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Doi râșnoveni 
de 10,00

Eliza Ichim de la Școala Gimnazială 
„Peter Thal” și Raul Constantin, 

de la Școala Gimnazială nr. 3

Pagina 12

Seniorul de 100 de ani
cu suflet „de aur”
Ion Militaru, unul dintre 
veteranii Râșnovului, a 
celebrat un veac de viaţă
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Împreună suntem
mai puternici!

Ne aflăm la finalul unei etape în admi-
nistraţia locală și, așa cum am procedat în
anii trecuţi, consider că este o obligaţie
firească din partea mea - ca primar al
Râșnovului și lider al echipei PNL cu aju-
torul căreia am pus în practică proiectele ce
continuă dezvoltarea comunităţii noastre -
să vă prezint raportul de activitate. Astfel,
Dumneavoastră, cetăţenii, veţi putea analiza
și evalua munca noastră și veţi decide, în
cunoștinţă de cauză, asupra viitorului aces-
tui oraș.

De când am preluat mandatul de primar,
am căutat, alături de colegii liberali, să ne
concentrăm asupra priorităţilor din strate-
gia noastră de dezvoltare a Râșnovului, fără
a neglija celelalte domenii care contribuie la
creșterea standardelor de civilizaţie ale unei
comunităţi. 

Am promovat o politică de investiţii
echilibrată, care să asigure atât moder-
nizarea tuturor cartierelor orașului, cât și
armonizarea dezvoltării unor domenii pre-
cum învăţământul, sănătatea publică, infra-
structura rutieră, mediul înconjurător,
transportul public, sportul, cultura și valori-
ficarea valoroasei noastre moșteniri istorice.

Am finalizat multe proiecte, altele sunt
în derulare, iar pe altele le pregătim. Pentru
că acest final de etapă înseamnă începutul
alteia, în care ne propunem să trecem,
împreună, la un nivel superior. Pentru că
împreună suntem mai puternici! 

Liviu BUTNARIU
Primarul orașului Râșnov

EDITORIAL 

Primarul Liviu Butnariu a avut mai multe
întâlniri cu directorii unităţilor de învăţământ
din oraș pentru a stabili toate măsurile ce se
impun în contextul pandemiei de coronavirus,
conform scenariului verde, în care se înca-
drează orașul. „Prima întâlnire a avut loc
luni, 17.08.2020, iar atunci, împreună cu
reprezentanţii școlilor, am stabilit ca elevii să
înceapă cursurile în două schimburi, conform
normelor stabilite de Ministerul Educaţiei.
Până vineri, 21.08.2020, când a avut loc cea
de a doua întâlnire, normele s-au schimbat.
Așa cum spune ordinul ministrului, aflat în
dezbatere publică, elevii nu vor mai merge la
cursuri în două schimburi, dar trebuie luate
anumite măsuri de siguranţă”, a explicat 
primarul Liviu Butnariu. Astfel, potrivit regle-
mentărilor Ministerului Educaţiei, s-a decis că
băncile din sălile de curs vor fi la o distanţă de

1 metru una faţă de cealaltă, iar acolo unde
există bănci duble, locurile vor fi delimitate
unul de celălalt printr-un panou din plexiglas.
„Pentru a rezolva toate aceste cerinţe vom
face un inventar al tuturor băncilor și vom
proceda la achiziţia tuturor materialelor
necesare realizării și implementării acestor
măsuri de siguranţă. De asemenea, vom
achiziţiona și soluţiile dezinfectante, dar și
panourile informative care se vor regăsi la
intrările în școli, în toalete și pe holurile
unităţilor de învăţământ. Toate aceste lucruri
se vor face din timp, astfel încât atunci când
va începe noul an școlar, elevii să fie în sigu-
ranţă”, a adăugat edilul. Primăria Râșnov va
accesa și fonduri europene pentru achiziţia de
tablete pentru elevi, ordonanţa de guvern care
deschide programul de finanţare fiind apro-
bată în ședinţa de luni, 24 august.

Scenariul verde pentru redeschiderea școlilor. Bănci distanţate și plexiglas între colegii de bancă

Mandatul datoriilor 
de onoare îndeplinite:
De la probleme majore, precum identificarea surselor de

finanţare pentru salvarea a două simboluri istorice ale orașului -
Casa de Cultură și Prima Școală Românească, până la probleme
la fel de importante, precum aducţiunea de apă în zona
Dobrice, o promisiune făcută oamenilor locului, și-au
găsit în acești ani rezolvarea.  

Mandatul 
provocărilor depășite: 
După doi ani în care bugetul Râșnovului

a fost direct influenţat de politica bugetară
a guvernelor vremii, a venit un an 2020, cu
o criză sanitară care ne-a schimbat tuturor
viaţa. În faţa tuturor acestor probleme,
Primăria a rămas în slujba cetăţeanului.

RAPORT CĂTRE
RÂȘNOVENI
Bilanţul primarului Liviu Butnariu 
pentru mandatul 2016 - 2020
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Interesul cetăţeanului și dezvoltarea
orașului au fost cuvintele cheie pentru
Râșnov în 2016 - 2020, ani pentru care
râșnovenii i-au dat un vot de încredere pri-
marului Liviu Butnariu și echipei de la Con-
siliul Local. 

Cifrele arată că orașul a reușit să
păstreze un buget anual cu venituri aproxi-
mativ constante și confirmă că administraţia
locală și-a dus la îndeplinire promisiunea: să
dezvolte orașul, dar să menţină la nivel
minim impozitele locale, fără să aplice opţi-
unile lăsate de Codul Fiscal și pentru care au

optat alte administraţii, de a aplica cote
adiţionale pentru taxele percepute de la
cetăţeni și firme.

Astfel, veniturile Râșnovului au evoluat în
jurul pragului de 65 de milioane de lei pe an,
iar singura constantă a fost nivelul veniturilor
proprii, respectiv veniturile din impozitele și
taxele locale - aproximativ 14 milioane de lei,
chiar mai mici în unii ani. De scăzut, au
scăzut sumele de la capitolul de buget „Veni-
turi din cote defalcate” - care reprezintă banii
care se întorc la Râșnov din activitatea eco-
nomică locală - TVA și impozitul plătit pe 

veniturile câștigate în oraș. Aici, evoluţia a
fost dictată de politica guvernelor din anii
respectivi, care au schimbat algoritmul de
alocare a acestor bani, reducând sumele date
direct spre administrare localităţilor. La
Râșnov, acest lucru nu a rămas un handicap,
pentru că s-au gândit proiecte care să aducă
bani în oraș și care au întrunit condiţiile 
pentru finanţare externă: surse guvernamen-
tale și, în principal, fonduri de la Uniunea
Europeană.

Astfel, s-a ajuns ca în 2020, structura
veniturilor la Râșnov să fie următoarea: din

100% total venituri, 22% sunt taxe de la con-
tribuabili locali, 33% - cote defalcate și 45% -
bani din surse externe. În total, în perioada
2016 - 2020, la Râșnov au fost aduși
83.817.670 lei, fonduri atrase pe proiecte.

În ceea ce privește cheltuielile, tot o con-
stantă reiese din statisticile oficiale. Astfel,
pentru investiţii a fost alocat un buget de
aproximativ 60%  în fiecare an. 

Dintr-un total venituri în perioada 2016 -
2020 de 318.492.260 lei, 183.379.710 lei au
fost sumele alocate pentru dezvoltare, adică
aproximativ 40 de milioane de euro.

45% din banii Râșnovului vin acum din proiecte.
60% din banii orașului se cheltuie pe dezvoltare

An Total venituri Venituri proprii Cote defalcate Surse externe
(inclusiv excedentul bugetar) Lei % din total Lei % din total Lei % din total

2016 51.276.850 12.848.620 30,44% 21.034.770 49,83% 8.328.280 19,73%
2017 71.699.090 14.246.420 28,04% 24.077.800 47,39% 12.479.280 24,56%
2018 65.477.180 14.105.090 35,29% 8.557.400 21,41% 17.311.620 43,31%
2019 64.287.170 14.219.120 29,92% 12.776.410 26,88% 20.533.010 43,20%
2020 65.751.970 12.514.550 22,34% 18.345.450 32,74% 25.165.480 44,92%

An Total cheltuieli Cheltulieli funcţionare Cheltuieli dezvoltare
Lei % Lei %

2016 51.276.850 25.471.260 49,67% 25.805.590 50,33%
2017 71.699.090 30.888.340 43,08% 40.810.750 56,92%
2018 65.477.180 25.143.820 38,40% 40.333.360 61,60%
2019 64.287.170 25.543.460 39,73% 38.743.710 60,27%
2020 65.751.970 28.065.670 42,68% 37.686.300 57,32%

2016 - 2020: Evoluţia veniturilor orașului Râșnov

2016 - 2020: Evoluţia cheltuielilor orașului Râșnov

Parteneriatul dintre Primărie și cetăţeni a
funcţionat în acești ani la Râșnov sub două
coordonate: pe de o parte, problemele sesizate
de localnici au fost preluate de administraţia
locală și puse pe agenda de lucru, iar pe de altă
parte, în proiectele majore lansate de Primărie,
deciziile finale au fost luate după consultări cu
râșnovenii. Poate cea mai importantă cerere
primită de la cetăţeni a fost introducerea trans-
portului public metropolitan pe ruta Râșnov -
Brașov și retur, mandat îndeplinit la sfârșitul
anului trecut (după o perioadă de amânare, dar
din cauze independente de autorităţile locale).

Reabilitarea DN 73 e un alt exemplu în
care Primăria Râșnov a acţionat în numele
cetăţenilor, în acest caz al riveranilor de la
intrarea în oraș dinspre Bran, nemulţumiţi de
soluţia tehnică aplicată pentru rigolele late-
rale, care prezintă risc crescut în trafic, mai
ales pe timpul iernii. Problema fusese identifi-
cată anterior de Primărie, semnalată înainte de
execuţie către CNAIR, dar răspunsul a fost: așa
s-a proiectat, nu se poate modifica. Speţa nu a
fost abandonată, la vizita făcută recent la
Râșnov de către ministrul Transporturilor,
Lucian Bode, primarul Liviu Butnariu i-a

prezentat acestuia situaţia, primind promi-
siunea că situaţia va fi reanalizată de către
CNAIR.

În ceea ce privește consultarea publică,
menţionăm că proiectele de resistematizare a
cartierelor de blocuri au fost discutate cu
cetăţenii. Exemplificăm aici cu o modificare de
proiect cerută și implementată: introducerea
restricţiei de viteză de 5 km/h în cartierul
Chimica, accesul către zona parcului. Alte
proiecte cerute de cetăţeni și finalizate: intro-
ducere reţea apă în zona Dobrice, introducere
iluminat public pe străzile Libertăţii și 

Glăjerie, introducere canalizare strada Predeal,
reabilitare trecere la nivel cu calea ferată de pe
strada Gării .

Tot după întâlniri cu localnicii a fost sta-
bilit și modul în care se va implementa regula-
mentul de colectare selectivă obligatorie a
deșeurilor în zonele de blocuri, sistem stabilit
după mai multe ședinţe cu reprezentanţii aso-
ciaţiilor de proprietari.

Pe lângă dezbaterile publice și întâlnirile
organizate de Primărie, râșnovenii au avut tot
timpul uși deschise, „vârful” de audienţe fiind
anul 2019: peste 200 de persoane.

O Primărie deschisă către cetăţeni 

Audienţe 
2016, semestrul II - 79 persoane
2017 - 180 persoane
2018 - 188 persoane
2019 - 218 persoane
2020, semestrul I - 87 persoane5 mai 2017: Întâlnire cu cetăţenii din cartierul ISR, pentru stabilirea formei finale a proiectului de resistematizare.

Venituri proprii
22,34%

12.514.550 lei

Surse externe
44,92%

25.165.480 lei

Cote defalcate
32,74%

18.345.450 lei

2020: Cum s-au obţinut
banii Râșnovului 
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10,33% din veniturile
totale ale Râșnovului 
au fost alocate 
pentru Educaţie
Învăţământul a fost una dintre prio-

rităţile Primăriei în perioada 2016 -
2020. Dacă vorbim strict de cifre, acest
capitol a beneficiat de una din cele mai
mari alocări bugetare în acest interval,
respectiv 10,33% din total venituri, în
total 32.905.290 lei.

Colaborarea Primăriei cu directorii
de unităţi școlare a fost una permanentă,
astfel încât toate proiectele de care a fost
nevoie au fost puse în practică. Pe lângă
lucrările de întreţinere, s-au alocat fon-
duri pentru lucrări de reparaţii, exe-
cutându-se totodată și investiţiile priori-
tizate. 

În acest moment, provocarea în faţa
căreia se află administraţia locală și
autorităţile școlare este problema
apărută din nou la Școala Gimnazială nr.
2 (extinsă cu un nou corp de clădire în
2012), cea a creșterii numărului de elevi
înscriși aici și lipsa spaţiilor, care s-a
acutizat începând cu 2019.  Deocamdată,
construcţia unei unităţi noi de
învăţământ nu se încadrează în criteriile
de finanţare per elev impuse de Minis-
terul Educaţiei, populaţia școlară la nivel
de oraș fiind acoperită de total capacitate
unităţi de învăţământ existentă la nivel
de oraș. Soluţia a fost găsită pe plan
local: alocarea unui corp independent de
clădire de la Liceul Tehnologic Râșnov
pentru amenajarea unor noi săli de clasă
pentru anul școlar 2020 - 2021. Achizi-
ţiile pentru dotări au fost făcute, urmând
ca pe 14 septembrie acestea să fie
funcţionale.

Gestionarea pandemiei de Covid-19
este însă cea mai mare preocupare
acum. Autorităţile locale au asigurat
toate materialele necesare în  „perioada -
test” a desfășurării examenelor naţio-
nale. Acum, pentru 14 septembrie, debu-
tul noului an școlar, Primăria e pregătită
să susţină grădiniţele și școlile cu tot
ceea ce este necesar - substanţe dezifec-
tante, măști sanitare, chiar și tablete șco-
lare pentru elevii defavorizaţi, dacă se
impune și nu le va acorda Ministerul
Educaţiei.

***

Lista principalelor 
obiective de investiţii în
infrastructura școlară

2017
- Modernizare instalaţii termice la

Școala nr. 1 
- Construire rampe de acces și grup

sanitar pentru persoane cu handicap la
Școala nr. 1  

- Reabilitare sală de sport Școala nr. 1
- Lucrări de execuţie pardoseală cu

tartan la terenul de sport al Școlii nr. 2 
- Lucrări de construire gard împrej-

muitor la Liceul Tehnologic Râșnov 

2018
- Lucrări de reabilitare teren de sport

la Școala nr. 1 
- Reabilitare faţadă la Școala nr. 1
- Lucrări de renovare la Școala nr. 2
- Lucrări de reabilitare exterioară la

Școala Nr. 3 Râșnov (termoizolare exte-
rioară și refacere faţadă)

2019
- Lucrări de renovare la Școala nr. 3

(arhivă, anexe, cancelarie, sală de ședinţe) 
- Lucrări de renovare, interior și exte-

rior, la Liceul Tehnologic Râșnov 

2020
- Reabilitare grupuri sanitare și

repararea porţiunii dinspre pădure a gar-
dului împrejmuitor la Școala nr. 1

- Reabilitare spaţii multifuncţionale la
Școala nr. 1 și Școala nr. 3 

- Reabilitare grupuri sanitare la Școala
nr. 3 

- Extindere la Școala nr. 2, prin amena-
jarea clădirii atelierelor de la Liceul Tehno-
logic

- Reabilitare centrală termică și
grupuri sanitare la Liceul Tehnologic
Râșnov

- Montare sistem antiefracţie și acces
cu cardul la Liceul Tehnologic Râșnov

2016 - 2020: Evoluţia
alocărilor bugetare pe 
unităţile de învăţământ 
- investiţii și lucrări de reparaţii

Grădiniţa nr. 1
2016 4.000 lei
2017 5.000 lei
2018 72.000 lei
2019 29.000 lei
2020 59.000 lei

Grădiniţa nr. 2
2016 3.000 lei
2017 67.000 lei
2018 127.000 lei
2019 0 lei
2020 78.000 lei

Școala Gimnazială nr. 2, „Peter Thal”
2016 132.000 lei
2017 276.000 lei
2018 94.000 lei
2019 37.000 lei
2020 61.000 lei

Școala Gimnazială nr. 3 
(cu structură inclusă Școala 1)
2016 175.000 lei
2017 857.000 lei
2018 635.000 lei
2019 167.000 lei
2020 101.000 lei

Liceul Tehnologic Râșnov
2016 715.000 lei
2017 64.000 lei
2018 174.000 lei
2019 45.000 lei
2020 88.000 lei

***

2018 - Lansarea 
învăţământului profesional
dual la Râșnov
În anul 2018, la Liceul Tehnologic

Râșnov a fost lansat învăţământul profe-
sional dual, în domeniul HoReCa,
printr-un parteneriat încheiat între Inspec-
toratul Școlar Judeţean, Primăria Râșnov,
Asociaţia Rosenau Turism și 14 agenţi
economici. Ulterior, acest sistem a fost
extins la domeniul mecanic, pentru califi-
carea operator CNC. Învăţământul dual este
bazat pe un sistem de practică extins, la
agenţii economici parteneri, care susţin și o
parte din bursele pe care le primesc elevii
(minim 400 de lei pe lună), cu o rată ridicată
de angajare după absolvire. 

Policlinica orașului a fost
extinsă cu un etaj.
Investiţii și pentru Ambulanţă
și pentru Centrul de Permanenţă

8.120.000 lei a fost bugetul alocat
Sănătăţii în perioada 2016 - 2020, la Râșnov.
Mare parte din acesta, adică 3.307.638 lei,
reprezintă finanţarea pentru Policlinica
orașului, care a fost inclusă într-un pro-
gram de extindere și modernizare. Suma
înseamnă finanţarea pentru etapa I din
proiect, care s-a finalizat în 2019 și a presu-
pus mansardarea clădirii  cu crearea de 16
noi spaţii pentru cabinete medicale, refa-
cerea faţadei, resistematizarea accesului
principal, inclusiv prin montarea unui lift. 

Adiacent acestui proiect s-a realizat și
modificarea instalaţiei de gaze naturale a
clădirii, aceasta fiind redimensionată în
funcţie de noile necesităţi.

Concomitent, s-a realizat și securizarea
la incendiu a întregului imobil, prin imple-
mentarea noilor standarde introduse în
domeniu. Lucrările au presupus, printre
altele, crearea unui sistem de veghe inde-
pendent în funcţionare, cu o autonomie de
o oră și jumătate de la întreruperea alimen-
tării cu energie electrice, și a unui sistem de
izolare automată a perimetrelor afectate de
un eventual incendiu, prin montarea de uși
separatoare speciale, acţionate automat.

În 2020, trebuia să demareze etapa 2 a
modernizării Policlinicii, pentru perioada
martie - aprilie fiind stabilit, împreună cu
medicii, inclusiv modul de reorganizare a
activităţii de asigurare a asistenţei medicale.
Astfel, 16 cabinete medicale urmau să fie
mutate la mansardă, iar activitatea altora să
fie întreruptă temporar. Etajele astfel elibe-
rate urmau să intre în reabilitare integrală -
pornind de la înlocuirea tuturor instalaţiilor
și cu refacerea integrală a amenajărilor inte-
rioare din cabinete, spaţii de așteptare,
grupuri sanitare și holuri de acces.

În luna martie s-a decretat însă pan-
demia SARS-CoV-2 la nivel mondial, iar
șantierul a fost amânat temporar. Orice per-
turbare a ritmului obișnuit al activităţii me-
dicale a devenit în noul context inoportună.

În ceea ce privește Ambulanţa și Centrul
de Permanenţă Râșnov, spaţiile alocate
acestora au fost complet igienizate în 2019.
La Centrul de Permanenţă s-au făcut în
2020 noi dotări, în baza unui necesar trans-
mis la solicitarea Primăriei: două lămpi UV
pentru dezinfectarea spaţiului, un ter-
mometru noncontact pentru măsurarea
temperaturii, un defibrilator semi-automat,
masă de instrumentaj, masă de consultaţie
pentru copii și sugari și o canapea de con-
sulaţii.

Populaţia Râșnovului, 
în ușoară creștere
Râșnovul e un oraș care nu se confruntă

cu scădere demografică, tendinţa

naţională a ultimilor ani, ca urmare a

migrării populaţiei în alte ţări sau a

scăderii natalităţii. 

Fiind un oraș în dezvoltare, a atras

locuitori din alte zone ale ţării, fapt care a

compensat fluctuaţiile demografice

menţionate mai sus.

Evoluţie demografică:
2016 - 17.863 persoane

2017 - 18.076 persoane

2018 - 18.297 persoane

2019 - 18.458 persoane 

2020, 31.05 - 18.503 persoane

ÎNVĂŢĂMÂNT

SĂNĂTATE

Policlinica, etapa I - recepţionată.

HoReCa, prima clasă de învăţământ dual.

2018, Școala 3: termoizolare 
și refacere faţadă.
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Cartierele de blocuri și
strada I. L. Caragiale,
reabilitare generală
Cartierele de blocuri Chimica, 

ISR și Florilor, precum și strada I. L.
Caragiale au fost proiectele majore ale
anilor 2016 - 2020, la capitolul infra-
structură utilitară și stradală. 

Reabilitarea a fost una integrală și
a inclus introducerea canalizării plu-
viale, resistematizare parcări, asfaltare
străzi, reabilitare trotuare și amena-
jare zone verzi. Printr-un alt proiect,
derulat concomitent, s-a avut în
vedere înlocuirea sistemului de ilumi-
nat public.

Chimica a fost primul cartier fina-
lizat, a urmat ISR, acum fiind în curs
lucrările în Florilor și pe strada I. L. 
Caragiale. Pentru Caragiale, proiectul
a presupus suplimentar și lucrări la
reţeaua de apă și canalizare pluvială,
lucrările fiind corelate și cu inter-
venţiile Distrigaz Sud Reţele, care a
demarat în zonă investiţii la reţeaua
de furnizare a gazului metan.

Investiţii alocate 
- Cartierul Chimica: 1.767.217 lei
- Cartierul ISR: 2.138.572 lei
- Cartierul Florilor: 1.319.994 lei
- I .L. Caragiale: 2.153.077 lei

***

Investiţii în 
infrastructura stradală
Întreţinerea străzilor și a trotua-

relor din Râșnov a fost pe agenda
Primăriei în fiecare an din perioada
2016 - 2020. Bugetul total alocat aces-
tor intervenţii  a fost de 19.842.198
lei, din surse locale, fiind incluse aici
atât lucrările de modernizare, cât și
lucrările de plombare, lucrările de
reparaţii drumuri pietruite, lucrări de
pietruire drumuri de pământ,
reparaţii trotuare, amenajare plat-
forme asfaltate (cum ar fi cele de pe
Valea Cărbunării, Valea Cetăţii și
Școala Gimnazială nr. 3).

Pe un proiect PNDL s-au mai adus
suplimentar fonduri cu această desti-
naţie în sumă de 3.718.506 lei, alocaţi
pentru Valea Glăjeriei.

Străzi pe care s-a 
intervenit pentru lucrări 
de modernizare:
- Valea Glăjeriei (DJ 101- Tronson

2, Km 4+240.64 - Km 9+091.69)
- Barbu Ștefănescu Delavrancea,
- Ion Heliade Radulescu, 
- Alexandru Vlahuţă, 
- Vasile Alecsandri 
- Gării, 
- Câmpului, 
- Eroilor,
- Republicii,
- Mihai Viteazul,
- Florilor, 
- Șoseaua Bran, 
- Câmpului, 
- Glăjerie, 
- Plopului, 
- Liviu Rebreanu, 
- I. L. Caragiale (blocuri cartier), 
- Predeal, 
- Izvorului, 
- Teiului,
- Nicolae Bălcescu, 

INFRASTRUCTURĂ

2017 - Chimica, primul cartier în care s-au finalizat lucrările de modernizare.

Zona Dobrice - „ședinţă” ad-hoc cu riveranii,

- I. L. Caragiale (2016, întreţinere),
- Izvor, pe tronsonul Bujorului -

Iasomiei,
- Valea Lungă,
- Cheișoara.

Lucrări de aducere 
stare drumuri la nivel 
de material pietros:
(artere cu construcţii noi, unde

situaţia terenului a fost reglementată;
artere pe care sunt de realizat lucrări la
reţelele de utilităţi, artere cu loturi pe
care nu s-au edificat construcţii)

- Rebreanu, 
- Prelungire Crizantemelor, 
- Grădinarilor, 
- Aleea Floarea Soarelui, 
- Plopului, 
- Lanurilor, 
- Prelungire Postăvarului, 
- Acces bloc locuinţe sociale MApN, 
- Lupului,
- Alte străzi, în funcţie de nevoile

identificate.
Alte lucrări executate:
- Refacere acostamente distruse în

urma calamităţilor din 2018, pe DJ 101

***

Reţeaua de alimentare 
cu apă, extinsă 
cu 13 kilometri
Unul dintre proiectele importante

în derulare în Râșnov vizează modern-
izarea și extinderea cu 13 kilometri a
reţelelor de alimentare cu apă potabilă.
Pentru această investiţie multianuală,
în valoare de 6.295.862 lei, Primăria
Râșnov a obţinut o finanţare neram-
bursabilă, prin PNDL.

Străzile incluse în program
Conducte apă:
- DN 73, 
- I.L. Caragiale,
- zona Dobrice,
- Teiului (zona Promenadă), 
- Aleile din cartierele Florilor 1 și 2, 
- Câmpului, 
- Grădinarilor, 
- Gării, 
- Negoiu, 
- Valea Cetăţii, 
- Matei Basarab, 
- Romulus Cristoloveanu, 
- Inelul din zona „Verze”, 
- Prelungire Cimitir, 
- Prelungire strada Alecu Russo.
Contoare de branșament:
- Vânători, 
- Vulcanului, 
- Ghimbășel, 
- Mică,
- Salciei, 
- George Coșbuc, 
- Iazului, 
- Bucegi, 
- Iancu Sofran, 
- Uzinei, 
- Mihai Eminescu,
- Mișu Pop,
- Piaţa Școlii, 
- Aurel Vlaicu, 
- Eroilor, 
- Panduri, 
- Mihai Sadoveanu,
- Postăvarului, 
- Tudor Vladimirescu, 
- Alecu Russo,Valea Lungă, una dintre lucrările de amploare.

Resistematizare intersecţie str. Florilor - str. Caraiman. 
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Râșnovul va avea un sistem de telegestiune 
pentru iluminatul public. 
Acesta, dar și corpurile de iluminat 
cu tehnologie LED vor duce la o scădere 
a facturilor la energie electrică 

Iluminatul public din Râșnov a reprezentat o prioritate pentru
Primărie, astfel că în ultimii ani s-au realizat mai multe investiţii în acest
sens, iar lucrările vor continua și în perioada următoare, în baza unui
program multianual. Pentru întreg orașul a fost proiectată o reţea de ilu-
minat unitară, în zona centrală a staţiunii fiind prevăzuţi stâlpi orna-
mentali,  iar pentru restul orașului - stâlpi din oţel galvanizat, care nu se
oxidează în timp. 

Totodată, în ceea ce privește corpurile de iluminat, în timp, pe toţi
stâlpii din oraș vor fi  corpuri de iluminat cu tehnologie LED, mult mai
eficiente. Concret, prin folosirea acestora, se reduc costurile cu aproxi-
mativ 40%. De asemenea, prin programul de modernizare a sistemului
de iluminat public sunt trecute în subteran toate cablurile, atât cele de
alimentare cu energie electrică, cât și cele de comunicaţii.  Vechii stâlpi
de electricitate, pe care sunt cabluri electrice, de comunicaţii și corpuri
de iluminat stradal, sunt înlocuiţi cu stâlpi noi, pe care sunt numai
lămpile. Toate cablurile sunt trecute în subteran, iar branșarea con-
sumatorilor la alimentarea cu energie electrică sau la reţelele de comu-
nicaţii se face în subteran.

De asemenea, la nivelul întregului oraș este prevăzută implementarea
unui sistem de telegestiune, care va permite utilizarea mai eficientă a
iluminatului public și, implicit, reducerea costurilor cu energia electrică.
Sistemul este prevăzut cu senzori care permit creșterea intensităţii lumi-
noase în momentul în care pe stradă trece un om sau un vehicul. De
asemenea, vor exista fotocelule, care - la fel - vor regla intensitatea lumi-
noasă.

Sistemul de iluminat din zona istorică, refăcut odată
cu modernizarea Pieţei Unirii 

În cadrul acestei strategii, zona centrală a fost prima în care s-a mo-
dernizat sistemul de iluminat, aceste lucrări fiind corelate cu proiectul de
reabilitare a zonei .  Astfel, în Piaţa Unirii, dar și pe porţiunile din zona
istorică a străzilor Republicii, Mihai Viteazu, Ion Creangă și Izvor au fost
montaţi stâlpi ornamentali, iar cablurile au fost îngropate. În aceste zone
nu au fost montate deocamdată lămpi cu LED. 

Stâlpi noi, cabluri îngropate și lămpi economice în
mai multe zone din oraș 

De asemenea, în mai multe zone din oraș a fost extinsă reţeaua de ilu-
minat public și au fost îngropate cablurile. Vizate de aceste lucrări au fost
străzile Narciselor și Libertăţii, care sunt în noua zonă rezidenţială a
orașului, un segment de aproximativ 600 de metri din strada Glăjeriei,
precum și strada Uzinei, artere pe care au fost instalate corpuri de ilumi-
nat cu LED. 

Un sistem nou de iluminat public  (stâlpi noi, cabluri îngropate, cor-
puri de iluminat LED) a fost realizat și în cartierele Romacril, Florilor 1
și 2, precum și în ISR. 

În această perioadă se lucrează la sistemul de iluminat de pe strada
Caragiale, arteră care este inclusă într-un program mai amplu de mod-
ernizare. Tot în perioada următoare se va realiza sistem nou de iluminat
și pe strada Republicii, pe segmentul cuprins între intersecţia cu strada
Florilor și strada Caraiman. 

Urmează investiţii de aproape 30 milioane de lei 
Lucrările de modernizare vor continua, Primăria Râșnov lansând mai

multe licitaţii în acest sens, valoarea totală a investiţiilor fiind estimată,
conform studiilor de fezabilitate, la 29.430.287 lei. 

Astfel, străzile Crizantemelor, Izvor (sectoarele Armata Română –
Centru Nord și Armata Română- Ghiocelului), 1 Mai, Brazilor, Armata
Română, Vulturului, Teilor,  DN 73 (intrare - ieșire) sunt incluse în pro-
gramul de realizare a unui nou sistem de iluminat public. 

De asemenea, pe DN 73 (intrare - ieșire), precum și pe străzile Izvor
(sectorul Armata Română- Ghiocelului), 1 Mai, Vulturului, Teilor, Tudor
Vladimirescu, Aurel Vlaicu, Mihai Eminescu, Mișu Pop, Eroilor,  Brazilor,
Izvor, Armata Română sunt programate și lucrări la reţelele de alimenta-
re cu energie electrică a consumatorilor (care presupun trecerea în sub-
teran a cablurilor electrice și realizarea unor noi branșamente). 

Un alt proiect vizează modernizarea iluminatului public și trecerea în
subteran a cablurilor de comunicaţii în Cartierele 1 și 2 ( care includ
străzile Tudor Vladimirescu, Panduri, Mihail Sadoveanu, Alecu Russo,
Ion Heliade Rădulescu, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Ioan Slavici,
Crizantemelor, George Topârceanu, Vasile Alecsandri, Zaharia Stancu,
Ana Ipătescu, Primăverii, Toamnei). 

Pentru toate lucrările amintite, autorităţile locale au început demer-
surile pentru atribuirea contractelor de proiectare și de execuţie a lor. 

- Nou Primăverii, 
- Calea Brașov, 
- Blocuri MApN.

***

Canalizarea pluvială a
orașului, separată de
canalizarea menajeră
Pe lângă lucrările de introducere

a canalizării pluviale în cartierele de
blocuri și pe str. I. L. Caragiale, s-au
derulat și proiecte separate de
lucrări la reţeaua de canalizare în
alte zone ale orașului, cu un buget
alocat de 2.099.110 lei.

Investiţiile importante la acest
capitol sunt:

- Colector ape pluviale pe străzile
Ioan Slavici, Alexandru Sahia și
Uzinei, până în pârâul Ghimbășel

- Canalizare apă pluvială străzile
Șoseaua Bran, Armata Română,
Izvorului,

- Canalizare menajeră strada Pre-
deal.

***

Alte investiţii
- Amenajare intersecţie prin

creare sens giratoriu strada Florilor -
strada Caraiman,

- Parcări pe strada Teiului – zona
Promenadei,

- Podeţe acces proprietăţi DJ 101,
- Adăpost temporar pentru 

animale confiscate de pe domeniul
public (în derulare).

Străzi și treceri de
pietoni mai sigure 
Pentru a veni în sprijinul cetăţe-

nilor și pentru a spori siguranţa
acestora, Primăria Râșnov a decis
actualizarea semnalizării rutiere din
oraș, măsurăcare a și fost pusă în
practică. Astfel, semnele de circu-
laţie vechi și deteriorate  au fost
înlocuite în tot orașul, iar în mai
multe zone au fost introduse noi ele-
mente de siguranţă în trafic, în total
260 de indicatoare montate. Este
vorba despre indicatoare precum
stopuri, restricţii de viteză, oprire
interzisă, staţie taxi, parcări pentru
persoane cu dizabilităţi, curbe per-
iculoase, restricţii de tonaj, dar și
oglinzi. Mai mult, acolo unde a fost
nevoie, s-au montat limitatoare de
viteză.

Primăria Râșnov a făcut investiţii
și în amenajarea unor treceri de
pietoni mai sigure.  Mai exact, la tre-
cerile de pietoni de pe DN 73 au fost
instalate sisteme suplimentare de
semnalizare, dar și de iluminare a
zonei, astfel încât șoferii să observe
din timp faptul că urmează o trecere
de pietoni, dar și să îi observe mai
ușor pe oamenii care trec strada. 

Pentru creșterea gradului de sigu-
ranţă în oraș, a fost planificat și sis-
temul de monitorizare video a
locurilor aglomerate și cu risc, dar
implementarea a fost decalată, având
în vedere că tehnologia a evoluat foarte
mult între timp și s-a dorit o adaptare
a sistemului la utilităţile oferite de sof-
turile actuale.

INFRASTRUCTURĂ

Sistem nou de 
iluminat cu LED

Cablurile supraterane
dispar din tot orașul.

Pentru centrul istoric,
stâlpi de iluminat 
arhitecturali.
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MEDIU a decis să apeleze la o soluţie mai
costisitoare, dar cu rezultat garantat:
contractarea unei firme care să decol-
mateze întreaga albie, să monito-
rizeze perimetrul și să execute
curăţări periodice ale pârâului.

Odată cu campania de ecologizare,
s-au executat și lucrări de decol-
matare și de taluzare a malurilor.
Primăria a transmis și notificări celor
care au construit garduri și alte 
construcţii provizorii, până la malul
apei, pentru demolare. 

La Râșnov, operatorul angajat va
acţiona pe o rază de până la 5 metri de
la albia pârâului, pe ambele maluri, pe
întreg curs al apei care traversează
orașul - aprox. 3.700 metri liniari.

Pe viitor, Primăria ia în calcul să
monteze camere de supraveghere pe
toată lungimea Ghimbășelului.

***

72 de hectare de 
pădure nouă la Râșnov,
aproape 500.000 
de copaci plantaţi
Ocolul Silvic Râșnov a împădurit

în perioada 2016 - 2020 o suprafaţă
totală de 72,03 hectare (2016 - 19,76
ha, 2017 - 31,72 ha, 2018 - 0,60 ha,
2019 - 10,00 ha, 2020 - 9,95 ha).

Plantări în completare au fost
făcute pe alte 26,28 hectare (2016 -
2,52 ha, 2017 - 3,92 ha, 2018 - 5,93 ha,
2019 - 6,98 ha, 2020 - 6,93 ha).

În total, au fost plantaţi nu mai
puţin de 488.500 de puieţi din speciile
fag, gorun, molid, brad, paltin, larice.
O parte dintre aceștia au fost asiguraţi
din pepinierele proprii, care au asigu-
rat puieţi de molid, paltin și gorun.

***

Rampa de deșeuri 
menajere a intrat în 
procedura de închidere 
Depozitul de deșeuri menajere de

la Râșnov, în care nu se mai depune
gunoi de aproximativ 10 ani, este
acum în procedura de închidere.
Finanţarea necesară, 5.024.000 lei, a
fost asigurată de Primărie de la
Administraţia Fondului de Mediu, în
2019. Procedura constă în com-
pactarea deșeurilor, nivelarea gropii și
acoperirea ei cu un strat de pământ de
30 de centimetri, acoperirea rampei
cu iarbă și întreţinerea și tunderea
ierbii timp de doi ani. Perioada de
monitorizare post-închidere este de
30 de ani.

***

Taximetrie „verde”
Râșnovul a fost primul oraș din

judeţ care a lansat un program prin
care să faciliteze introducerea în
activitatea de taximetrie mașini elec-
trice. Astfel, la alocarea licenţelor, cel
mai mare punctaj (20) a fost prevăzut
pentru persoanele fizice sau firmele
care vor să înscrie în acest serviciu
mașini electrice sau hibrid. S-a con-
siderat că și taximetria, care chiar
dacă este prestată de firme private,
este un serviciu public care trebuie să
se dezvolte în raport cu cerinţele de
mediu din alte ţări europene.

Două eco-insule amplasate în oraș.

ACHIZIŢII pentru implementarea programului de colectare selectivă 
în cartierele de blocuri: 12.000 saci coloraţi, 48 eurocontainere de 1,1 mc. 
Pentru îmbunătăţirea activităţii de salubrizare, pentru oraș au fost cumpărate 
o autogunoieră de 18 mc și o autoutilitară de 3,5 tone.

Martie 2020 - Ecologizare Ghimbășel.

Martie 2016 - Acţiune de împădurire organizată de Ocolul Silvic, cu elevii școlilor din oraș

Colectarea selectivă a
deșeurilor a fost extinsă 
și în cartierele de blocuri
Primăria Râșnov, prin operatorul

local de salubritate, Goscom Cetate
Râșnov, a extins în 2019 programul de
colectare selectivă a deșeurilor și în
cartierele de blocuri. Programul a fost
organizat în urma unor consultări cu
asociaţiile de proprietari, optându-se
pentru organizarea de platforme adia-
cente celor de gunoi menajer
(amplasarea de containere de culori
diferite pentru colectarea separată a 4
tipuri de deșeuri reciclabile: hârtie,
plastic, sticlă, metal), cu instalarea de
sisteme de supraveghere video. Com-
plementar, s-au montat două eco-
insule inteligente, automatizate și pre-
văzute cu fante pentru fiecare cate-
gorie de deșeuri reciclabile. Localni-
cilor arondaţi la o eco-insulă li se vor
distribui prin Goscom carduri de acces
și saci speciali, iar sistemul permite și
o evidenţă a cantităţilor predate indi-
vidual.

Colectarea selectivă a devenit
obligatorie pentru toţi cetăţenii și
pentru toate firmele din oraș
începând cu data de 1 octombrie,
anterior derulându-se o campanie de
informare privind noile reguli și o
etapă pilot a programului. 

Evoluţia colectării 
selective la Râșnov

2016: 5.137 tone deșeuri, din care
680 colectate selectiv

2017: 6.451 tone deșeuri, din care
1.646 colectate selectiv

2018: 7.625 tone deșeuri, din care
2.780 colectate selectiv

2019: 7.972 tone deșeuri, din care
3.003 colectate selectiv

2020, semestrul I: 2.493 tone
deșeuri, din care 463 colectate selectiv

Taxa de mediu impusă 
persoanelor fizice, 

subvenţionată de Primărie 
Taxa de salubrizare la Râșnov a

fost menţinută la 9,49 lei/ persoană
/lună. Acest lucru a fost posibil doar
prin decizia locală a autorităţilor din
Râșnov de a susţine în numele popu-
laţiei noua taxă de mediu impusă de
Guvern începând din 2019, calculată
pentru fiecare tonă de gunoi menajer
depusă la rampa de gunoi. Astfel, sub-
venţia acordată de la bugetul local
acoperă în totalitate contravaloarea
taxei pentru persoanele fizice, în
următorul cuantum:

- 2019: 2,28 lei/lună/persoană;
- 2020: 6,09 lei/lună/persoană.

***

Soluţie pentru albia 
Ghimbășelului 
Problema Ghimbășelului azi -

curăţat, mâine - la fel de murdar era
una din realităţile care, deși nu era
din vina majorităţii localnicilor,
aducea prejudicii statutului întregii
urbe. După ce campaniile de ecolo-
gizare periodice și apelurile repetate
la simţ civic nu au dat roade, Primăria
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Parcurile din Râșnov au
intrat într-un amplu 
program de modernizare 
Aţi trecut prin parcul Romacril?

Este un parc exemplu pentru cum vor
arăta toate zonele de agrement și
locurile de joacă din oraș, care
răspunde și tuturor standardelor de
siguranţă actuale. Aici, proiectantul a
ales și o soluţie inedită pentru a preveni
creșterea buruienilor în jurul
copacilor: pe sol a fost pusă scoarţă de
copac și au fost sădite seminţe de
plante decorative perene aduse tocmai
din Slovenia, care se vor „întinde” pe
scoarţa de copac și vor înveseli zona cu
flori galbene. Lucrările au fost realizate
în cadrul unui proiect cu o valoare
totală de 375.405 lei, ce a inclus și ame-
najarea unui parc în Centru Nord 10.
Nu s-a făcut rabat la calitate, în ambele
locaţii, firma de construcţii a fost
nevoită să toarne din nou pavimentul
de tartan, pentru că cel turnat iniţial
nu respecta standardele proiectate.

În lucru, parcul din ISR
Anul acesta a fost atribuit și un con-

tract în valoare de 435.534 lei pentru
proiectarea și execuţia lucrărilor la par-
cul din cartierul ISR. Mobilierul urban
va fi în totalitate schimbat, de aseme-
nea, și aici va fi montată o suprafaţă de
tartan la locul de joacă, astfel încât să
fie eliminat riscul accidentării copiilor. 

Tot în 2020 s-au realizat și lucrări
de întreţinere în valoare de 35.000 de
lei la locurile de joacă, care au constat
în principal în repararea și completarea
mobilierului existent. 

Următoarea investiţie 
majoră: parcul mare 
din Cartierul Florilor 1 
În derulare este acum procedura de

atribuire a contractului pentru parcul
mare din cartierul Florilor 1, investiţie
estimată la 1.232.789 lei. Prin acest
proiect se vor amenaja aleile pietonale,
vor fi montate noi piese de mobilier
urban, va fi reamenajat locul de joacă
pe care se va realiza pavaj din tartan,
dar vor fi instalate și echipamente pen-
tru exerciţii fizice individuale. Nu în
ultimul rând, va fi reamenajat spaţiul
verde. Printre altele, este prevăzută
plantarea unor arbori pe latura 
sud-vestică, de-a lungul străzii. 

Amenajarea parcului are termen de
finalizare 6 luni de la data emiterii
ordinului de începere a lucrărilor. 

În pregătire: proiecte de 
peste 6,2 milioane de lei 
În această perioadă sunt în

pregătire și alte proiecte majore ce
vizează parcurile, zonele de agrement
sau locurile de joacă. Astfel, mai
există studii de fezabilitate predate pen-
tru proiectarea și amenajarea parcului
mare din I. L. Caragiale, dar și a celor
din Cartierul Florilor 2, Centru Nord
14, Centru Nord 25, de pe strada Lib-
ertăţii, din Piaţa Școlii, din  Piaţa
Industriei sau din Valea Cărbunării. Un
alt proiect avut în vedere este modern-
izarea Promenadei Sissi. Valoarea esti-
mată totală a acestor proiecte este de
6.213.599 lei.  

2020: Eforturi majore 
pentru reducerea riscului 
de contaminare Covid-19
Viaţa Râșnovului, ca și a întregii ţări de altfel, a

fost deturnată de la făgașul normal de pandemia
Covid-19, care a pus stăpânire pe întreaga lume.
De la începutul lunii martie, principalul obiectiv al
administraţiei locale a fost sănătatea râșnovenilor,
la Râșnov fiind implementate, fără excepţie, toate
măsurile indicate de autorităţile sanitare menite să
reducă riscul contaminării în rândul populaţiei.

Prin eforturi proprii, Primăria și-a asumat
măsurile de dezinfecţie în toate spaţiile publice - fie
că a fost vorba de școli, unităţi medicale, alte insti-
tuţii sau de staţii de călători, piaţă agroalimentară,
locuri de joacă, străzi și trotuare -, dar și în spaţii
private, respectiv scări de bloc, cu densitate mare de
populaţie și risc considerat crescut de contaminare.

Un alt test urmează în 14 septembrie, odată cu
deschiderea școlilor. Ghidul de protecţie sanitară
elaborat de ministerele Educaţiei și Sănătăţii e
acum în dezbatere publică, dar râșnovenii pot avea
garanţia că orice măsură ce trebuie aplicată pentru
siguranţa copiilor lor va fi pusă în practică.

***

Strategie de dezvoltare 2021 -
2027 și PUG actualizat
În 2019, Primăria Râșnov a lansat în lucru

noua strategie de dezvoltare a orașului pentru
perioada 2021 - 2027, document care să identifice
și să prioritizeze investiţiile pentru dezvoltarea
orașului. Pentru obţinerea informaţiilor necesare,
s-au organizat dezbateri publice cu reprezentanţii
mediului de afaceri și cu reprezentanţi ai societăţii
civice, fiind lansate și chestionare, inclusiv pentru
populaţie. Printre altele, elaborarea noii strategii
este făcută și pentru a crește șansele Râșnovului în
accesarea fondurilor europene, având în vedere că
localităţile care au astfel de documente obţin
punctaje suplimentare. Anul acesta a fost atribuit
și contractul de actualizare a Planului Urbanistic
General al orașului Râșnov și a regulamentului
local de urbanism, adaptate și acestea la noile rea-
lităţi ale orașului.

***

Un oraș mai frumos și mai civilizat
Aproximativ 200.000 de flori s-au plantat în

Râșnov din 2016 și până acum, trandafiri și flori
perene. Spre exemplu, anul acesta, 45.000 de bego-
nii dau culoare orașului nostru (plantate la sfârși-
tul lunii iunie). Tot în ceea ce privește spaţiile
verzi, în fiecare an au avut loc plantări de com-
pletare arbori și gard viu.

La acest capitol amintim și înlocuirea indica-
toarelor de străzi din oraș, a coșurilor de gunoi de
pe străzi, dar și a staţiilor de călători - chiar dacă
capitolul cel mai potrivit ar fi ridicarea gradului de
confort urban.

***

Cadastru gratuit
Primăria Râșnov, prin Biroul Agricol, a

demarat în 2018 un proiect de cadastrare gratuită,
în colaborare cu Oficiul de Cadastru și Proprietate
Imobiliară (OCPI) Brașov. Planul parcelar a fost
finalizat pentru zona Verze - 2.150 de hectare.

***

255 de locuri de parcare 
rezidenţială scoase la licitaţie 
255 de locuri de parcare rezidenţială au fost

scoase în 2020 la licitaţie: ISR - 142 de locuri, 
Centru Nord - 82 de locuri, I.L. Caragiale - 31 de
locuri. 

În perioada următoare, sesiuni de atribuire se vor
organiza și pentru cartierele Romacril și Florilor.

Romacril și Centru Nord, primele parcuri modernizate.

Coșuri noi de gunoi în tot orașul.

Cele 11 staţii de călători din oraș au fost înlocuite în 2019.

2016: Finalizare lucrări de modernizare a Pieţei Agroalimentare Râșnov.

PARCURI ȘI LOCURI DE JOACĂ

SERVICII PUBLICE ȘI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI

Dezinfecţia periodică a scărilor de bloc a fost asigurată de Primărie.
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În sprijinul 
industriei turistice
În perioada 2016 - 2019, Râșnovul a

fost promovat de Primăria orașului la târ-
gurile de turism naţionale și regionale,
agenda de evenimente cultural - sportive
fiind atuul staţiunii turistice de interes
naţional. Din păcate, anul 2020 a între-
rupt brusc orice activitate care presupune
aglomerări mari de persoane, din cauza
pandemiei Covid-19.

Orașul are deja un calendar perma-
nent de acţiuni susţinut de Primărie (îl
considerăm întrerupt doar temporar),
Zilele Orașului Râșnov și Festivalul
Naţional Ecvestru fiind sărbătoarea de
suflet a râșnovenilor. Rămân în tradiţie și
celelalte momente care aduc comunitatea
laolaltă, precum Maialul Râșnovean, Fes-
tivalul de Zup, Festivalul Vinului, Ziua
Armatei Române, Ziua Naţională a
României, Aprinderea Luminilor de Cră-
ciun. Susţinute de Primărie au fost toate
tradiţiile locale, cum ar fi balurile de
sfârșit de an, cel al Călușarilor și cel al
Zoritorilor, ca de altfel orice iniţiativă
care are legătură cu istoria și tradiţiile
locale.

Pentru turiști, Râșnovul a devenit
reper pentru o serie de evenimente cu
caracter naţional, cum ar fi Festivalul de
Film și Istorii Râșnov (FFIR), Rockstadt
Extreme Fest, Speed and Sound, Festiva-
lul de muzică electronică „Dancing
Mountains”, Festivalul de Reconstituire
Istorică, Festivalul de Folk „Floare de
Colţ”, Cupa Mălăiești, Festivalul pentru
copii Jocmania.

Singurul eveniment neîntrerupt de
pandemie este FFIR, organizat în două
serii (17 – 26 iulie și 21 – 30 august
2020), cu respectarea strictă a regulilor
sanitare: în aer liber, maxim 500 de per-
soane, purtatul măștii fiind obligatoriu.
FFIR este deja un eveniment ajuns la
maturitate, care se susţine singur finan-
ciar, și pentru care inclusiv ambasadori ai
României și ai lumii vin la Râșnov. Prin-
tre ei, fostul ambasador al SUA în Româ-
nia, Hans Klemm, care a participat în
fiecare an la evenimentele de la FFIR.

Râșnovul se apropie acum de 500.000
de turiști pe an, Cetatea fiind cel de-al
doilea cel mai vizitat monument istoric
din judeţ, după Castelul Bran.  

Investiţii noi
În 2017, oferta turistică a Râșnovului

s-a îmbogăţit cu un nou obiectiv turistic.
Ocolul Silvic a intrat în reţeaua de obser-
vatoare de animale, „turism de nișă” care
atrage pasionaţi de natură care vor să
observe în direct habitatul. 

Evoluţie vizitatori plătitori 
de bilete, Cetatea Râșnov
2016: 407.036 persoane (274.551

adulţi, 132.485 copii)
2017: 418.651 persoane (279.079

adulţi, 139.572copii)
2018: 450.047 persoane (305.592

adulţi, 144.455 copii)
2019: 435.748 persoane (302.960

adulţi, 132.788 copii)
2020: Cetatea de Sus a fost închisă

pentru lucrări, acces liber în Grădina
Cetăţii.

12 sporturi se pot practica gratuit 
de către copiii Râșnovului
În tot acest timp, nu a fost neglijat 
nici sportul de performanţă

Râșnovul e printre puţinele localităţi în care părinţii
nu scot bani din buzunar pentru taxele la cluburile
sportive. „Sport pentru sănătate și educaţie, performanţă
pentru viitor” este motto-ul cu care, în urmă cu șase ani,
s-a pornit ambiţiosul proiect al Clubului Sportiv Olimpic
Cetate Râșnov, susţinut integral de către oraș. Un proiect
pornit aproape „de la zero” în toamna anului 2014, din
structura actuala existând doar secţia de fotbal, însă și ea
cu o altă organizare. Iniţiativa a aparţinut primarului de
la acea vreme, Adrian Veștea, și actualului primar, Liviu
Butnariu, iar clubul a crescut frumos, ajungând acum la
405 de sportivi înscriși practicanţi, în cadrul a 12 disci-
pline: volei, lupte libere, majorete, tenis de câmp, schi
fond și biatlon, schi sărituri, scrimă, handbal, rugby,
karate kyokushin, fotbal juniori, fotbal seniori. Pentru
perioada următoare, se are în vedere și înfiinţarea secţiei
de skandenberg.

Chiar dacă scopul principal a fost dezvoltarea sportu-
lui în masă, seriozitatea cu care se lucrează a adus de la
sine și drumul către performanţe. Astfel, au început să
apară medaliile la competiţiile naţionale și inter-
naţionale (59 aur, 20 argint și 32 bronz - în ultimul
sezon încheiat). De menţionat este și faptul că toate cele
12 secţii (în cadrul cărora activează 22 de antrenori),
sunt afiliate acum la federaţiile de specialitate.

În tot acest timp, nu a fost neglijat nici sportul de
performanţă - la Râșnov vorbim de CSȘ Dinamo, cu trei
secţii acreditate: schi biatlon, schi fond și schi sărituri.
Nivelul actual al acestora e confirmat de cele peste 120
medalii ale ultimului sezon, peste 30 de sportivi fiind
medaliaţi în cadrul competiţiilor naţionale și inter-
naţionale, sub egida Federaţiei Române de Schi Biatlon
și a Ministerului Educaţiei. În acest caz, cuantificăm
implicarea Primăriei printr-o declaraţie: „Apreciem aju-
torul și susţinerea venită din partea Primăriei Râșnov și
Consiliului Local, cât și a FRSB, susţinere fără de care
CSȘ Dinamo Râșnov probabil nu ar fi putut obţine aces-
te rezultate. Mulţumim domnului primar Liviu 
Butnariu, domnului secretar al FRSB - Puiu Gaspar,
domnului președinte al Consiliului Judeţean Brașov -
Adrian Veștea, cadrelor didactice, părinţior, sportivilor
care au pus «umărul» la realizarea acestor frumoase
rezultate”, spunea prof. Lucian Ștefan Neagu, director al
CSȘ Dinamo, la momentul de bilanţ al ultimului sezon
sportiv încheiat.

2020: Am primit „Oscarul” săriturilor!
Faptul că Râșnovul a pus România pe harta mondială

a lumii era o confirmare încă din 2016. În anii care au
urmat, însă, nu numai că nu s-a coborât deloc ștacheta,
ci am avansat la o etapă superioară: după 6 etape conse-
cutive de Cupă Mondială la feminin, anul acesta, 20 - 22
februarie, Cupa Mondială la masculin a ajuns în pre-
mieră în ţara noastră, cu etapa numărul 1.000. Exa-
menul a fost trecut cu brio de Râșnov și râșnoveni: spec-
tacol sportiv de clasă, organizare „ca la carte”, public de
neegalat.

Printre cei care au apreciat ceea ce au văzut la
Râșnov din punct de vedere organizatoric a fost Sarah
Lewis, secretarul general al Asociaţiei Federaţiilor Inter-
naţionale Olimpice de Sport de Iarnă (AIOWF), prezenţa
ei aici fiind o garanţie că România contează în cadrul
Federaţiei Internaţionale de Schi, cu atât mai importan-
tă cu cât ministrul Tineretului și Sporturilor, Ionuţ
Stroe, și președintele Consiliului Judeţean, Adrian
Veștea, au anunţat cu această ocazie depunerea candida-
turii judeţului Brașov la organizarea Jocurilor Olimpice
de iarnă pentru Tineret (JOT) din anul 2028.

Ludovic Orban, prim-ministrul României, a fost și el
prezent la Cupa Mondială masculină, alături de Mihai
Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv
Român (COSR). Premierul i-a felicitat pe organizatori,
subliniind că „este un eveniment de mare anvergură” în
ceea ce privește sporturile de iarnă.

Tot ca și competiţii internaţionale, an de an,
Râșnovul organizează Carparth Cup, FIS Cup, Grand
Prix - sărituri cu schiurile, seniori.

TURISM SPORT

Pentru prima dată în istoria orașului,
un președinte al României a vizitat Râșnovul.

Premierul Ludovic Orban și ministrul Tineretului și Sportului, Ionuţ
Stroe, la Cupa Mondială de la Râșnov.

Șantierul capătului de autostradă care, odată finalizat, 
va funcţiona ca o centură ocolitoare pentru oraș.
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Râșnovul, în agenda Guvernului 
și a președintelui României
22 mai 2017 a fost ziua în care, pentru prima dată, un

președinte al României, a pus Râșnovul pe ordinea de zi.
Președintele Klaus Iohannis a vizitat atunci proiectele
majore care au schimbat orașul - centrul istoric, liftul cu
cremalieră, Baza Olimpică de Sărituri cu Schiurile, care
a pus România pe harta mondială a sporturilor de iarnă. 

Râșnovul a ajuns la un nivel care contează în strate-
gia naţională de dezvoltare, astfel că noi proiecte sunt
legate acum de staţiunea noastră. Astfel, în februarie
2020, ministrul Tineretului și Sportului, Ionuţ Stroe, a
venit în două vizite de lucru legate de Râșnov, având
întâlniri cu primarul Liviu Butnariu și președintele
Consiliului Judeţean Brașov, Adrian Veștea. Prima, în 7
februarie, a vizat extinderea domeniului schiabil din
Poiana Brașov până la Râșnov, iar cea de a doua, din 20
februarie, la deschiderea primei Cupe Mondiale de sări-
turi cu schiurile la masculin organizate de ţara noastră.
Au fost anunţate atunci, de către ministrul Ionuţ Stroe
și primarul Liviu Butnariu, investiţiile avute în vedere la
complexul trambulinelor, respectiv tribunele și noctur-
na, proiecte de aproximativ 1 milion de euro, care vor fi
realizate prin CNI.

Pe 22 februarie, chiar premierul României, Ludovic
Orban, a participat la marele eveniment de pe Valea 
Cărbunării. O a doua vizită a acestuia la Râșnov a avut
loc pe 19 iunie 2020, când a fost însoţit de ministrul
Transporturilor, Lucian Bode, în analiză fiind sectorul de
autostradă Cristian - Râșnov și planificarea pentru
Comarnic - Brașov. 

Segmentul de autostradă (de 6,3 km) și drumurile de
legătură (3,7 km) ar putea fi gata în luna noiembrie a
acestui an, iar din acel moment, acesta va prelua traficul
greu din Râșnov și Cristian, prin care trece DN73, una
dintre cele mai circulate artere din judeţ.

În ceea ce privește Comarnic - Brașov, care este acum
în etapa pregătirii documentaţiilor tehnice, Râșnovul a
solicitat o schimbare a traseului: autostrada nu ar trebui
să coboare în Colţii Cheii, ci să urmeze, în mare, traseul
DN 73A, Predeal - Râșnov. În acest mod nu vor mai fi
afectate zone precum Colţii Cheii, Valea Lungă,
Cheișoara. Este o zonă acum în plină dezvoltare, iar
tendinţa se va accentua în momentul în care se va
extinde domeniul schiabil din Poiana Brașov. Proiectul
iniţial prevede ca traseul să treacă pe lângă baza sportivă
din Valea Râșnoavei, să treacă prin vale și să ajungă în
zona captării cu apă a Râșnovului.

Întâlniri la București, la Ministerul Transporturilor
și Ministerul Lucrărilor Publice, au avut loc și pentru
DN73 și DN73A. O altă ședinţă de lucru a fost în iunie,
când ministrul Lucian Bode a venit la Brașov. Punctual,
pentru DN73 s-a obţinut promisiunea că problema
rigolelor de la intrarea în oraș va fi reanalizată de către
CNAIR.

Până în prezent, în urma demersurilor Primăriei
Râșnov a fost amenajat sensul giratoriu provizoriu de la
intersecţia DN 73 – DN 1E – DN 73A și s-a obţinut
realizarea reparaţiilor la trecerea la nivel peste calea fe-
rată dintre Râșnov și Cristian.

„Vreau ca peste 6 ani să se spună
că «toate drumurile duc la Brașov»”

În timpul vizitei pe șantier, premierul României,
Ludovic Orban, a anunţat că judeţul nostru va beneficia
de „sume fără precedent” pentru investiţii în infrastruc-
tura de transport. „În curând va fi gata un tronson de
autostradă de doar 6,3 km, dar începutul este bun.
Vreau ca peste 6 ani - știţi vorba «toate drumurile duc
la Roma» - când voi veni în Brașov, să spun că «toate
drumurile duc la Brașov». Obiectivul nostru este să
realizăm toate conexiunile de care are nevoie Brașovul
și nu numai Brașovul, ci toată România. Este vorba
despre conexiunile dintre Brașov și Coridorul 4 
Paneuropean, prin Autostrada Brașov - Sibiu. De aseme-
nea, vrem să realizăm legătura dintre Brașov și
București prin tronsonul de autostradă Comarnic -
Brașov și să realizăm conexiunea dintre Bacău și
Brașov, una dintre variantele de conectare a Moldovei la
coridoarele paneuropene. Nu în ultimul rând sunt con-
vins că președintele Consiliului Judeţean Brașov, Adrian
Veștea, va tăia panglica și va primi primul avion pe
Aeroportul Internaţional Brașov – Ghimbav, anul
viitor”, a declarat premierul.

87,5 milioane de lei,
finanţare UE  
pentru Râșnov.
Fondurile europene vor fi 
o sursă de dezvoltare a 
orașului și în anii următori

Cetatea de Sus
În 10 februarie 2020, printr-o finanţare

europeană obţinută în anul 2017 prin Pro-
gramul Operaţional Regional 2014 - 2020,
au început lucrările de restaurare, conser-
vare și valorificare durabilă a Cetăţii
Râșnov - Incinta de Vest (Cetatea de Sus).
Lucrările, cu valoare de 19,5 milioane de
lei, trebuie terminate în 26 de luni de la
data deschiderii șantierului. Proiectul este
unul de mare anvergură, pentru că
prevede demolarea unor construcţii ile-
gale ridicate în perioada 2000-2006,
reconstruirea totală sau parţială a unor
turnuri și căsuţe, precum și amenajarea
unor spaţii muzeale, dar și a unor zone
pentru evenimente în aer liber. Toate
lucrările sunt realizate în baza unor
cercetări istorice riguroase, fiind luat ca
reper secolul al XVII-lea, iar lucrările la
construcţii se fac cu materiale autohtone.

Casa de Cultură
La începutul lunii februarie 2020, alte

trei proiecte importante ale orașului,
depuse în 2018, au fost acceptate la
finanţare, odată cu suplimentarea fon-
durilor pentru Programul Operaţional
Regional (POR) 2014 - 2020. În total,
acestea au o valoare de 66.930.324 lei,
sumă din care Primăria asigură cofi-
nanţarea de 2% (8.337.558 lei) și  cheltu-
ielile neeligibile (7.141.787 lei).   

Primul dintre cele trei proiecte - „Par-
ticipare socială și acces la activităţi cu-
ltural-recreative pentru populaţia vârst-
nică din orașul Râșnov” -  are o valoare
totală de 27.077.120 lei. 

Prin acest proiect se va reabilita Casa
de Cultură, inclusă în finanţare fiind și
modernizarea căilor de acces către acest
obiectiv, respectiv străzile din cartierul
ISR (investiţie pentru care Primăria
Râșnov va recupera banii de la Uniunea
Europeană).  

Prima Școală Românească 
Al doilea proiect - „Îmbunătăţirea ca-

lităţii vieţii populaţiei din orașul Râșnov”
- are o valoare totală de 25.732.643 lei.
Acesta presupune construirea unui teatru
de vară în Valea Cetăţii - pentru desfășu-
rarea unor evenimente sociale și cultu-
rale - amenajarea, în aceeași zonă, a unei
parcări multietajate cu o capacitate de
185 de locuri, precum și reabilitarea
primei școli românești din oraș, care va fi
transformată în muzeu. 

Creșă și grădiniţă nouă 
Cel de-al treilea proiect -

„Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale și
a spaţiului public urban pentru cetăţenii
orașului Râșnov” - are o valoare totală de
14.120.562 lei și vizează construirea unei
clădiri în care să funcţioneze o creșă și o
grădiniţă în cartierul Primăverii, pe stra-
da Gladiolelor. Imobilul va avea parter și
două etaje și o capacitate totală de 70 de
locuri, dintre care 45 în cadrul grădiniţei
și 25 în cadrul creșei. Totodată, prevede și
modernizarea căilor de acces din cartierul
Florilor.

Cetatea Râșnov, Casa de Cultură și Prima Școală Românească -
istoria Râșnovului valorificată.

Proiectul primei creșe a orașului.

Problema rigolelor de pe DN73, subiect „închis”de CNAIR, 
neabandonat de autorităţile locale.
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La Conventul (mănăstirea franciscană)
„Preasfânta Treime” de la Pârâul Rece, zona
administrativă Râșnov, au fost sărbătoriţi
anul acesta 20 de ani de când fraţii francis-
cani ai Ordinului Fraţilor Minori Conventu-
ali se află aici. 

„Restricţiile cunoscute de toţi nu au
reușit să umbrească bucuria comuniunii în
sărbătoarea Sfintei Treimi. Au binevoit să ni
se alăture un număr neașteptat de credin-
cioși din localităţile apropiate și îndepărtate,
iar prezenţa autorităţilor civile ne-au făcut
să ne simţim parte a întregii comunităţi
locale, care se dovedește o comunitate anco-
rată adânc în valori creștin-umane. Nu
ascundem bucuria de a-l fi avut în mijlocul
nostru pe Înaltpreasfinţitul Aurel Percă,
Arhiepiscop Mitropolit de București, sub a

cărui jurisdicţie ne aflăm. Prezidarea Sfintei
Liturghii și cuvântul său de învăţătură 
ne-au întărit pe noi și pe toţi cei prezenţi în
trăirea unui mister, greu de înţeles de altfel,
dar minunat de purtat în suflet”, ne-a spus 
fr. Dragoș Kelemen, de la mănăstirea 
„Preasfânta Treime”.

5 fraţi în comunitatea 
din Râșnov
Comunitatea din Râșnov este alcătuită din

5 fraţi care își trăiesc viaţa prin rugăciune, asis-
tenţă spirituală, activităţi pastorale și diverse
activităţi gospodărești specifice acestei zone.

„De comunitatea catolică din Râșnov ne
leagă nepreţuite amintiri ale începuturilor
noastre pe aceste meleaguri, când sprijinul și
dăruirea lor ne-au fost o mare binecuvântare,

dar și un prezent viu de pastoraţie și ajutor
reciproc. Îi suntem recunoscători lui 
Dumnezeu pentru darul pe care ni l-a făcut,
mai întâi prin donatorul care ne-a dorit pe
pământul său, dar și pentru fiecare om care
ne-a trecut pragul, fie cerând un sprijin spiri-
tual, fie încurajându-ne material și nu
numai, în misiunea pe care o avem de
îndeplinit. Îi asigurăm pe toţi de sprijinul nos-
tru, de rugăciunea continuă care se înalţă din
inima unei fraternităţi care își dorește să
rămână mereu deschisă lui Dumnezeu și
aproapelui. Pace și bine!”, a transmis 
fr. Dragoș Kelemen.

În România, 
din secolul al XIII-lea
Franciscanii activează pe teritoriul

României din secolul al XIII-lea, când Sfântul
Francisc de Assisi, fondatorul ordinului, era
încă în viaţă. În perioada comunismului,
activitatea fraţilor s-a desfășurat în clandes-
tinitate, iar încheierea acestei perioade de
persecuţii religioase a scos la lumină mari
mărturisitori ai credinţei, cu istorii pe cât de
dramatice, pe atât de fericite prin curajul și
fidelitatea crezului asumat. Astăzi, Provincia
Sfântul Iosif din România, numără peste 200
de fraţi români ce activează în ţară și în afara
ei (ordinul misionar este prezent în multe
colţuri ale lumii).

Prin vocaţia lor itinerantă, franciscanii
formează comunităţi ce sunt în continuă
schimbare, fraţii rămânând într-un loc pen-
tru un număr de ani relativ mic, dar păstrând
mereu spiritul charismei lor. 

Anul 20 în 2020 pentru 
mănăstirea „Preasfânta Treime” 

După ce Comitetul Judeţean pentru Situa-
ţii de Urgenţă Brașov a emis o hotărâre prin
care s-au instituit noi măsuri pentru pre-
venirea răspândirii noului coronavirus
începând cu data de 1 august, în sensul că
masca a devenit obligatorie și în unele spaţii
deschise, Comitetul Local pentru Situaţii de
Urgenţă Râșnov a decis care sunt zonele în aer

liber din oraș în care râșnovenii și turiștii tre-
buie să poarte mască. 

Astfel, începând cu data de 1 august, masca
este obligatorie în staţiile RATBV, în staţia CFR,
dar și în parcuri (I.L. Caragiale, I.S.R.,
Romacril, Florilor I și II, Centrul Nord, Școala
Gimnazială nr. 3) și în zonele de
îmbarcare/debarcare pentru transportul pe

cablu ( ascensor pe plan înclinat). 
De asemenea, în fiecare zi, între orele

10.00 și 21.00,  regula măștii trebuie respectată
în zonele de agrement (Valea Cărbunării, Valea
Cetăţii, Promenada Sissi, Cetatea   Râșnov). 

Conform aceleiași  decizii, din data de 1
august, masca este obligatorie și la toate eveni-
mentele, de orice natură, unde sunt create

condiţii de aglomerare de persoane, pe raza
orașului Râșnov desfășurate atât în interior cât
și în exterior. Aceeași regulă se aplică în toate
zonele din orașul Râșnov unde se creează
aglomerări de persoane și nu poate fi respec-
tată regula distanţării sociale de minim 1,5 m. 

Masca nu este obligatorie pentru copii cu
vârsta mai mică de 5 ani.   

DE LA 1 AUGUST: 

Zonele din Râșnov în care masca de 
protecţie este obligatorie și în aer liber
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60,41% promovabilitate pentru
promoţia curentă, cu trei 
rezultate excepţionale

93 de candidaţi, elevi ai Liceului Tehno-
logic Râșnov, au fost înscriși în acest an la
examenul de Bacalaureat, dintre aceștia 20
alegând să nu se mai prezinte la probe, iar
unul fiind eliminat.

Dintre cei 72 de tineri care au susţinut
efectiv examenul, 36 l-au și promovat, în primă
instanţă, rezultând un procent de 50%, acesta
fiind îmbunătăţit după contestaţii, când au fost
acordate încă 4 note de trecere (55,55%).

„Dacă ţinem cont strict de promoţia
curentă, am avut 53 de înscriși, 48 de elevi
prezenţi, 29 promovaţi, adică un procent de
60,41. Din seriile anterioare am avut 40
înscriși, 24 prezenţi și un eliminat, cu 11 pro-
movaţi, adică 45,83% promovabilitate. Rezul-
tatele sunt bune, dacă ţinem cont de faptul că,
faţă de alţi ani, au fost mai mulţi candidaţi din
promoţiile trecute. A fost o situaţie specială,
cu pandemia și măsurile care au venit odată
cu ea, între ele și echivalarea probelor orale și
a competenţelor digitale. Astfel, mai mulţi
dintre cei care au terminat liceul în anii tre-
cuţi au decis să se înscrie acum, pentru a-și
asigura probele mai sus amintite și a începe să
abordeze și câte una dintre probele scrise”, a
explicat prof. Marius Lungu, director al Liceu-
lui Tehnologic.

Medii peste 9.00: 
Sebastian Dușescu, Florin
Chiţea, Diana Dobre
Rezultatele Bacalaureatului au evidenţiat

trei „vârfuri”; elevi care au reușit să obţină
medii peste 9.00. Este vorba despre doi băieţi,
Sebastian Dușescu (9,21) și Florin Chiţea
(9,20) și o fată, Diana Dobre (9,16). 

„A fost o bucurie să avem trei medii peste
9.00, rezultând o statistică îmbunătăţită faţă
de alţi ani în ceea ce privește rezultatele de
«vârf»”, ne-a spus directorul Liceului.

Test organizatoric 
trecut cu brio
Examenul s-a desfășurat în condiţii spe-

ciale, ţinând cont de măsurile de siguranţă și
igienă impuse de autorităţi în contextul situ-
aţiei generate de pandemia de coronavirus,
însă, din fericire, nu au existat probleme orga-
nizatorice. „Totul a fost în regulă, ca de altfel în
întreg judeţul. Ne-am pregătit bine, cu tot ce a
fost nevoie, astfel că nu au existat probleme la
examen”, a mai precizat prof. Marius Lungu.

24 august - 5 septembrie:
sesiunea de toamnă
Luni, 24 august, a început sesiunea de

toamnă a Bacalaureatului, la care vor fi apli-
cate aceleași norme de protecţie împotriva
Covid-19. Primele rezultate se afișează în 2
septembrie și în aceeași zi pot fi făcute și con-
testaţiile. În 5 septembrie se dau rezultatele
finale, după rezolvarea contestaţiilor. Probele
de competenţe vor fi, și în această sesiune,
echivalate cu mediile disciplinelor, conform
metodologiei.

Ediţie specială a Bacalaureatului

93 înscriși, 20 neprezentaţi, 1 eliminat, 32

de respinși, 40 de reușiţi 

Tranșe de medii Nr. de medii 
9,21 – 9.00 3

8,99 – 8,00 8

7,99 – 7,00 10 

6,99 – 6,00 19

Bacalaureatul în cifre,
sesiunea de vară, 2020 

30 de medii de 10 pe linie au fost, în acest
an, la Evaluarea Naţională în judeţul Brașov
(faţă de 11 în 2019). Doi dintre absolvenţii de
10 sunt din orașul nostru: Eliza Ichim, absol-
ventă a Școlii Gimnaziale „Peter Thal” și Raul
Constantin, care a terminat gimnaziul la
Școala Gimnazială nr. 3. Ambii sunt elevi de
10,00 pe linie, pe lângă Evaluarea Naţională
având aceeași medie și la absolvirea gimnaziu-
lui. Rezultate care fac cinste școlilor în care 
s-au format, dar ambii spun că au avut spriji-
nul părinţilor și „reţeta” succesului lor a
însemnat și o parte de relaxare. 

„Nu mă așteptam la aceste rezultate, am
întâmpinat foarte multe probleme la română,
mai ales la exprimare, și cu compunerea na-
rativă. Dar mă bucur. Este important să fii
foarte atent la ore și să fii serios, dar să existe
și relaxare”, a mărturisit Eliza.

„Datorită muncii, examenul nu mi s-a
părut foarte dificil. Am încercat să rezolv
totul cât mai bine și corect, să obţin o notă
bună. Nu m-a deranjat foarte tare masca la
examen. Mai tare m-am emoţionat când am
fost să-mi măsoare temperatura doamna
asistentă. Pentru a reuși, orice elev trebuie să
muncească foarte mult, dar trebuie să aibă și
sprijinul părinţilor și al cadrelor didactice”, a
spus și Raul.

Rezultate mulţumitoare 
la școlile 2 și 3, deloc 
încântătoare însă la Școala 1
La Școala Gimnazială nr. 2 „Peter Thal”

promovabilitatea înregistrată a fost de 83%,
peste media naţională și peste cea judeţeană.
Mai mult, 42,25% dintre medii au fost peste
8,00, 23% chiar peste 9,00.

„Eliza Ichim a reușit o performanţă
deosebită, cu media 10, una dintre cele 30 de
la nivelul judeţului. Alte note de 10 au primit
Maria Dobre, la Limba și literatura română,
Isabella Iulia Nan, la Limba și literatura
română, și Darius Adrian Veștea, la matema-
tică. Considerăm că rezultatele de anul acesta
au fost bune și foarte bune și felicităm pe
această cale elevii pentru performanţele
deosebite! Le dorim succes pe mai departe și îi
asigurăm că ne bucurăm pentru orice reușită
viitoare a fiecăruia dintre ei!”, a declarat prof.
Doina Mihăilă, director al Școlii nr. 2.

La Școala Gimnazială nr. 3, din cei 40 de
elevi înscriși au fost prezenti 38, iar 27 au
obţinut medii de peste 5.00.

În schimb, la Școala 1 (structură a Școlii
nr. 3), din cei 11 absolvenţi de clasa a VIII-a

înscriși la examen au fost prezenţi 10, iar unul
singur a obţinut medie de trecere.

„Așteptăm cu nerăbdare în fiecare an
rezultatele examenului final. Uneori satis-
facţia e mai mare, cu rezultate foarte bune,
însă nu trebuie să ne așteptăm ca toţi copiii să
aibă note de peste 5,00. La Școala 3 am avut o
promovabilitate de 74%, o rată mulţumitoare.
La Școala 1, însă, promovabilitatea nu este
deloc încântătoare, fiind doar de 10%. A fost
oarecum un rezultat asemănător celor înre-
gistrate în majoritatea zonelor cu populaţie
defavorizată din întreaga ţară. Analizăm și
astfel de situaţii cu la fel de multă seriozitate
și facem totul ca în anii următori să fie mai
bine!”, a precizat și prof. Oana Cheţe, director
al Școlii Gimnaziale nr. 3.

Doi râșnoveni de 10,00
Eliza Ichim, absolventă a Școlii Gimnaziale „Peter Thal” 
și Raul Constantin, care a terminat gimnaziul la Școala 
Gimnazială nr. 3, sunt cei care fac cinste orașului nostru, 
dascălilor care i-au îndrumat și părinţilor care i-au susţinut

Școala Gimnazială nr. 1 (structură a

Școlii Gimnaziale nr. 3)

� 11 înscriși, 1 absent

Tranșe de medii Nr. de medii 
5,35 1
4,99 – 4,00 2
3,99 – 3,00 4
2,99 – 2,00 1
1,99 – 1,00 2

Școala Gimnazială nr. 2 „Peter Thal”

� 73 înscriși, 2 absenţi 

Tranșe de medii Nr. de medii 
10,00 1
9,99 – 9,00 15
8,99 – 8,00 14
7,99 – 7,00 8
6,99 – 6,00 14
5,99 – 5,00 7
4,99 – 4,00 4
3,99 – 3,00 4
2,99 – 2,00 4

Școala Gimnazială nr. 3 

� 40 înscriși, 2 absenţi 

Tranșe de medii Nr. de medii 
10,00 1
9,99 – 9,00 2
8,99 – 8,00 7
7,99 – 7,00 4
6,99 – 6,00 5
5,99 – 5,00 8 
4,99 – 4,00 4 
3,99 – 3,00 5
2,99 – 2,00 2

Evaluarea Naţională în
cifre, sesiunea 2020  

O TRADIŢIE ÎNTRERUPTĂ DE PANDEMIE. Din păcate, în acest an nu a mai avut loc
tradiţionala predare a „cheii școlii”, din cauza situaţiei speciale generate de criza Covid-19.
Aceasta ar fi trebuit să ajungă de la șefa de promoţie Alexandra Gabriela Dima (media 9,58)
la colega acesteia care tocmai a terminat clasa a XI-a, Laura Ștefania Călin (media 9,84).



Pagina 12 EVENIMENT

E
d

it
u

r
a
 S

C
 R

o
s
e
n

a
u

 P
r
e
s
s
 S

R
L

Ion Militaru este unul dintre seniorii
Râșnovului care, în acest an, mai exact pe 21
aprilie, a sărbătorit centenarul din buletin,
prilej cu care a primit din partea primarului
Liviu Butnariu și a Consiliului Local Râșnov o
plachetă aniversară și un tort, alături de un
sincer și călduros „La mulţi ani!”, dar și
recunoștinţa tuturor celor care îl cunosc.

„Om modest și sufletist, nu a avut conflicte
cu mai nimeni vreodată! Este respectuos chiar
și cu copiii! Este unul dintre motivele pentru
care a ajuns să trăiască 100 de ani!”, îl descrie
Marilena Gherase pe tatăl său. 

Ion Militaru s-a născut în urmă cu un
secol, în comuna Dâlma, din Mehedinţiul de
astăzi, într-o familie cu cinci copii, fără mari
posibilităţi materiale. Pentru un trai mai
bun, pe când avea doar șase ani, tatăl i-a luat
de mână pe el și pe unul dintre fraţii săi și a
plecat la Câmpina, unde s-a angajat în
Poliţie, mama și ceilalţi fraţi rămânând în
Oltenia.

După doar cinci ani, tatăl lui Ion avea să se
stingă, copilul care avea 11 ani la acea vreme
fiind adoptat de șeful unităţii de Poliţie, alături
de care avea să se mute la București. În
Capitală a prins drag de muzică, găsindu-și loc
pe post de „copil de trupă” în fanfară, pe vre-
mea Regelui Carol al II-lea. 

Urmând acest drum, în 1939 a ajuns la
Zărnești, unde s-a angajat la fabrica „Malaxa”,
devenită mai târziu „6 Martie”, și a cântat de
asemenea în fanfară.

Căsătoriţi de șapte 
decenii și jumătate
A tras înspre Râșnov după ce a cunoscut-o

pe Maria, cea care, pe 27 mai 1946, i-a
devenit soţie și care îi este și astăzi ală-
turi, la cei 96 de ani ai săi. Practic, șapte
decenii și jumătate de trai în liniște și
înţelegere. Doamna Militaru este
râșnoveancă de când se știe, născându-se
într-una din familiile binecunoscute ale
locului, Dogaru. „Am lucrat de copilă la
«tricotaje», atât aici, cât și la Brașov.
Până în 1974, când am ieșit la pensie”,
povestește nonagenara.

Un foarte bun tâmplar
Deși se „împrietenise” bine cu trom-

bonul, acordeonul și alte instrumente,
odată ce s-a mutat la Râșnov și s-a căsătorit,
Ion a lăsat treptat cântatul și s-a dedicat
tâmplăriei. „A fost un foarte bun meseriaș.
Toate neamurile, toţi cei din zonă aveau
mobilă făcută de el”, ne spune fiica senioru-
lui. De altfel, a lucrat la fabrica „Steaua
Roșie” din Râșnov încă din 1958, până la
ieșirea la pensie, în 1980.

„Au prins diferite 
vremuri, s-au adaptat 
de fiecare dată”
Soţii Militaru se bucură de o bătrâneţe

liniștită, depănând amintiri din viaţa lor
împreună de atâtea decenii. Au adus pe lume
trei copii, un băiat și două fete, una dintre
acestea pierzându-și, din nefericire, viaţa.
„Era profesoară la Liceul Sportiv din Brașov.
Părinţii au avut grijă să urmăm școli, eu am
fost asistentă medicală la București, iar
fratele stă în Zărnești”, își exprimă fiica 
Marilena recunoștinţa pentru părinţi. Au
șapte nepoţi și doi strănepoţi, o parte fiind
plecaţi în Europa, altă parte fiind în ţară.

„S-au adaptat oricăror vremuri le-au
trăit. Au prins și democraţia dinaintea celui
de-Al Doilea Război Mondial, au prins co-
munismul, au prins și vremurile prezente.
Știu și despre situaţia actuală, cu corona-
virusul, mama chiar și-a luat mască. 
Trăiesc și acum în casa pe care și-au
construit-o în tinereţe, iar noi ne bucurăm
de ei”, ne mai povestește Marilena, cea care,
alături de soţul ei, le este aproape celor doi.

Fan al fotbalului
De-a lungul timpului, Ion Militaru a fost

un înfocat fan al fotbalului, ascultând me-
ciuri la difuzor timp de decenii întregi.
„Ţineam cu Ripensia Timișoara, Club Atletic
Oradea, Chinezu Timișoara, echipe mari în
perioada interbelică. Mai târziu am susţi-
nut și pe Știinţa Craiova, dar și pe Steagul
Roșu Brașov”, încheie râșnoveanul de 100
de ani.

RESPECT ȘI RECUNOȘTINŢĂ PENTRU OAMENII LOCULUI

Seniorul de 100 de ani cu suflet „de aur”
Ion Militaru, unul dintre veteranii Râșnovului, a celebrat un veac de viaţă
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