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160 DE ANI DE LA 
„MICA UNIRE”
Sute de râșnoveni 
au dat „mână cu mână”
în Piaţa Unirii

Rîșnov sau Râșnov?

Până în 15 decembrie 2018,
scrierea corectă din punct de
vedere oficial era „Rîșnov”. 
În același timp, era incorectă
gramatical.

Orașul crește 
de la an la an

Numărul locuitorilor a crescut
constant în ultimii 5 ani.

Râșnovul își 
actualizează stema
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Consiliul Local Râșnov a decis la propune-
rea primarului Liviu Butnariu ca taxele și
impozitele locale să nu fie majorate în 2019.
În măsura în care decizia a ţinut de adminis-
traţia locală, la Râșnov s-au păstrat impozitele
locale la minimul permis de lege, din 2005
încoace, fiind aplicate doar indexările obliga-
torii prin Codul Fiscal. 

În 2019 se păstrează și bonificaţia de 10%
acordată persoanelor fizice care-și achită inte-
gral impozitele datorate pentru anul în curs
până la data de 31 martie. Tot până la 31 mar-
tie este activă și o altă facilitate, de această
dată pentru cei care au datorii din anii prece-
denţi. Astfel, râșnovenii, fie ei persoane fizice
sau juridice, care au restanţe la plata taxelor,
impozitelor, redevenţelor, chiriilor sau altor
venituri datorate bugetului local, beneficiază
de o reducere de 50% la majorările de
întârziere și penalităţile aferente, dacă își
achită respectivele restanţe cel târziu până în
data de 31 martie 2019. De o reducere de 50%
a impozitului vor beneficia și deţinătorii
mașinilor hibrid. 

Deși multe primării au majorat impozitele
cu procente de 5 - 20% pentru a compensa
golul bugetar creat începând cu 2018, odată
cu reducerea sumelor din cotele defalcate de

la bugetul de stat din impozitul pe venit, „noi
nu am optat pentru creșterea de taxe, pentru
că am considerat că nu e nevoie să descăr-
căm efectele actului guvernamental pe
umerii râșnovenilor”, a precizat primarul
Liviu Butnariu. „Anul trecut, de la bugetul de
stat, ne-a fost repartizată o sumă cu 7,5 mi-
lioane de lei mai mică decât în anul 2017. Ni
s-a promis că până la sfârșitul anului 2018
vom recupera acești bani, dar nu i-am mai
primit. Dacă tot nu ni se mai dau acești bani
înapoi, sperăm măcar ca în acest an să nu ni
se mai taie”, a precizat Butnariu. 

Bugetul pentru 2019 este încă o necunos-
cută deși suntem la începutul lunii februarie.
Edilul a precizat că întârzierea adoptării Legii
bugetului de stat va afecta activitatea autorită-
ţilor locale, care nu pot implementa proiectele
de investiţii. „Dacă legea bugetului de stat se
va aproba la jumătatea lunii februarie, cele
locale vor fi votate la sfârșitul lunii martie sau
la începutul lunii aprilie (în 45 de zile, con-
form legii, și după aprobarea bugetului
judeţean - n.r.). Apoi, primăriile vor trebui să
deruleze licitaţiile de achiziţie a lucrărilor, iar
procedurile pot dura până în luna iunie.
Practic, mai rămân trei sau patru luni în care
se pot efectua lucrările, în funcţie de condiţi-

ile meteo”, a declarat Liviu Butnariu. 
Acesta a mai spus că încă de anul trecut a

anticipat că este posibil ca Legea bugetului
de stat să fie aprobată cu întârziere, astfel că
a organizat încă din 2018 mai multe proce-
duri de achiziţie. „Avem semnate deja 8 con-
tracte cu o valoare totală de 32,5 milioane
de lei, astfel că vom putea emite ordinele de
începere a lucrărilor imediat ce vremea va fi
favorabilă. Din suma totală, 10,5 milioane
lei sunt din bugetul propriu al Râșnovului,
iar banii vor fi utilizaţi pentru lucrări de tre-
cere în subteran a reţelelor aeriene, pentru
modernizarea sistemului de iluminat public
sau pentru amenajarea unor reţele de prelu-
are a apelor pluviale și menajere. Diferenţa
de 22 milioane de lei reprezintă valoarea
totală a finanţărilor obţinute din fonduri
europene sau de la bugetul de stat, prin Pro-
gramul Naţional de Dezvoltare Locală”.
Totodată, primarul a precizat că în acest
moment mai sunt în derulare licitaţiile pen-
tru alte două investiţii, ce vizează infrastruc-
tura rutieră, valoarea estimată a celor două
contracte fiind de 2,87 milioane lei.

Primaria nu cere nici un
leu în plus nici în 2019
Taxele locale plătite anul acesta la Râșnov au rămas la nivelul celor din 2018

Cei care au restanţe la plata dărilor locale vor beneficia de o reducere de 
50% la dobânzi și penalităţi, dacă își achită datoria până la 31 martie 2019
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Până la jumătatea anilor 2000, Râșnovul
era un „oraș mort”, din care locuitorii ple-
cau, cu atât mai mult cu cât unele fabrici
construite înainte de Revoluţie au fost
închise. În ultimii ani, însă, trendul e unul
inversat. Astfel, potrivit datelor oficiale, în
anul 2014, orașul avea 17.412 locuitori, în
2015 a ajuns la 17.659, iar în anul  2016, la
17.863. În anul 2017 a fost depășit pragul de
18.000, orașul ajungând la 18.076 de
locuitori, iar în 2018, populaţia a crescut cu
221 de persoane, ajungând la 18.297 de per-
soane, înregistrate la data de 31 decembrie. 

Spor natural pozitiv, 
în ultimii doi ani 
Dacă în multe localităţi din România,

sporul natural este unul negativ (mai multe
persoane decedate într-un an decât năs-
cute), la Râșnov situaţia este diferită. Astfel,
în 2018 au fost înregistrate 164 de decese și

223 de nașteri - spor natural pozitiv de 59 de
persoane.  În anul 2017,  77 de râșnoveni au
decedat, însă au venit pe lume 210 bebeluși
- spor natural pozitiv de 133 de persoane. 

Sute de persoane s-au
mutat în Râșnov
O simplă analiză a datelor statistice arată

că, cel puţin în ultimii doi ani, creșterea po-
pulaţiei a fost mai mare, nominal vorbind,
comparativ cu sporul natural (diferenţa dintre
nașteri și decese). „Plusul” este de 213 per-
soane în 2017 (faţă de 133 de persoane spor
natural), respectiv 221 de persoane în 2018
(faţă de 59 de persoane spor natural). Diferenţa
o reprezintă migraţia pozitivă către Râșnov.
Acest lucru arată faptul că zeci de familii au
ales să-și schimbe domiciliul și să se mute la
Râșnov. În cifre exacte, în statisticile SPCLEP,
schimbări de domicilii au fost 381 în 2017 și
358 în 2018, dar aici se încadrează și alte

categorii de persoane decât cele care au venit
din alte localităţi.

2018: anul cu cele mai multe
căsătorii din ultimii ani
Anul 2018 a fost și unul în care s-a

înregistrat cel mai mare număr de căsătorii
din ultimii ani. Astfel, anul trecut au fost
înregistrate, la Primăria Râșnov, 140 de
cununii civile, dintre care 104 au fost ofici-
ate de primarul orașului, Liviu Butnariu.
Cele mai multe căsătorii – 74 – au fost în
zilele libere, respectiv sâmbăta și duminica,
în mare parte (61) fiind oficiate de către pri-
marul Liviu Butnariu (potrivit legii, dreptul
de a oficia căsătorii îl mai au viceprimarul
localităţii și ofiţerul de Stare Civilă).

Comparativ, în anul 2016  au fost ofici-
ate 114 căsătorii, iar în anul 2017 – 104. 

Pe lângă numărul de căsătorii, în 2018 a

crescut și numărul de divorţuri. Astfel, în anul
2017 au „rupt căsnicia” 41 de cupluri, pe când
în anul 2017 au fost 35 de astfel de situaţii.

Record la Starea Civilă: 
de 9 ori a spus „DA”
Reprezentanţii Primăriei Râșnov au pre-

cizat că, în general, a fost vorba de cupluri
care au spus „DA” pentru prima oară în faţa
ofiţerului Stării Civile, însă au fost și per-
soane care au mai trecut prin această expe-
rienţă. Potrivit reprezentanţilor Primăriei
Râșnov, „recordul” înfăţișării în faţa ofiţeru-
lui de Stare Civilă este deţinut de o persoană
de aproximativ 65 de ani, care s-a căsătorit
de 9 ori. De altfel, persoana în cauză a creat
o situaţie inedită la Primărie, pentru că for-
mularul statistic privind căsătoriile are
numai cinci poziţii, astfel că la ultimele
completări, el trebuia să „prelungească”
tabelul. 

Chiar dacă, de regulă, în faţa ofiţerului
Stării Civile ajung persoane ce au trecut de
18 ani, sunt și cazuri de minori care vor să-și
unească destinele. Potrivit legislaţiei, căsăto-
ria este permisă începând de la vârsta de 16
ani, dar numai după ce sunt urmate anumite
proceduri legale. 

„De multe ori, când li se aduce la
cunoștinţă această procedură, minorii
renunţă la ideea căsătoriei și așteaptă să
împlinească vârsta de 18 ani”, a precizat
Casandra Turcu (foto), șef Serviciu Stare
Civilă din cadrul Primăriei Râșnov. 

Astfel, minorul cu vârsta minimă de 16

ani care dorește să se căsătorească trebuie să
depună o cerere la Direcţia Generală de
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului (a
judeţului Brașov, în cazul Râșnovului), în
vederea obţinerii autorizării prevăzute în
Codul Civil. Cererea trebuie să fie însoţită de
o copie, legalizată sau certificată de ofiţerul
de Stare Civilă, a certificatului de naștere, de
o anchetă socială, întocmită de autoritatea
tutelară de la domiciliul solicitantului, și
avizul Serviciului de Medicină Legală.
Avizul medical trebuie să fie prealabil încu-
viinţării părinţilor ori, după caz, a tutorelui
și autorizării. De asemenea, căsătoria

trebuie încuviinţată de părinţii minorului
sau de către tutorele acestuia, iar acest lu-
cru se face printr-o declaraţie pe proprie
răspundere, autentificată, din care să rezul-
te că părintele este de acord cu încheierea
căsătoriei de către copilul minor care a
împlinit vârsta de 16 ani. În situaţia în care
numai unul dintre părinţi încuviinţează
căsătoria minorului, iar celălalt refuză,
instanţa judecătorească decide ţinând
seama de interesul superior al copilului. 

Dacă părinţii sunt divorţaţi, pentru
încheierea căsătoriei este necesar con-
simţământul ambilor părinţi.

Condiţii stricte pentru căsătoria minorilor 

Conform legislaţiei, 
înregistrarea se face în 
maxim 3 zile de la data
încetării din viaţă a persoanei.
Dacă termenul nu este 
respectat, certificatul de 
deces va putea fi întocmit 
numai cu acordul Parchetului 

Atenţie, râșnoveni, la respectarea legis-
laţiei privind înregistrarea decesului! Ter-
menul legal în care trebuie anunţat decesul
unui membru al familiei este de 3 zile de la
data încetării din viaţă a persoanei, iar ter-
menul curge din chiar ziua în care a încetat
din viaţă! Astfel, dacă o persoană a decedat

la ora 23.45 sau chiar la 23.59, ziua respec-
tivă este luată în calculul termenului legal.
Nu vă așteptaţi ca acest termen să fie calcu-
lat de a doua zi, vă avertizează specialiștii de
la Starea Civilă, ci el se calculează din chiar
ziua în care a decedat. 

Dacă nu veţi ţine cont de aceste sfaturi,
veţi avea mai mult de umblat. Asta pentru
că întocmirea actului de deces se mai poate
face numai cu aprobarea Parchetului, su-
bliniază specialiștii. 

Pentru a evita situaţiile neplăcute
privind înregistrarea decesului, aceștia
recomandă rudelor persoanelor care au
decedat, mai ales în perioada zilelor libere
sau declarate nelucrătoare, să anunţe eveni-
mentul și la ofiţerul de serviciu din cadrul
Primăriei Râșnov. 

Râșnoveni, atenţie când
declaraţi un deces în familie!

Râșnovul crește de la an la an 
Numărul locuitorilor s-a mărit constant în ultimii 5 ani

Având în vedere că atunci când trebuie să
rezolve actele de identitate, râșnovenii trebuie
să facă și unele plăţi, prevăzute de legislaţia în
vigoare, reprezentanţii Primăriei Râșnov au
decis să modifice programul de funcţionare al
casieriei Serviciului Taxe și Impozite, astfel
încât acesta să fie corelat cu cel de la Serviciul
Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor (SPCLEP). Modificarea este vala-
bilă începând cu data de 1 februarie 2019.  Mai
exact, în zilele de marţi, casieria de la Taxe și
Impozite va fi deschisă după amiaza între orele
14.00 și 18.00, nu între orele 14.00 și 16.00, ca
până acum. În continuare vă prezentăm orarul
de funcţionare valabil de la 1 februarie 2019
pentru ambele instituţii.

Programul casieriei Serviciului
Taxe și Impozite, corelat cu cel
de la Evidenţa Persoanelor

Program Taxe și 
Impozite, casierie
Luni: 8.00 – 12.00
Marţi: 8.00 – 12.00 și 14.00 – 18.00
Miercuri: 8.00 – 12.00
Joi: 8.00 – 12.00 și 14.00 - 16.00
Vineri: 8.00 – 10.00

Program SPCLEP
Luni: 8.30 – 12.00
Marţi: 8.30 – 12.00 și 16.00 - 18.30
Miercuri: 8.30 – 12.00
Joi: 8.30 – 12.00
Vineri: 8.30 – 12.00
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Consiliul Local Râșnov a aprobat docu-
mentaţia pentru actualizarea stemei orașului,
în acord cu specificaţiile stabilite împreună
cu Comisia Naţională de Heraldică. Pentru
necunoscători, modificările sunt aproape
imperceptibile, dar rigorile sunt impuse de
acurateţea istorică pe care trebuie să o aibă
„blazonul” orașului. 

Conceptul a rămas neschimbat cu cel
al stemei avizate în 2011, ne-a confirmat
și primarul Liviu Butnariu, respectiv sim-
bolistica celor trei roze definitorii pentru
oraș, așezate în triunghi pe un scut, dea-
supra căruia se află o coroană ce amintește
de Cetate. Diferenţele stemei ce urmează
a fi oficializate în 2019 constau în
redefinirea celor trei „roze” și stilizarea lor
în culori și grafică. Într-un limbaj mai
„popular”, vom trece de la „trandafiri”, la
„trandafiri sălbatici”, care vor fi de acum
într-o nuanţă mai naturală, de roșu deschis,
și nu roșu închis cum era în varianta iniţială
a stemei. Astfel, noua descriere heraldică ofi-
cială a stemei orașului Râșnov va fi de
acum următoarea: „Stema Orașului Râșnov se
compune dintr-un scut triunghiular cu mar-
ginile rotunjite, brodat cu o filieră neagră și
una de argint, în câmp albastru, 3 flori de
măceși (trandafiri sălbatici, n.r.) în culori na-

turale, roșu deschis, așezate 1 și 2. Scutul este
surmontat de o coroană murală cu trei tur-
nuri”. Potrivit memoriului justificativ care

stă la baza actualizării, „cele trei flori din scut
fac trimitere la tradiţia locală a vechii așezări
medievale «Rosenau». În zonă se aflau

numeroase tufe de flori de lemn câi-
nesc/măceșe (Rosa Canina), care au dat
numele săsesc al localităţii. Aceste ele-
mente se regăsesc și în stema medievală.
Coroana murală cu trei turnuri atestă
rangul administrativ, de oraș, al locali-
tăţii”. Prima atestare documentară a
Râșnovului medieval apare în anul 1331,
sub numele de „Rosnou”, într-un docu-
ment emis de Regele Ungariei, Carol
Robert de Anjou. În 1388, Râșnovul
apare în documente ca Villa Rosarum
(Rosendorf) = Satul trandafirilor. „Se

pare că denumirea germană Rosenau se
traduce prin Rosen-Au = Valea Trandafi-

rilor”, se arată în documentul amintit.  
Noua stemă a Râșnovului va fi aprobată

prin Hotărâre de Guvern, documentaţia
pregătită de Consiliu Local Râșnov și avizată de
Comisia Naţională de Heraldică fiind trimisă
recent la București, de către Consiliul
Judeţean și Prefectura Brașov, iniţiatori, con-
form legii, ai proiectului de HG.

Râșnovul își actualizează stema

Cele mai vechi reprezentări grafice ale
blazonului cu cele trei roze apare pe o cahlă
descoperită în 2011 în Cetatea Râșnov (foto),
datată la mijlocul secolului al XVI-lea, și pe
altarul Bisericii Evanghelice, comandat în
1776. Dacă la început stema era simplă,
cuprinzând doar cele trei roze, ulterior,
însemnul heraldic se „îmbogăţește” cu tulpină
și frunze. Această emblemă romantică a
devenit prima stemă a Râșnovului modern,
până la reforma administrativă impusă de
modificarea regimului politic, după 1948. 

După 1990, Primăria Râșnov a funcţionat
cu o stemă improvizată, în care apăreau mo-
numentele principale ale orașului (Cetatea și

Biserica veche Sf. Nicolae), stema istorică,
într-o formă artistică, destul de naivă, și un
steag roman. Stema era greu de identificat sau
de reprodus și, cel mai important, nu respecta
atât regulile heraldice, cât și valoarea istorică a
stemei vechi a Râșnovului, fiind modificată, în
acord cu valorile istorice, în 2011.

„De-a lungul istoriei, stema a reprezentat
și reprezintă o formă de prestigiu și putere.
Pentru Râșnov atestarea istorică a unei
embleme heraldice cu o vechime de peste 500
de ani reprezintă un motiv de mândrie și o
formă importantă de identitate istorică”,
spune Liviu Butnariu, primarul „Orașului
trandafirilor”.

BLAZONUL CELOR TREI ROZE

Noua stemă, ce va fi oficializată în 2019. Actuala stemă, aprobată în 2011.

Până în 15 decembrie 2018,
scrierea corectă din punct de
vedere oficial era „Rîșnov”. 
În același timp, era 
incorectă gramatical

Legea nr. 290 din 29 noiembrie 2018
pentru modificarea și completarea Legii nr.
2/1968 privind organizarea administrativă a
teritoriului României, intrată în vigoare la
data de 15 decembrie 2018,
schimbă denumirea oficială
a localităţii noastre. 

Asta pentru că, deși puţini știau, până la
sfârșitul anului trecut, conform legislaţiei,
scrierea „legală” era „Rîșnov” și nu „Râșnov”,
cum, teoretic, era corect gramatical.

„Noua lege (290/2018, n.r.) clarifică toc-
mai acest aspect”, ne-a declarat primarul
orașului Râșnov, Liviu Butnariu. Potrivit
acestuia, „normativul a urmărit corectarea
denumirilor localităţilor din România, prin
aplicarea prevederilor Hotărârii Adunării
generale a Academiei Române, din 17 febru-
arie 1993, privind revenirea la «â» și «sunt»
în grafia limbii române. Mai exact, s-a

oficializat schimbarea tuturor denumirilor
unităţilor administrativ-teritoriale (comune,
orașe, municipii și judeţe) din ţara noastră,
astfel încât să se respecte regulile de scriere
trasate de către Academia Română”.

Înainte de a se lua decizia uniformizării
denumirii localităţilor, nu exista o opinie
unanimă privind varianta corectă a denumirii
unei localităţi, astfel că ambele versiuni erau
folosite și acceptate, pe cale de cutumă legală,
în documente. „Â sau Î? O astfel de confuzie
nu va mai exista de acum încolo, odată cu
uniformizarea adusă de noua lege. Măsura a
fost propusă în contextul în care unor

localităţi le-a fost

schimbată, după 1989, prin lege, grafia
numelui, fiind înlocuită litera «î» cu «â», dar
în cazul multor altor localităţi, cum e și
cazul Râșnovului, nu exista vreun act nor-
mativ care să prevadă această modificare. În
consecinţă, denumirea oficială a localităţii
noastre a rămas «Rîșnov», de la 15 decem-
brie 2018 oficializându-se varianta oricum
cea mai uzitată, respectiv «Râșnov»”, a deta-
liat primarul Liviu Butnariu.

Schimbarea denumirii oficiale nu-i va
pune însă pe cetăţeni pe drumuri. Potrivit
aceleiași legi, „înscrisurile oficiale emise până
la intrarea în vigoare a noii legi, în care denu-
mirile sunt înscrise cu «î», își vor păstra vala-
bilitatea”. „Modificarea denumirii localităţii

din actele de identitate ale râșnovenilor
se va face doar la expirarea valabili-

tăţii documentelor sau la cerere”,
a precizat Elena Șindrilaru,

consilier superior Serviciul
Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor
(SPCLEP) Râșnov.

Rîșnov sau Râșnov? 
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DE ORGANIZAREA PERFECTĂ ȘI SPECTACOLUL OFERIT DE SĂRITOARE S-AU BUCURAT MII DE OAMENI.

Sportul și arta fac de multe ori casă bună. Chip 
construit din zăpadă, de către unul dintre voluntari.

Spectacolul Cupei Mondiale: 
„Râșnovul a avut cea mai bună organizare!”

Momente frumoase, din nou, pe Valea Cărbunării, odată cu sosirea celor mai bune săritoare din lume

Au trecut cinci ani de la momentul în care
etapele de Cupă Mondială la sărituri cu schiurile
– feminin au poposit pentru prima dată în ţara
noastră. Un moment istoric de care Râșnovul și
România s-au achitat cu brio. 

Experienţa acestor ani, dar și entuziasmul
organizatorilor, menţinut la același nivel, în
ciuda trecerii timpului, face ca totul să se des-
fășoare în cele mai bune condiţii la Complexul
Olimpic de pe Valea Cărbunării, iar oaspeţii să
aibă numai cuvinte de laudă după fiecare ediţie.

„Totul a fost minunat. Cele două etape de la
Râșnov s-au bucurat de cea mai bună organi-
zare, din toate punctele de vedere, între rundele
care s-au desfășurat deja în acest sezon”, a afir-
mat austriacul Paul Ganzenhuber, șef al com-
petiţiei și reprezentant al Federaţiei Inter-
naţionale de Schi, după week-end-ul 25-27 ia-
nuarie, când au avut loc cele două etape acordate
Râșnovului în sezonul 2018-2019.

„La fel ca și în anii precedenţi, am reușit să
oferim condiţii deosebite, iar sportivele și
antrenorii au plecat acasă cu gânduri foarte
bune despre România. Zăpadă am avut, tram-
bulina a fost amenajată foarte bine, la fel și
spaţiile adiacente. Ne bucurăm că am putut
duce la bun sfârșit un nou episod frumos al
acestei povești, alături de Consiliul Judeţean
Brașov și Primăria Râșnov”, a spus Puiu Gaspar,
secretarul general al Federaţiei Române de
Schi-Biatlon.

42 de sportive din 13
ţări. Râșnovul, între 
cele 11 orașe gazdă de
pe mapamond
La Râșnov s-au aflat 42 de sportive din 13

ţări, acesta fiind cel de-al cincilea popas al Cupei
Mondiale din actualul sezon, după cele din
orașele Lillehammer (Norvegia), Premanon
(Franţa), Sapporo și Zao (ambele din Japonia). 

„Este a cincea oară
când am organizat

aceste etape de
Cupa Mondială. Au
fost prezente toate
sportivele de top. Noi am
sprijinit organizarea acestor com-
petiţii în ceea ce privește partea de infra-
structură, dar și cea a premiilor. Este o onoare
să ne aflăm între orașele, nu multe, din întrea-
ga lume, care găzduiesc etape de Cupă Mondi-
ală și sperăm că am fost gazde bune pentru
oaspeţii noștri”, a precizat primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu.

„Faptul că ne-am aflat din nou în faţa unui
eveniment de o asemenea anvergură este o
dovadă că infrastructura este exploatată. Ne
bucurăm să avem la Râșnov an de an etape din
Cupa Mondială la care vin sportivi de top. Mă
bucur că există continuitate”, a precizat și

președintele Consiliului Judeţean Brașov, 
Adrian Veștea.

În continuare, competiţia va ajunge, în
această iarnă, la Hinzenbach (Austria), Ljubno
(Slovenia), Oberstdorf (Germania), Oslo, 
Lillehammer și Trondheim (toate din Norvegia),
Nizhny Tagil și Cheaikovsky (Rusia).
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Campioană olimpică în 2018, la
Pyeongchang (Coreea de Sud), Maren Lundby 
s-a impus în ambele etape. În prima, norve-
gianca a reușit sărituri de 94, respectiv 95
metri, care i-au adus 247,8 puncte, podiumul
fiind completat de Katharina Althaus
(Germania) – 236,9 puncte și cvadrupla câști-
gatoare a „Globului de Cristal”, japoneza Sara
Takanashi – 236,8 puncte.

În etapa a doua, Lundby a sărit 93, respectiv

96,5 metri (cea mai lungă săritură din etapele
găzduite în acest an de ţara noastră), totalizând
247,6 de puncte și fiind urmată de două
reprezentante ale Germaniei, Carina Vogt, cam-
pioană olimpică la Soci (Rusia) în 2014, cu
240,3 puncte, și Juliane Seyfarth, 237,8 puncte.

„Am o conexiune specială cu acest loc. Este
a patra victorie pe care o obţin la Râșnov, a doua
în acest an, după ce și în 2018 am câștigat etapa
a doua de aici. Îmi place mult în România, am

recunoscut multă lume care a fost și în anii tre-
cuţi în public și mă bucur să îi revăd pe acești
oameni”, a spus sportiva din Norvegia. 

Cele două victorii de la Râșnov au urcat-o pe
Maren Lundby pe primul loc în clasamentul ge-
neral al Cupei Mondiale, având 788 de puncte, cu
care a detronat-o pe Katharina Althaus
(Germania, 747 de puncte), care acum ocupă
poziţia secundă. Podiumul general este încheiat
de Juliane Seyfarth (Germania, 511 puncte). 

Campioana olimpică, Maren Lundby, a câștigat
ambele etape: „Am o conexiune specială cu acest loc”

Reprezentanta României, săceleanca
Dana Haralambie a obţinut cea mai bună

clasare a sa la Râșnov, locul 21 în proba
de duminică, cu sărituri de 82,5 și 82
de metri, adică 186,4 puncte.

Sâmbătă, sportiva antrenată de
Florin Spulber a terminat pe locul
25, cu sărituri de 78,5 și 80 de
metri (166,5 puncte). În clasamen-

tul general al sezonului 2018-2019,
Dana Haralambie ocupă locul 31, cu

41 de puncte.
„A fost mai bine în a doua etapă decât

în prima, dar se putea și mai bine. Mă simt extra-
ordinar acasă, la Râșnov, cu atâta lume care mă
susţine, dar trebuie să recunosc că aici am
emoţii mai mari decât în orice alt loc aș concu-
ra. Este foarte important să organizăm com-
petiţii aici, mai ales că avem concurenţi care
participă în competiţie. Încerc să intru iar în top
30 mondial și să rămân acolo în acest an”, a spus
sportiva noastră.

Cea de-a doua româncă din Cupa Mondială,
Diana Trâmbiţaș, s-a aflat la startul rundei de ca-
lificare a celei de-a doua etape și a terminat pe
locul 38.

Ședinţă staff tehnic, Primăria Râșnov. Foto dreapta, primarul Liviu Butnariu și Paul Ganzenhuber, Federaţia Internaţională de Schi

Fani ai sporturilor de iarnă veniţi la Râșnov, din toată Europa și nu numai.

Ca de obicei, sportivele din Japonia au avut cei mai mulţi fani veniţi din străinătate.

Dana Haralambie a avut, ca în 
fiecare an, numeroși suporteri.

Cea mai bună clasare „acasă” pentru Dana Haralambie 
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În perioada 27 - 29 decembrie 2018, la
balonul San Sport din Râșnov a avut loc Cupa
Centenar la fotbal. În competiţie au fost
înscrise opt echipe, împărţite în două grupe a
câte patru, iar finala a fost câștigată de FC
Florilor, care s-a impus cu scorul de 5 - 1, în
faţa celor de la Tudoriada. La final au fost pre-
miaţi si oamenii care au contribuit la pro-
movarea sportului râșnovean, printre aceștia
numărându-se Adrian Veștea – președintele
Consiliului Judeţean Brașov, Liviu Butnariu
– primarul Orașului Râșnov, Dogaru Nicolae,
Stoica Zaharia Marghiloman, Enache
Nicolae, Cojenelu Dorin, Pîrvu Vasile,
Nicoară Mircea, Dorobanţ Nicolae,
Cristolovean Dan, Sima Ioan, Nicoară
Codruţ, Ene Nicolae, Gerea Gheorghe, Ducar
Constantin și Arosculesei Vasile.

FC Florilor a
câștigat Cupa
Centenar la fotbal

Conform tradiţiei de final de an, sportivii
Râșnovului au avut parte de un moment festiv la
ceas de bilanţ. Astfel, de la mic la mare, au lăsat
echipamentul și au intrat în rolul unor adevăraţi
artiști, oferind colinde și poezii dedicate Crăciu-
nului, la locul tradiţional al spectacolelor de săr-
bători, Cinematograful „Amza Pellea”.

Peste 80 de medalii pentru
CS Olimpic Cetate
Cei peste 400 de copii înscriși la cele 12

secţii sportive ale Clubului Sportiv Olimpic
Cetate Râșnov au urcat pe scenă în faţa an-
trenorilor clubului, a părinţilor, dar și a
reprezentanţilor autorităţilor locale râșno-
vene. Toţi sportivii au primit pachete cu
cadouri din partea organizatorilor, iar cei care
pe parcursul anului 2018 au fost medaliaţi, au
primit și trofee personalizate. Mai exact, anul
trecut sportivii CS Olimpic Cetate au obţinut
peste 40 de medalii de aur, 9 de argint și 34 de
bronz, la competiţiile judeţene, naţionale și
internaţionale.

„Ideea înfiinţării unei entităţi sportive
pentru copiii Râșnovului a venit odată cu in-
vestiţiile în infrastructura sportivă care 
s-au realizat în oraș în ultimul deceniu.
Ne-am dorit ca micuţii să iasă din case și să
facă mișcare, în primul rând pentru sănă-
tatea și dezvoltarea lor. Faptul că au apărut,
în scurt timp, și rezultate notabile în com-
petiţii este cu atât mai bine și cu atât mai
mult sunt de lăudat antrenorii care îi au în
grijă pe cei mici”, a afirmat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu.

„Chiar dacă nu a fost o prioritate, au
apărut și medaliile, clasările pe podium, în
numeroase competiţii. Avem antrenori profe-
sioniști, dedicaţi, care se ocupă foarte bine de
sutele de copii înscriși la club. Ne dorim să
construim în continuare frumos, să avem o
bază solidă și dacă apar și vârfuri între copiii
noștri suntem cu atât mai mândri”, a spus și
Nicolae Dogaru, oficial al Clubului Sportiv
Olimpic Cetate.

Sportivii Râșnovului, la ceas festiv

Sportivii brașoveni care au obţinut perfor-
manţe la competiţiile importante, dar și pri-
marii sau antreprenorii care au sprijinit sportul
au fost premiaţi de Consiliul Judeţean Brașov,
în cadrul unui eveniment special – Gala
Sportului Brașovean – ce s-a desfășurat la Cen-
trul Cultural Reduta, din Brașov. 

Astfel, în cadrul unei secţiuni a Galei, pri-
marul Orașului Râșnov, Liviu Butnariu, a fost
distins pentru susţinerea arătată Sportului,
confirmată deja prin rezultate. „La Râșnov
au fost realizate importante investiţii în
sport în ultimii ani. Mai mult, am înfiinţat
Clubul Sportiv Olimpic Cetate Râșnov, care
numără 12 secţii. În cadrul acestuia, dar și
în cadrul Clubului Sportiv Școlar Dinamo
Râșnov, însumat, își desfășoară activitatea
nu mai puţin de 800 de copii”, a declarat
Liviu Butnariu.

Sportivii CSȘ Dinamo Râșnov distinși în
cadrul evenimentului au fost Cacina Daniel,

Pacurar Radu, Feroiu Florin, Colţea George,
Duicu Adelin și Cianga Cătălin. Premiaţi au fost
și antrenorii Gârbacea Gheorghe și Magdo
Csaba. Iar dacă pentru primarul Liviu Butnariu,
premiul a fost unul simbolic, pentru sportivi și
antrenori recompensa a fost și una în bani. 

Sportivii din judeţul Brașov cu cele mai
bune rezultate obţinute în 2018 pe plan naţio-
nal și internaţional au fost premiaţi în fiecare
an de Consiliul Judeţean, începând cu anul
2008, în cadrul unor manifestări restrânse,
însă, evenimentul de pe 20 decembrie 2018 a
reprezentat o premieră, fiind unul de anver-
gură. Invitat special al Galei a fost președintele
Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR),
Mihai Covaliu, iar între cei distinși pentru
activitatea lor de-a lungul anilor au fost și Ion
Ţiriac, Marius Lăcătuș  (cel mai mare fotbalist
al Brașovului, câștigător al Cupei Campionilor
Europeni, în anul 1986, cu Steaua București),
George Cosac (tenismen participant la Jocurile

Olimpice din 1992), Mihai Covaliu și Rareș
Dumitrescu (medaliaţi olimpici cu aur, argint și
bronz la scrimă), Gheorghe Ferariu (cel mai
bun voleibalist român al tuturor timpurilor,
campion european în 1963 și dublu medaliat cu
bronz la mondiale), Cezar Nica, Gavril Kicsid și
Nicolae Munteanu (handbaliști campioni mon-
diali și medaliaţi olimpici din perioada 1964-
1984), Stelică Morcov (medalie de bonz la
lupte, la Olimpiada din 1976), și Constantin
Sterea (bronz cu echipa de volei la Olimpiada
din 1980). „Având în vedere că noi suntem pro-
fesioniști în administraţie, am apelat la fede-
raţiile de specialitate pentru a pregăti listele cu
cei premiaţi. De asemenea, în Anul Centenaru-
lui, am considerat de cuviinţă să îi avem ală-
turi pe cei care au scris istoria sportului
brașovean”, a declarat Adrian Veștea, președin-
tele Consiliului Judeţean Brașov, care și-a
exprimat speranţa că acest eveniment va deveni
o tradiţie pentru judeţul Brașov.

Râșnovul, distincţie la Gala Sportului Brașovean

Cel mai bun dintre ultimii
ani pentru CSȘ Dinamo
Cu prilejul festivităţii de final de an, conducă-

torii Clubului Sportiv Școlar Dinamo Râșnov „au
așternut pe hârtie” realizările lui 2018, nevoile, dar
și ceea ce își propun pentru 2019. Astfel, directorul
Marius Cosma s-a declarat mulţumit de rezultatele
obţinute de sportivi, care au adunat peste 100 de
medalii pe plan naţional, în cadrul competiţiilor
organizate de Federaţia Română de Schi Biatlon
(FRSB) și de Ministerul Educaţiei Naţionale, iar
aceasta fără a mai lua în calcul și participările la
competiţiile organizate de cluburile din ţară. 

Pe plan internaţional, la biatlon, CSȘ
Dinamo Râșnov a obţinut două locuri 1 în Cupa
Austriei, un loc 15 mondial la proba de sprint și
un loc 8 mondial, prin ștafeta compusă din
George Colţea, Robert Grumeza și Adelin Duicu.
Chiar la începutul anului 2019, George Colţea a
reușit să obţină un loc 12 din peste 100 de
competitori, la Cupa Mondială organizată în
Slovacia, rezultat foarte bun atât pentru Râșnov
cât și pentru România.

Mai mult, în urma rezultatelor obţinute, FRSB
a nominalizat nu mai puţin de 11 sportivi
dinamoviști pentru loturile naţionale, iar în acest
an clubul va fi reprezentat la Festivalul Olimpic al
Tineretului European (FOTE) 2019 de 4 sportivi,
după cum urmează: Grumeza Robert, Gîrbacea
Dan, Folea Gabriel și Dolhascu Florin.

„Suntem în plin sezon competiţional și sper ca
rezultatele obţinute de sportivii noștri să fie la fel
de bune ca și în anul trecut, iar pe plan inter-
naţional îmi doresc clasări în primii 10, pentru că
se poate și avem sportivi cu un potenţial foarte
mare. Trebuie să mulţumim pentru a nu știu câta
oară Primăriei și Consiliului Local, domnului pri-
mar Liviu Butnariu, domnului secretar general al
federaţiei, Puiu Gaspar, și domnului Adrian
Veștea, președinte al Consiliului Judeţean,
cadrelor didcatice, părinţilor și sportivilor, cu toţii
punând «umărul» la realizarea acestor rezultate
frumoase. De departe, este cel mai bun an de când
mă aflu la conducerea lui Dinamo”, ne-a spus
Marius Cosma, directorul CSȘ Dinamo Râșnov.
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Calamităţile din vara anului trecut au
produs pagube la Râșnov în valoare totală de
1.580.000 lei, sumă stabilită oficial de comisia
instituită la nivelul Prefecturii Brașov, iar
despăgubirile urmau a fi acoperite din fondul
de urgenţă al Guvernului. Orașul nostru nu
s-a regăsit însă pe lista localităţilor pentru
care s-a repartizat ajutor de la Guvern, astfel
că Primăria Râșnov a fost nevoită să ia de
urgenţă măsuri, cu costuri importante, pen-
tru ca orașul să nu piardă și mai mult decât
au distrus inundaţiile din iunie - iulie 2018.

Cele mai însemnate avarii au fost consta-
tate pe DJ 101 Glăjerie - Râul Mare, pe un seg-
ment de aproximativ 1,5 km, de la km 5+040
la km 6+620. Acostamentul și șanţurile de
scurgere a apelor pluviale au fost avariate pe
o distanţă de aproximativ 3.200 metri liniari
(în jur de 1.500 metri liniari pe fiecare parte)
și exista riscul iminent de rupere a drumului
în anumite porţiuni. În urma viiturilor s-au
format făgașe și ravene care au ajuns și la 2
metri adâncime. Amenajările din beton reali-
zate în momentul modernizării drumului nu
au fost degradate, însă, având în vedere că apa
a spălat pământul din jurul lor, dacă mai
urmau inundaţii puternice, exista riscul ca
aceste structuri să fie dislocate, iar distruge-
rile astfel amplificate. 

Pe de altă parte, DJ 101 Glăjerie-Râul
Mare a fost modernizat printr-o finanţare
obţinută de autorităţile locale prin Progra-
mul Naţional de Dezvoltare Locală, recepţia
finală s-a făcut în prima parte a anului tre-
cut, iar lucrarea era încă în garanţie. Avariile
fiind provocate de calamităţi naturale, dacă
nu erau remediate, riscau să atragă și
pierderea garanţiei de bună execuţie pentru
acest drum.

Prima etapă: prevenirea
ruperii drumului 
„După inundaţii, în zonă a mers o

comisie numită din ordinul numărul 627,
din 31 iulie 2018,   emis de prefectul judeţu-
lui Brașov. Din această comisie au făcut
parte 11 persoane, inclusiv de la Inspecto-
ratul pentru Situaţii de Urgenţă Brașov.
Pagubele produse, a căror valoare a fost
estimată la 1.580.000 lei, au fost consem-
nate în procesul-verbal numărul 10775, din
31 iulie 2018. În baza procesului-verbal
amintit, s-au solicitat sume de la bugetul de
stat, din fondul special din care sunt
finanţate lucrările de combatere a efectelor
calamităţilor naturale. Banii nu ne-au fost
trimiși, astfel că am decis să finanţăm de la
bugetul local intervenţiile urgente, în așa
fel încât să prevenim o nouă degradare a
drumului”, a explicat primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu. 

Astfel, imediat ce s-a constatat că
Râșnovul nu este pe lista Guvernului cu
despăgubiri aprobate, Primăria a demarat
procedurile de achiziţie pentru lucrări de
remediere a defectelor, iar contractul de
execuţie, cu o valoare de 336.592 de lei, a
fost semnat în 5 noiembrie 2018.  „Având în
vedere că urma sezonul rece, s-au executat
doar lucrările urgente, de refacere a acosta-
mentului și a patului drumului, acolo unde
exista riscul iminent de rupere a drumului.
Aceste intervenţii au fost finalizate în luna
decembrie 2018, valoarea fiind de
177.154,11 lei”, a precizat primarul. Potrivit
edilului, lucrările vor continua și anul aces-
ta, după ce vremea va permite redeschiderea
șantierului.  

Decont de 0 lei de la Guvern 
după calamităţile din vara lui 2018
Drumul Glăjerie - Râul Mare, cel mai grav avariat în urma inundaţiilor, reparat cu bani de la bugetul local 

Pentru a doua iarnă consecutivă, elevii
de la Școala Gimnazială „Peter Thal” au
ales o metodă inedită de a practica sportul
în timpul orelor de educaţie fizică.  Astfel,
alături de profesorii lor, în fiecare miercuri,
de la ora 12.00, patinează pe patinoarul
amenajat în faţa Primăriei, pe strada Ion
Creangă.

Patinoarul de 300 de metri pătraţi a fost

deschis pe 1 decembrie 2018 și va fi
funcţional până la 1 martie 2019.

Patinatul este gratuit, la fel și închiria-
tul patinelor, iar intrarea se face în serii de
câte o oră și jumătate fiecare. În cursul săp-
tămânii, patinoarul se deschide de la ora
14.00, iar sâmbăta și duminica sau în tim-
pul vacanţelor accesul pe gheaţă se face de
la ora 10.00.

ORA DE SPORT PE PATINOAR

Curaj, rezistenţă, voinţă și adrenalină.
Așa ar putea fi caracterizat, în doar câteva
cuvinte, „Maratonul Zăpezii’’, ediţia 2019,
organizat pe 2 februarie. Peste 150 de parti-
cipanţi au alergat zeci de kilometri, purtând
cu ei, pe tot traseul, drapelul României,
steagul Cetăţii Râșnov, chiar și „stindardul”

Eminescu. Dacă la cursa „Populară” de copii
(1,5 km) au participat elevi ai școlilor din
Râșnov și au făcut faţă cu brio traseului, la
„Maraton” (42,195 km) s-au înscris  alergă-
tori cu experienţă, veniţi din București,
Adjud, Bistriţa, Brăila, Galaţi, Chiajna,
Brașov, Codlea, Râșnov, dar și o maratonistă

din Japonia - Hiroko Ogawa. Startul s-a dat
în Piaţa Unirii, iar din centrul orașului,
sportivii au urcat până la Cetate, după care
au continuat traseul amenajat pe Valea 
Glăjeriei, până la Cabana Diham. De acolo 
s-au întors pe Valea Glăjeriei, iar punctul
final al maratonului a fost la Cabana

Himalaya. „Maratonul Zăpezii - Isostar -
Râșnov 2019” este un eveniment unic în
România și în Europa, desfășurat în condiţii
de iarnă, la temperaturi negative și pe
zăpadă, punând la mare încercare rezistenţa
concurenţilor. La finalul curselor, și cei mici
și cei mari au primit cupe și diplome.

Maratonul Zăpezii a fost un adevărat succes
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Pe 24 ianuarie s-au împlinit 160 de ani de
la Unirea Principatelor Române sau „Unirea
Mică”. La 24 ianuarie 1859, deputaţii din
Adunarea Electivă de la București l-au ales
domn al Ţării Românești pe noul domnitor al
Moldovei, unionistul Alexandru Ioan Cuza.
Prin această tactică a faptului împlinit,
hotărârea politicienilor români sfida decizia
Marilor Puteri. Acestea ceruseră ca Unirea
Principatelor să fie numai una administrativă,
adică cele două ţări să aibă instituţii similare,
dar în dublu exemplar: doi domnitori, două
guverne, două parlamente, cu o singură Curte
de Casaţie, comună, la Focșani. Prin dubla
alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, Moldova și
Ţara Românească au devenit un singur stat.
Peste doi ani, administraţia lui Cuza unifica
instituţiile, iar Unirea devenea una reală.

Pentru a marca evenimentul, în cea de-a
160-a zi a „Micii Uniri”, cu mic, cu mare, râș-
novenii s-au strâns în Piaţa Unirii, acolo unde
au dat mână cu mână pentru unitate, chiar
dacă, în prezent, mulţi ar spune că ţara noastră
este mai dezbinată ca oricând. Sute de persoa-
ne au fost prezente la ceremoniile ce au avut
loc pe pietonalul din centrul orașului, alături
de autorităţile locale, soldaţii Centrului 42
Comunicaţii și Informatică de Sprijin, dar și de
jandarmii brașoveni. La manifestări au fost
prezenţi primarul orașului Râșnov,  Liviu

Butnariu, Adrian Veștea, președintele Consiliu-
lui Judeţean Brașov, col. Cristian Păliștan,
inspector șef la Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Brașov, și col. dr. Silviu Sorin
Bălășescu, comandant al Centrului de
Transmisiuni din localitate.

Evenimentul a început cu un ceremonial
religios, oficiat de preoţii din oraș. A urmat un
mic moment festiv, în cadrul căruia o parte
dintre militari au primit diplome de merit din
partea autorităţilor, care, mai apoi, au vorbit
despre însemnătatea acestei zile. Ceremonia
s-a încheiat cu o horă în care s-au prins toţi cei
prezenţi în Piaţa Unirii. 

„Lecţia Unirii de la 1859 este și aceea că o
naţiune are, totuși, ultimul cuvânt în ceea ce
privește destinul său și că voinţa naţională,
exprimată de lideri puternici, curajoși,
devotaţi, poate schimba cursul istoriei. În
unire stă puterea unei naţiuni. Este o lecţie
care își păstrează actualitatea, pentru că și
acum este nevoie să conștientizăm că vom fi
mai puternici, mai buni, mai respectaţi în
lume doar dacă vom înţelege că șansa noastră
stă în unire și înţelepciune”, a spus primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu.

Manifestaţiile prilejuite de Unirea Princi-
patelor Române s-au încheiat la Cinematogra-
ful Amza Pellea, unde elevii râșnoveni au
susţinut mai multe momente artistice.

160 DE ANI DE LA „MICA UNIRE”

Sute de râșnoveni 
au dat „mână cu mână”
în Piaţa Unirii

Eveniment așteptat an de an de seniorii
din Râșnov, dar nu numai, „Balul Călușa-
rilor” s-a desfășurat sâmbătă, 26 ianuarie, la
restaurantul Pit Stop, și peste 100 de per-
soane au răspuns „prezent”. Prima parte a
petrecerii a fost rezervată copiilor de la
Ansamblul „Mugurelul”, de nenumărate ori
premiaţi la concursuri judeţene și
naţionale, care au fost invitaţi să-i încânte
pe cei prezenţi cu dansurile lor. Punctul
culminant al spectacolului, „Dansul
Călușarilor”, a fost prezentat de către unii
dintre cei mai buni dansatori din zonă,
membri ai „Călușarilor veterani” și ai
„Junilor Râșnovului”, grupuri reunite pen-
tru acest moment deosebit. 

Petrecerea a continuat cu Sârba, Brâul,
Fecioreasca sau Căluţul oltenesc, dar și alte
dansuri populare. Totodată, nu au lipsit nici

dansurile internaţionale, apreciate din plin,
mai ales de cei trecuţi de prima tinereţe, cu
toţii încercând câte un tango sau câte un vals.

„Deși timp de zeci de ani s-a desfășurat în
perioada Crăciunului, este pentru a treia
oară când ne reunim în ianuarie. S-a luat
această decizie deoarece mulţi râșnoveni
care își doreau să participe sunt plecaţi de
sărbători, iar faptul că a venit multă lume și
ne-am simţit atât de bine înseamnă că
hotărârea a fost una inspirată. Ne bucurăm
că acest obicei trăiește peste generaţii și
bucură oamenii din Râșnov”, ne-a spus Dorin
Armăsar, unul dintre organizatori.

„Balul Călușarilor” reprezintă o tradiţie
importantă a râșnovenilor, Steagul Călușarilor,
moștenit de la Societatea de Lectură Română,
fondată în 1896, fiind dovadă a vechimii aces-
tei datini. 

„Balul Călușarilor” a reunit
iubitorii de tradiţie în ianuarie

� PIAŢA UNIRII, ARHIPLINĂ ȘI LA TRECEREA ÎN NOUL AN. Tradiţia
Revelionului în aer liber, organizat de autorităţile locale, în Piaţa Unirii, a fost păstrată la
Râșnov. Cei care au ciocnit paharele în primele secunde ale anului chiar în „inima” orașu-
lui s-au bucurat și în acest an de un spectacol pe gustul lor. Bucuria unui nou început a
fost împărtășită cu localnici sau turiști veniţi din toată ţara. Ba chiar, din Piaţa Unirii din
Râșnov au pășit în noul an și oaspeţi veniţi de la mare depărtare, din străinătate. Așa cum
îi stă bine oricărei petreceri, muzica a fost nelipsită, mixajul fiind realizat de un DJ. Fix
la miezul nopţii, cerul s-a luminat cu focul de artificii aplaudat, dar mai ales filmat de cei
prezenţi. Și filmele au „curs” pe paginile de socializare, căci Piaţa Unirii a fost plină la tre-
cerea dintre ani.  

Tinerii râșnoveni duc tradiţiile locului mai
departe. O dovedește noua ediţie a „Balului
Zoritorilor”, petrecerea tinerilor necăsătoriţi,
care, conform obiceiului, are loc la început de
an. Așadar, după ce în perioada sărbătorilor de
iarnă, „zoritorii” au colindat pe la casele local-
nicilor, pe 19 ianuarie, aceștia s-au adunat să
sărbătorească începutul de an așa cum știu ei
mai bine: cu joc și voie bună.

Sute de persoane au participat la tradiţio-
nalul bal, organizat de flăcăi cu sprijinul

Primăriei Râșnov. De altfel, între invitaţii spe-
ciali ai balului s-a numărat și președintele
Consiliului Judeţean Brașov, Adrian Veștea, în
timp ce primarul Liviu Butnariu a fost absent
motivat, „învoit” de „zoritori”.

„Ca în fiecare an, tinerii și invitaţii lor s-au
simţit extraordinar. Le mulţumim zoritorilor
pentru contribuţia adusă la păstrarea acestui
străvechi obicei care face cinste orașului nos-
tru”, a spus Adrian Veștea, președinte al Consi-
liului Judeţean Brașov. 

Tinerii râșnoveni au început
anul cu Balul Zoritorilor
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