziona că
a fost un eveniment reușit pentru
toată lumea, cu o desfășurare fru-
moasă, iar un lucru îmbucurător
este acela că astfel de momente
înseamnă și exemple pentru cei din
generaţiile mai tinere”, a spus
Zaharie Marghiloman, lider al
echipei Liriada și organizator al
turneului.

Campionatul Naţional de Minifotbal 

- oldboys s-a desfășurat la Râșnov
Orașul nostru a obţinut medaliile de bronz, prin echipa Liriada

În ultimul weekend al lunii
iunie, Complexul Olimpic de Sări-
turi cu Schiurile a fost gazda Cupei
Dinamo Râșnov la sărituri.

Evenimentul, organizat de
Clubul Sportiv Școlar Dinamo
Râșnov, cu sprijinul Primăriei
Râșnov, a adunat sute de sportivi de

la cluburile de specialitate din judeţ.
După ce s-au întrecut să obţină

un loc cât mai bun, nu mai puţin
de 12 mici dinamoviști râșnoveni
au urcat pe podium, o astfel de per-
formanţă fiind reușită și de un
sportiv al CS Olimpic Cetate
Râșnov.

13 medalii ale sportivilor 
râșnoveni, la Cupa Dinamo 

Nu mai puţin de 750 de sportivi
din întreaga ţară au participat, în
perioada 19-26 iunie, la Campiona-
tul Naţional Individual de Lupte pe
Plajă și Aptitudini Specifice (traseu
aplicativ), competiţie care a fost
găzduită de staţiunea Costinești. 

CS Olimpic Cetate Râșnov a avut
la start un număr de nouă sportivi,
aceștia având evoluţii apreciate în
concursuri, dar și rezultate pe
măsură. Astfel, Raul Montoc a obţi-
nut două titluri de campion naţion-
al, la Aptitudini Specifice:  la catego-
ria de vârstă sub 13 ani (U13) – 45 de
kilograme și la categoria de vârstă
sub 15 ani (U15) –  45 de kilograme.
De asemenea, sportivul râșnovean a
reușit să devină vicecampion la
Lupte pe plajă, la categoria U13 –  50
de kilograme.

Și alţi sportivi pregătiţi de Ion
Condei și Nicolae Ene au avut rezul-
tate notabile pe litoral: Vlad Căpușan
– locul 4 la Lupte pe Plajă, categoria
U13, 40 de kilograme; Tudor
Apananghie – locul 5 la Aptitudini
Specifice – categora de vârstă juniori
mici, 31 de kilograme; Alex Cărăbuș
– locul 5 la Lupte pe Plajă, categoria
U13, 80 de kilograme; Daniel Czinori
– locul 6 la Aptitudini Specifice,
juniori mici, 35 de kilograme.

Râșnovul are campion 
naţional la lupte pe plajă

TRAMBULINA K 15

Locul 1
- Simion Vlad - CSS Dinamo 

Locul 2
- Lazăr Ștefan - CSS Dinamo  
- Moldovan Abiel - CSS Dinamo 

Locul 3
- Costin Octavian - CSS Dinamo 
- Bănuţă Timeea - CSS Dinamo 

TRAMBULINA K 35

Locul 1
- Butu Alexandra - CSS Dinamo  
- Păunaș Ariana - CSS Dinamo  
- Folea Delia - CSS Dinamo  
- Jipescu Mircea - CSS Dinamo  

Locul 2
- Tudor Eduard - CSO Cetate  
- Folea Alexandru - CSS Dinamo 

Locul 3
- Drecea Cosmin - CSS Dinamo  
- Ardeleanu Radu - CSS Dinamo 

REZULTATELE COPIILOR DE LA CLUBURILE DIN ORAȘ
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„Hai în Ie la Liturghie” și-a con-
tinuat povestea și în 2022. În 24
iunie, de Ziua Internaţională a Iei,
pentru al patrulea an la rând, în
curtea Bisericii vechi Sfântul 
Nicolae (cea mai veche biserică
ortodoxă din sud-estul Transilvaniei),
au fost expuse mai multe modele de
ii, în cadrul unui eveniment aseme-
nea unei șezători de pe timpuri. 

Pe lângă expoziţia de haine
tradiţionale, oamenii veniţi în
curtea bisericii au avut parte și de
câteva surprize. La faţa locului au

fost prezenţi mai mulţi tineri, care
au defilat îmbrăcaţi în tradiţionalele
ii, iar atmosfera a fost completată cu
cântece populare. Printre cei care
au susţinut momentele artistice se
numără Ansamblul Romana din
Râșnov, Miruna Racoţia, George
Lazăr, Mircea Cârţișorean, Otilia
Radu și formaţia Drago.

„Hai în ie la liturghie” este un
eveniment devenit deja tradiţie în
orașul nostru, în ziua de 24 iunie,
când este prăznuită și sărbătoarea
nașterii Sfântului Ioan Botezătorul.

„Orice-aș spune, nu știu dacă
pot reda bucuria pe care o port în
suflet!  Nu este doar un eveniment.
Este o poveste care a început în
urmă cu trei ani, după discuţia cu
preotul paroh Cornel Pușcariu, din
Râșnov. O poveste așteptată și
trăită cu drag de toţi cei de acasă
Mulţumesc, cu recunoștinţă, tutu-
ror celor care ne-au venit alături,
celor ce aleg să trăiască altfel
această poveste a Iei!”, a spus
Alexandra Grancea, iniţiator al eve-
nimentului.

Peste 3.000 de persoane
au făcut parte din „lumea”
festivalului din acest an

Timp de opt zile, între 12 și 19
iunie, Râșnovul a fost din nou un
loc de joacă pentru copii de toate
vârstele. A fost Jocmania 2022, care
a readus spriritul copilăriei în
Orașul Rozelor, la fel ca înainte de
pandemie. 

Ateliere creative de dimineaţă
până seara, spectacole haioase de
teatru de păpuși, lumi incredibile
în filmele de animaţie, povești
istorice interpretate prin benzi
desenate, jocuri și surprize de
neuitat, de toate acestea au avut
parte cei care au participat, în
prima săptămână de vacanţă de
vară, la festivalul ce vrea să ream-
intească ideea că jocul trebuie să
fie esenţa copilăriei și bucuria
redescoperită a adulţilor.

Și n-au fost deloc puţini cei
care au luat parte la cea de-a XI-a
ediţie a evenimentului, la Schubz -
Centrul de Educaţie pentru Dez-
voltare Durabilă, la Cinematogra-
ful Amza Pellea și în Promenada
Sissi.

Au fost 8 zile de poveste, cu și
pentru copii, cu 38 de ateliere, 7
ateliere de bandă desenată, 8 piese
de teatru, 8 filme cu câte 2 proiecţii
și multă, multă distracţie, iar par-
ticiparea a fost una record.

„A fost cel mai bun eveniment
de la înfiinţare, cu siguranţă. Din
punct de vedere al participării, au

fost peste 3.100 de copii și părinţi,
dar au fost și cele mai numeroase
activităţi. Am observat o implicare
mai mare a copiilor, o dorinţă mai
mare din partea lor. Nu mai pu-
team de bucurie când îi auzeam că
aveau programul bine stabilit și dis-
cutau fiecare la ce atelier mai
merge sau când alergau prin curtea
Schubz, ca să ajungă mai repede la
ateliere. Le mulţumim copiilor că
au venit, părinţilor că i-au adus și
încurajat să-și petreacă timpul
liber și altfel și îi așteptăm și anul
viitor, cel puţin cu același entuzi-
asm. De altfel, și în cazul părinţilor
a fost o implicare mai mare. Dacă
în trecut veneau și îi lăsau pe cei
mici la activităţi, acum, de multe
ori, rămâneau alături de ei și se dis-
trau, la rândul lor. Grăitor este
exemplul haois al unui părinte
care, la finalul unei proiecţii, și-a
cerut scuze pentru că a râs prea
tare. Am avut activităţi diverse,
chiar și la drumeţii în natură
aveam mulţi copii. Am primit tele-
foane din localităţile din împrejuri-
mi, Brașov, Cristian, Zărnești, dar
probabil au fost și din altele, pentru
că noi nu îi întrebam de unde vin.
Jocmania 2022 nu ar fi fost posibil
fără sprijinul Primăriei Râșnov,
fără toţi oamenii dedicaţi și pasio-
naţi care au ţinut atelierele și fără
voluntarii care s-au asigurat că
totul se desfășoară conform planu-
lui”, a declarat Mihai Dragomir,
președinte al Asociaţiei Mioritics,
organizatoare, alături de Primăria
Râșnov, a Festivalului Jocmania.

Jocmania, participare record 
la cea de-a XI-a ediţie 

Râșnovenii, dar și turiștii care
ne vizitează orașul vor avea parte de
weekenduri pline de evenimente,
pe parcursul acestei veri. Activi-
tăţile din Grădina Centrului de
Educaţie pentru Dezvoltare Dura-
bilă Schubz, din Grădina Cetăţii și
cele de la cinematograful Amza 
Pellea revin în actualitate. Au fost
reluate din ultimul weekend al
lunii iunie și cuprind concerte în
Grădina Schubz, dar și numeroase
proiecţii de filme la cinematograf.

„Au fost pregătite evenimente

pentru toate serile de vineri, 

sâmbătă și duminică de pe parcur-

sul verii, până inclusiv pe 11 sep-

tembrie. Vorbim despre evenimen-

te mici, dar organizate constant,

care să ne ţină în priză pe întreg

sezonul estival. Pe lângă concerte

și filme, au loc și drumeţii în

natură, experienţe autentice, pline

de relaxare și de liniște”, ne-a spus
Mihai Dragomir, reprezentant al
Asociaţiei Mioritics.

Programul din fiecare weekend
poate fi aflat urmărind pagina de
Facebook - Cinema „Amza Pellea”,
Râșnov.

Festivalul „Folk la altar” revine
cu a doua ediţie, în același loc
deosebit - Biserica Evanghelică din
Râșnov, cu aceeași dorinţă a orga-
nizatorilor de a transcrie istoria
genului (prin recitaluri, interviuri
și imagini de arhivă). Ca și la ediţia
precedentă, nu vor lipsi momentele
„In memoriam”, pentru că, din
păcate, câţiva dintre artiștii pe care
organizatorii și-i doreau pe afișul
acestei ediţii au plecat între timp
dintre noi: Victor Socaciu, Cătălin
Condurache, Raul Cârstea etc.

Într-un decor ce păstrează
amintiri și amprente ale secolului
al XVIII-lea, cu o acustică specifică

unei biserici în care sute de ani s-a
cântat la orgă, festivalul „Folk la
altar” va aduce în faţa publicului
unii dintre cei mai cunoscuţi și
iubiţi muzicieni folk din România. 

A doua ediţie a evenimentului
se va desfășura în perioada 27-30
iulie. În fiecare seară, după con-
certele din Biserica Evanghelică, se
va continua incursiunea în istoria
muzicii folk prin The Garden
Unplugged – momente muzicale în
Grădina Schubz din Râșnov (str.
I.L. Caragiale nr. 7), alături de
artiști brașoveni de toate vârstele,
accesul urmând a fi gratuit.

Evenimentul este organizat de

Asociaţia Mioritics, în parteneriat
cu Primăria Râșnov și cofinanţat de
Consiliul Judeţean Brașov.

Biletele sunt disponibile online,
pe platforma eventbook: https://
eventbook.ro/festival/folk-la-altar.

27 - 30 IULIE: FESTIVALUL „FOLK LA ALTAR” RÂȘNOVUL ESTIVAL: EVENIMENTE ÎN FIECARE 
WEEKEND, PÂNĂ PE 11 SEPTEMBRIE!

Program 
Miercuri, 27 iulie 

– Mircea Baniciu/ Magda
Puskas și Sorina Feier-Bloj (Ecou);

Joi, 28 iulie 

– Ducu Bertzi/ Marius Baţu;
Vineri, 29 iulie 

– Mircea Bodolan/ Emeric Imre;
Sâmbătă, 30 iulie 

– Dan Chebac/ Ovidiu
Mihăilescu.

„În ie, la liturghie”
O tradiţie de suflet, la Biserica Veche


