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Este Ziua Naţională a
României, dar și Ziua
Staţiunii de Interes
Naţional Râșnov. 
Tot atunci, intrăm, 
oficial, în atmosfera 
de sărbătoare, odată 
cu aprinderea 
iluminatului festiv
La fel cum s-a întâmplat în urmă

cu un an, când a fost celebrat un
veac de la Marea Unire de la 1918,
ziua de 1 Decembrie va fi una cu
triplă însemnătate la Râșnov. Astfel,
în cadrul unui eveniment festiv care
se va întinde pe parcursul a câteva
ore, vom celebra Ziua Naţională a
României și Ziua Staţiunii de
Interes Naţional Râșnov, dar vom
intra, oficial, și în sezonul de iarnă.  

Cu acest prilej, autorităţile
locale au pregătit un program artis-
tic bogat, din care nu vor lipsi para-
da militară, muzica specifică, mo-
mente ale elevilor din oraș sau ale
artiștilor locali, dar și recitaluri ale
unor nume cunoscute la nivel naţio-
nal, precum Dinu Iancu Sălăjanu,
totul culminând cu aprinderea
iluminatului de sărbătoare. Pe par-
cursul zilei, pe străzile din Râșnov
vor fi arborate aproximativ 300 de
steaguri - drapelul naţional al
României și cel al staţiunii Râșnov.

Autorităţile locale au început, la
jumătatea lunii noiembrie, să
pregătească orașul pentru perioada
sărbătorilor de iarnă, principalul
punct de atracţie fiind reprezentat de
zonele pietonale din centrul istoric,
respectiv Piaţa Unirii și strada
Republicii. Bradul din Piaţa Unirii
este împodobit pe model conic, cu
beteală, globuri galbene și roșii,
șiruri luminoase cu flash-uri, iar
„umbrela” de lumini - inaugurată în
2016 – acoperă din nou piaţa. 

Stâlpii de iluminat din Piaţa
Unirii sunt și ei împodobiţi, la fel și
cei de pe strada Republicii. Aici
sunt împodobiţi și arborii.

Alţi 9 brazi ornaţi sunt în carti-
ere, în Florilor, ISR, Centru Nord,
Piaţa Școlii, Cartierul Predeal,
Caragiale, Promenadă, Piaţa Veche,
Gaz Metan, iar unul este montat la
Cinematograful Amza Pellea, pen-
tru serbările de final de an.

DN 73 va beneficia de un ilumi-
nat special, iar alte artere impor-
tante din oraș, precum I.L. Cara-
giale, Mihai Eminescu, Florilor,
Mihai Viteazul sau Ion Creangă, vor
fi și ele împodobite, la fel urmând a
se întâmpla cu parcurile din
cartierele de blocuri.

Moșul îi așteaptă pe
copii seară de seară, 
la căsuţa lui
Ca în fiecare an, lângă bradul de

Crăciun va fi deschisă și căsuţa lui
Moș Crăciun, unde bătrânul cel
darnic îi așteaptă pe copii să-i aducă
listele cu dorinţe, dar nu numai.
Asta pentru că Moșul se așteaptă ca,
și în acest an, copiii să-l ajute să
ajungă și la micuţii mai puţini no-
rocoși, printr-o campanie derulată
împreună cu Primăria Orașului
Râșnov. Jucăriile strânse de la cei
care nu mai au nevoie de ele vor fi
împărţite copiilor nevoiași în
Ajunul Crăciunului. Moșul îi aștea-
ptă pe micuţii râșnoveni, în fiecare
seară, între orele 18.00 și 20.00.

1 Decembrie - zi de triplă sărbătoare

Patinoar cu acces 
gratuit în centrul
orașului
Tot pe 1 decembrie va fi și inaugu-

rarea oficială a patinoarului din cen-
trul orașului. Și în acest an,
râșnovenii vor avea acces gratuit aici,
în baza unui act de identitate. Echipa-
mentul va fi pus la dispoziţie tot gra-
tuit. Anul acesta, patinoarul se află din
nou în Piaţa Unirii, după ce anul tre-
cut a fost pe strada Ion Creangă.

Program: 
14.00 – Paradă Militară, Baza 42 Comunicaţii și Informatică de Sprijin Râșnov,

cu ocazia Zilei Naţionale a României
14.15 – Program artistic susţinut de unităţile de învăţământ din orașul Râșnov

16.00 – Concert Kids Music Production
16.45 – Concert de colinde Grupul Vocelis

18.00 – Aprinderea decoraţiunilor de Crăciun și sosirea lui Moș Crăciun
18.10 - Concert Extraordinar DINU IANCU SĂLĂJĂNU & Orchestra
19.00 -  Retragerea cu torţe a militarilor Bazei 42 Comunicaţii 

și Informatică de Sprijin Râșnov

Deschiderea Patinoarului 
Patinoarul și patinele sunt oferite gratuit de Primăria Orașului Râșnov
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Dacă în anii trecuţi, bradul de Crăciun
pentru Piaţa Unirii era adus din pădure, de pe
fondul forestier aflat în proprietatea
Primăriei Râșnov, anul acesta, arborele a fost
tăiat dintr-o curte. Potrivit șefului Ocolului
Silvic Râșnov, Puiu Gheorghe, pentru tăierea
acestui arbore, cererea a fost depusă în urmă
cu mai multe luni, dar proprietarul a fost de
acord să aștepte până în luna noiembrie.
Cererea i-a fost aprobată deoarece copacul,

care a ajuns la dimensiuni destul de mari,
reprezenta un real pericol pentru
construcţiile din zonă.

Astfel, pe 12 noiembrie, bradul, marcat în
prealabil, a fost tăiat și transportat până în
Piaţa Unirii, unde a fost montat în suportul
special amenajat, cu ajutorul unei macarale.
„Bradul are o vârstă de aproximativ 80 de ani
și un diametru de aproximativ 50 de cen-
timetri. Înainte de tăiere avea în jur de 25  - 26

de metri, iar după instalarea lui în suport,
înălţimea este de aproximativ 22 de metri.
Tăierea, transportul și montarea au durat în
jur de 6 ore”, a explicat șeful Ocolului Silvic
Râșnov. Acesta a precizat că după ce va fi
demontat, bradul va fi dus la un gater, unde va
fi tăiat, pe cheltuiala proprietarului, care își va
lua cheresteaua rezultată. 

„Este prima dată când bradul de Crăciun
pentru Piaţa Unirii este luat dintr-o curte, dar

se pare că s-a dat startul unei tendinţe. Mai
este un râșnovean care vrea să taie bradul din
curte. El ne-a solicitat sprijin în acest sens. Noi
sperăm ca el să mai aștepte până anul viitor,
astfel încât arborele să fie tăiat pentru a
deveni pom de Crăciun în Piaţa Unirii”, a
explicat Puiu Gheorghe.

Acesta a mai spus că Ocolul Silvic Râșnov a
asigurat și brazii de Crăciun din cartiere, dar și
pe cei pentru instituţii.

O nouă „tradiţie” la Râșnov? 

Opţiunea e valabilă atât 
pentru persoanele fizice, cât 
și pentru persoanele juridice 
și se activează prin depunerea
unei simple cereri

Direcţia Impozite și Taxe din cadrul
Primăriei Râșnov informează contribuabilii
persoane fizice și juridice că pot opta pentru
comunicarea prin mijloace electronice a
actelor administrative fiscale, a actelor de

executare și a altor acte emise de organul fis-
cal local, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fis-
cală, cu modificările și completările ulte-
rioare, Hotărârii Consiliului Local al Orașului
Râșnov nr. 79/29.11.2018 și Ordinului Minis-
terului Dezvoltării Regionale și Adminis-
traţiei Publice nr. 3097/2016.

Cererea privind comunicarea prin
mijloace electronice a actelor administra-
tive se depune, în scris, personal, la
Biroul Impozite si Taxe, respectând pro-

gramul cu publicul. 
Modelul cererii se află pe site-ul Primăriei

Râșnov, www.primariarasnov.ro, la secţiunea
Impozite și Taxe locale - formulare utile.  For-
mularul poate fi completat, pe loc, și la ghișeul
Direcţiei. Singurul document solicitat este
actul de identitate, iar singura condiţie impusă
- o adresă de e-mail activă.

Serviciile de comunicare prin mijloace
electronice de transmitere la distanţă sunt gra-
tuite, acestea urmând a fi operabile începând
cu data de 15 decembrie 2019.

Orice informaţie privind impozitele și taxele
locale va fi comunicată prin e-mail

La intersecţia DN 73 - 
DN 73A - DN1E a fost 
amenajat sensul giratoriu 
cerut de râșnoveni din 2011

Demarate pe 12 noiembrie, lucrările de
amenajare a giratoriului de la intersecţia DN
73 – DN 73A – DN1E au fost finalizate în trei
zile, pe 14 noiembrie. Începând cu această
dată, în intersecţie se circulă în regim de sens
giratoriu, fiind montate toate indicatoarele
aferente, iar utilitatea a devenit evidentă din
primele zile: din momentul reamenajării
acestei intersecţii, se circulă mult mai fluent
în zonă. 

Sensul giratoriu de la intersecţia celor
trei drumuri naţionale este unul provizoriu,
rondul fiind amenajat cu ajutorul unor para-
pete de plastic umplute cu nisip. Anul viitor
se va amenaja și sensul giratoriu definitiv,
pentru realizarea căruia va fi nevoie de

mutarea unui stâlp de electricitate de
susţinere, aflat pe trotuarul străzii Uzinei
(exact la intersecţia cu DN 73). 

Resistematizarea acestei intersecţii, prin
amenajarea unui sens giratoriu, a fost solici-
tată de edilii râșnoveni de acum 8 ani. Prima
propunere a amenajării acestui sens giratoriu

a fost făcută de Primăria Râșnov în 3
octombrie 2011. Primarul de atunci al orașu-
lui, Adrian Veștea, a propus amenajarea gira-
toriului printr-o adresă transmisă firmei SC
Protelco SA - care pregătea documentaţia
tehnică pentru modernizarea DN 73. În ace-
lași an, Primăria Râșnov a mai trimis o adresă

către firma amintită, prin care propunea ame-
najarea unor sensuri giratorii la intersecţia
DN73 - DN73A - DN1E, la intersecţia DN73
cu strada Republicii și la intersecţia DN73 cu
strada Bujorului.

Au urmat alte adrese și memorii, inclusiv
anul trecut, când s-a deschis șantierul DN73 în
Râșnov, însă reprezentanţii Companiei
Naţionale de Administrare a Infrastructurii
Rutiere și ai constructorului - AZVI SA, au pre-
cizat că acest sens va fi amenajat în etapele
finale de modernizare a drumului. Ultimele
adrese au fost transmise de Primăria Râșnov în
23 septembrie 2019 către constructor, căruia i
s-a cerut să urgenteze construirea acestui sens
giratoriu, și către CNAIR, în 22 octombrie,
solicitarea fiind aceeași. Aprobarea a venit la
începutul lunii noiembrie. DN 73 este drum
principal, iar șoferii care vin dinspre Zărnești
trebuie să acorde prioritate. Nu de puţine ori,
aceștia erau puși în situaţia de a aștepta minute
întregi pentru a intra în intersecţie.

Ce nu s-a făcut în 8 ani, s-a rezolvat în trei zile 
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Anunţată pentru 1 iulie și amânată ulte-
rior pentru sfârșitul de an, etapa a treia a
extinderii transportului public de călători în
zona metropolitană pare a fi, cel puţin
momentan, în impas. Din 3 decembrie, locali-
tăţile Râșnov, Codlea, Zărnești, Vulcan, 
Feldioara, Hălchiu, Hărman, Prejmer, Teliu,
Vama Buzăului, Tărlungeni și Budila ar trebui
să fie deservite de autobuzele RATBV, însă
această dată, anunţată de Asociaţia Metropoli-
tană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportu-
lui Public Brașov (Asociaţia Metropolitană de
Transport), este incertă. Asta pentru că Asoci-
aţia mai are de obţinut un aviz de la Consiliul
Concurenţei și unul de la ANRSC. 

Au fost stabilite toate detaliile
Demersurile amintite de Asociaţie ce

ţineau de Primăria Râșnov au fost făcute. „Noi
am emis toate Hotărârile de Consiliu Local și
am urmat toate procedurile. Pentru ca
această linie, cu indicativul 120, să devină
funcţională, trebuie finalizate demersurile de
către Asociaţia Metropolitană de Transport”, a
precizat primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.

Practic, numai în cursul acestui an, Con-
siliul Local Râșnov a aprobat mai multe
hotărâri privind transportul metropolitan.
Astfel, în ședinţa de plen din 26 februarie 2019
a fost aprobată o hotărâre privind acordarea
mandatului special Asociaţiei Metropolitane de
Transport pentru delegarea gestiunii serviciu-
lui de transport public local de călători, prin
curse regulate, pentru elaborarea proiectului
de contract de delegare a gestiunii serviciului
pentru zona de competenţă a localităţilor
membre. În baza acestui act normativ, Asoci-
aţia a fost mandatată să elaboreze studiul de
oportunitate privind stabilirea modalităţii de
gestiune a serviciului de transport. Acest act
normativ a fost modificat printr-o altă
hotărâre, aprobată în 12 noiembrie, prin care
Asociaţia Metropolitană de Transport a fost

mandatată să deruleze mai multe proceduri.
Tot în 12 noiembrie a fost aprobat și studiul de
oportunitate privind transportul metropolitan.

În Râșnov, capătul de linie va fi pe strada
I.L. Caragiale, iar în Brașov - la Stadionul
Municipal. În primă fază, reprezentantul
Primăriei Râșnov a declarat că linia RATBV nu
va acoperi cartierul Romacril, acest lucru
urmând să se întâmple în momentul în care va
fi introdusă și linia Brașov – Zărnești. 

Primarul Liviu Butnariu a mai spus că
pentru susţinerea liniei metropolitane Râșnov
– Brașov, costul va fi împărţit de primăriile
Râșnov și Cristian, având în vedere că auto-
buzele de pe această linie vor trece prin cele
două localităţi. Dar, conform aceleiași surse, în
cazul în care se ajunge la un grad de încărcare
de 27%, de la bugetele locale nu va fi nevoie de
niciun leu, potrivit studiilor de trafic.

„Am stabilit și preţurile - o călătorie va
costa 5 lei, acesta fiind și tariful practicat de
operatorul privat. De asemenea, a fost stabilit
și traseul noii linii. Practic, autobuzele RATBV
ar urma să oprească în staţiile folosite de
operatorul privat care asigură traseul Râșnov
– Brașov. Tarifele, precum și suma aferentă
susţinerii acestui serviciu de la bugetul local
pe luna decembrie le aprobăm prin Hotărâre
de Consiliu Local în data de 28 noiembrie”, a
declarat primarul Râșnovului.

23 de curse în zilele lucrătoare
Conform graficului stabilit între reprezen-

tanţii Asociaţiei Metropolitane de Transport
Brașov și cei ai Primăriei Râșnov, autobuzele
vor circula din 30 în 30 de minute, cu o
frecvenţă mai mare la orele de vârf. „În zilele
lucrătoare vor fi câte 23 de curse pe zi, iar
sâmbăta și duminica vor fi câte 16 curse pe
zi”, a spus Liviu Butnariu.

În ceea ce privește achiziţionarea biletelor
de călătorie, acestea vor putea fi procurate în
Râșnov de la magazinele stabilite de Primărie

și de operatorul de transport. „Abonamentele
și cardurile electronice vor fi încărcate de la
terminalul RATBV de la Stadionul Municipal,
unde este capătul de linie Brașov – Râșnov”, a
explicat edilul.

Avizele vor fi primite cel
mai târziu la începutul
lunii viitoare
De cealaltă parte, conducerea Asociaţiei

Metropolitane de Transport a dat asigurări că
extinderea transportului public prin curse re-
gulate la Râșnov rămâne o prioritate. „Este o
prioritate și datorită faptului că leagă
Râșnovul și Cristianul de municipiul Brașov
într-o manieră europeană, acest demers fiind
susţinut atât de Liviu Butnariu – primarul
orașului Râșnov, de Gicu Cojocaru – primarul
Cristianului, cât și de primarul Brașovului,
George Scripcaru”, se arată într-un răspuns al
Asociaţiei.

De asemenea, reprezentanţii forului au
comunicat faptul că „în acest moment Actul
adiţional de modificare a Contractului de de-
legare se află în avizare la Consiliul Con-
curenţei și ANRSC, aviz pe care estimăm să îl
avem până la finalul acestei luni (noiembrie,
n.r.), cel mult începutul lunii următoare
(decembrie, n.r.)”.

„În acest an am avut o foaie de parcurs
împreună cu cele trei administraţii, iar zecile
de ore de muncă materializate în întâlniri cu
reprezentanţii celor trei autorităţi și cu opera-
torul RATBV, au condus la apropierea de
momentul final, inaugurarea cursei 120
Brașov – Cristian –  Râșnov. Operaţiona-
lizarea acestei linii de transport mai înseamnă
pregătirea staţiilor și a întregii logistici nece-
sare desfășurării activităţii acestei linii – alo-
carea de mașini, șoferi, pregătirea staţiilor și a
punctelor de acces către achiziţionarea de
bilete și abonamente de către cetăţeni, demer-

suri care se realizează cu sprijinul operatoru-
lui RATBV. Pe lângă acestea, mai avem nevoie
de obţinuţinerea aprobării AGA. Toate acestea
se realizează având în vedere foaia de parcurs
pe care am avut-o în anul 2019, astfel încât,
sub rezerva tuturor aprobărilor, să putem
marca - cât se poate de curând - inaugurarea
liniei 120 Brașov -Râșnov”, au anunţat
reprezentanţii Asociaţiei. 

Cei de la Asociaţia Metropolitană de
Transport au ţinut să sublinieze faptul că
„suntem convinși că mai este necesară o
componentă: sprijinul râșnovenilor în uti-
lizarea acestei linii de transport, în a spriji-
ni demersurile administraţiei publice locale
de dezvoltare a transportului, iar acest
lucru este posibil prin gestul fiecărui
râșnovean de a alege linia 120 atunci când
doresc să meargă la Cristian sau Brașov.
Suntem convinși că această linie înseamnă
un transport mai civilizat, mai sigur, mai
predictibil pentru fiecare râșnovean”.

Schimbările de legi, 
frână pentru proiect
Prima etapă a extinderii transportului

public în zona metropolitană, prin RATBV, a
fost operaţionalizată începând cu data de 1
ianuarie 2019, odată cu prima cursă Brașov -
Cristian. Etapa a 2-a era anunţată pentru 1
iulie, pentru celelalte localităţi din proiect, dar
s-a întâmplat doar pentru Sânpetru, Bod și
Ghimbav. Celelalte linii nu au putut fi ope-
raţionalizate din cauză că, pe ultima sută de
metri, au intervenit modificări în legislaţie.
Una dintre ele e ordonanţa surpriză a Guver-
nului PSD, care prelungea licenţele actualilor
operatori privaţi cu încă 4 ani, fără licitaţie. În
aceste condiţii, traseele transportului public
vor fi dublate cu cele ale operatorilor privaţi,
cel puţin până în 2023, ceea ce reprezintă un
risc suplimentar pentru proiect.

Linia RATBV 120, Brașov - Râșnov, 
la două avize distanţă
Asociaţia Metropolitană de Transport așteaptă aprobarea Consiliului Concurenţei

Întreaga zonă va fi reabilitată

Una dintre lucrările așteptate de râșnoveni
este repararea trecerii la nivel cu calea ferată de
pe strada Gării (lângă Penny Market). Lucrările
au început în 25 noiembrie și, dacă vremea va
permite, vor fi terminate în cel mai scurt timp. 

Proiectul prevede reașezarea dalelor dintre

șinele de cale ferată, astfel încât circulaţia în
zonă să fie mai facilă. De asemenea, a început
și repararea intrării din DN73, porţiune pe care
se va turna covor asfaltic nou. Nu în ultimul
rând, trotuarul de pe partea dreaptă, care acum
se oprește în intersecţie (înainte de calea fera-
tă), va fi continuat până în dreptul supermar-
ketului. 

Trecerea la nivel peste 
calea ferată de pe strada 
Gării a intrat în reparaţii 
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Chiar dacă erau prevăzute pentru cea de-a
doua etapă de modernizare, lucrările de pro-
tecţie la incendiu pentru întreaga clădire a Poli-
clinicii au fost realizate în prima etapă. Practic,
prin aceste intervenţii au fost îndeplinite condiţi-
ile de siguranţă, conform noilor standarde din
domeniu. Astfel, au fost instalate elementele
luminoase de semnalizare a ieșirilor de urgenţă,
care au o autonomie de o oră și jumătate de la
întreruperea alimentării cu energie electrice. De
asemenea, la intrări au fost montate uși speciale,

rezistente la foc. „Tot ca o măsură de protecţie
împotriva incendiilor, pe toate culoarele au fost
montate câte trei uși speciale. În acest mod,
fiecare culoar este împărţit în trei comparti-
mente care împiedică propagarea focului”, a
explicat primarul Liviu Butnariu. 

Planul de securizare pentru protecţia
împotriva incendiilor a fost întocmit cu avizul
celor de la Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Ţara Bârsei” Brașov, fiind implemen-
tate toate măsurile cerute de autoritate. 

Începute în primăvara anului trecut,
lucrările la prima etapă de modernizare a Poli-
clinicii Râșnov au fost finalizate de puţin timp,
fiind făcută și recepţia. Lucrările au constat în
refacerea faţadei, mansardarea clădirii, unde au
fost amenajate spaţii pentru 16 cabinete me-
dicale, instalarea unui lift pentru persoanele cu
mobilitate redusă și au costat 2,2 milioane de
lei. Finanţarea a fost asigurată integral de la
bugetul local. Tot pentru a facilita accesul per-
soanelor cu mobilitate redusă au fost realizate

și rampe speciale.
În această perioadă, firma clujeană SC

Arhideck Construct SRL lucrează la documen-
taţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI),
pentru a doua etapă de modernizare, potrivit pri-
marului orașului Râșnov, Liviu Butnariu. Această
etapă presupune modernizarea spaţiilor inte-
rioare și refacerea tuturor instalaţiilor. 

Conform estimărilor Primăriei Râșnov,
lucrările propriu-zise la cea de-a doua etapă a
proiectului de modernizare a policlinicii ar urma

să înceapă în primăvara anului viitor. 
„Pentru a proiecta lucrările din această

etapă cât mai bine, pe 18 noiembrie am avut o
întâlnire de lucru comună, cu proiectanţii și cu
medicii. Fiind unii dintre principalii beneficiari
ai imobilului, medicii au analizat documentaţia
și au putut veni cu propuneri de îmbunătăţire a
proiectului”, a declarat Liviu Butnariu. În cadrul
aceleiași întâlniri, s-a stabilit și un program tem-
porar de mutare, asta pentru că în cabinetele
actuale vor fi făcute lucrări de mare amploare,

care ar afecta activitatea medicală, dar este nevoie
și de asigurarea frontului de lucru pentru con-
structor. 

„Cei 10 medici de familie se vor muta la
mansardă. Aceeași măsură se va aplica și în
cazul celor 6 medici specialiști. În schimb,
medicii stomatologi vor rămâne în spaţii, a
declarat primarul Râșnovului, Liviu Butnariu. 

Conform sursei citate, lucrările din cea 
de-a doua etapă se vor face segmentat, astfel încât
să nu fie afectată întreaga clădire.

Policlinica Râșnov se pregătește să intre 
în etapa următoare de modernizare
Documentaţia e în lucru, ultimele detalii urmând a fi stabilite de proiectant, la cererea Primăriei, 
și după consultarea avută cu medicii care își desfășoară aici activitatea

Lucrări suplimentare de protecţie împotriva incendiilor 

În curând, se vor primi și noi
echipamente medicale 

Centrul de Permanenţă de la Râșnov va mai
avea un medic, din 15 decembrie. Anunţul a
fost făcut de coordonatorul Centrului de Per-
manenţă Râșnov, Marcela Vasi. „Odată cu anga-
jarea acestui medic vom ajunge la limita maxi-
mă de 7 medici, cât este prevăzut de legislaţia
în vigoare”, a explicat aceasta.  Pe lângă resursa
umană, Centrul de Permanenţă va primi și
aparatură nouă. Primarul Râșnovului, Liviu

Butnariu, a avut o întâlnire cu medicii de la
Centru, în 18 noiembrie, iar în cadrul acesteia,
la cererea edilului, medicii centrului au formu-
lat o adresă prin care solicită materiale și
aparatura necesară, conform normelor în
vigoare. „Medicii au solicitat achiziţionarea
unui defibrilator semiautomat, a unui pul-
soximetru, glucometru cu testere, a unui balon
de ventilaţie cu măști de diferite mărimi (adulţi
/ copii), a unui ciocan pentru reflexe și
bineînţeles a altor dotări care să conducă la o
bună desfășurare a activităţii”, a detaliat pri-
marul Liviu Butnariu. 

A fost discutată, totodată, și problema
gărzilor, având în vedere că acest centru trebuie
să asigure servicii medicale după încheierea pro-
gramului de lucru al medicilor de familie și în
contextul în care se apropie sărbătorile de iarnă.
„În momentul de faţă sunt cinci medici de fami-
lie plus un medic rezident, care asigură gărzile.
Pentru buna desfășurare a actului medical, aceș-
tia au cerut și sprijinul medicilor de familie care
nu sunt la centrul de permanenţă, dar care
activează în policlinică, astfel încât activitatea
centrului să nu fie afectată”, a încheiat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu. 

Centrul de Permanenţă își va completa colectivul de medici

Reînnoim apelul nostru către deţinătorii
locurilor de veci din cimitirul ortodox, care încă
nu au contracte de concesiune, de a-și reglemen-
ta situaţia. Epitropii parohiilor noastre vă stau la
dispoziţie la biroul din curtea bisericii de pe str.

I.L. Caragiale nr. 129, după următorul program:
luni, între orele 11.00 - 13.00, miercuri și joi,
între orele 11.00 - 17.00, și vineri, între orele
16.00 - 18.00.

Începând cu anul 2020, mormintele neîngri-

jite, abandonate sau cu titulari necunoscuţi, pre-
cum și cele ai căror concesionari nu au achitat
contribuţia anuală pentru ele către parohiile I sau
II, vor fi supuse prevederilor Legii cimitirelor și
Regulamentului cimitirelor din cuprinsul Patri-

arhiei Ortodoxe Române.
Un regulament propriu al cimitirului din

Râșnov va fi publicat în numerele următoare ale
ziarului local.

Consiliile parohiale Râșnov I și II

ANUNŢ

În atenţia credincioșilor ortodocși din Râșnov

16 cabinete medicale vor fi mutate la mansardă
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Pe vremea aceea se purtau uniforme –
cămășuţa și fusta pliată pentru fete sau cămașa și
pantalonii pentru băieţi, chiar și la finalul anului
școlar, când se înmânau premiile și se punea
coroniţa pe capul elevului silitor. Din ţinuta
căruia nu lipsea cravata. În clase, totul părea mai
sumbru, dar cumva mai ordonat. Însă încălzirea
se făcea de la soba din teracotă. Așa era la școală
în „Epoca de Aur”, perioadă pe care părinţii
râșnoveni au apucat-o. Elevii din ziua de azi o mai
văd doar în poze și o află din poveștile adulţilor. 

O vor mai afla și toţi cei care vor trece prin
Piaţa Unirii, până la Crăciun, din povestea „spusă”
de fotografiile expuse pe pietonal, în cadrul unei
expoziţii deschise în 16 noiembrie. Asta în cadrul
proiectului „Memoria Orasului Râșnov”, proiect
de recuperare a istoriei locale adresat în special
generaţiei tinere din Râșnov. Ideea este de a aduce
la lumină povești despre locuri și oameni care au
trăit în Râșnov în ultimele două secole și toate

acestea, cu implicarea directă a adolescenţilor de
azi. Într-o primă etapă, tinerii de la școlile din
oraș au lucrat în echipe să descopere istorii
locale, în perioada septembrie – noiembrie. În
același timp, alte două echipe au făcut docu-
mentarea în detaliu privind casele și clădirile care
au păstrat elementele originale. De asemenea, ei
au documentat istorii ale unor familii care au
locuit în Râșnov. 

Cercetarea istorică s-a axat pe două etape,
prima începând în secolul al XIX-lea și având ca
moment final anul 1945, iar a doua acoperind
perioada comunistă, cuprinsă între 1945 și 1989. 

Lumea gri a „Epocii de Aur”
Pe pietonalul din centrul orașului sunt

fotografii aduse de râșnoveni care înfăţișează o
lume greu de înţeles pentru generaţia anilor
2000. Însă, pentru adulţi, ele readuc la lumină

vechile camioane Bucegi, masive, dar numai
bune de cărat bușteni. Fabrica de Scule Râșnov, o
emblemă în vremurile de odinioară, are locul ei
aparte în „poveste”. Dacă veţi căuta atent, îl veţi
observa și pe Otto Rein și veţi vedea și echipa de
rugby. Însă, pozele care stârnesc cele mai multe
nostalgii sunt cele din drumeţii, familii și prieteni
în vârf de munte, relaxaţi și zâmbind, uitând de
constrângerile unui regim ce-i supraveghea oră
de oră. Sunt și fotografii cu evenimente fericite în
familie, în care ţinuta era foarte importantă:
domnii – neapărat în costum, iar doamnele, în
bluze sau cămăși și neapărat cu fuste. 

Nu uitaţi, însă de mesajele motivaţionale,
pentru „edificarea societăţii socialiste multilate-
ral dezvoltate”. O lume din care lipsea blajinul
Moș Crăciun. În comunismul românesc, el s-a
transformat în Moș Gerilă și venea cu daruri în
ultima zi a anului. V-ar fi plăcut un astfel de Moș?
Dar o astfel de lume?

Mai puteţi aduce 
încă fotografii
Sunt mici puzzle-uri dintr-o imagine pe care

proiectul o readuce în faţa tinerilor, iar proiectul
continuă. „Așteptăm râșnovenii să contribuie în
continuare cu fotografii, pentru a îmbogăţi
aceasta colecţie de amintiri despre viaţa oame-
nilor în perioada 1945 – 1989 la Râșnov.
Fotografiile primite în perioada următoare vor fi
și ele adăugate în expoziţie. Pot fi trimise prin
email la adresa info@schubz.ro  sau pot fi aduse
la sediul din strada I.L. Caragiale nr. 7”, a spus
Mihai Dragomir, iniţiator al proiectului.

Expoziţia poate fi vizitată până în 25 decem-
brie 2019. 

Proiectul „Memoria Orașului Râșnov” este
derulat de Centrul Schubz / Asociaţia Mioritics,
în parteneriat cu Primăria Râșnov și cu sprijinul
financiar al Consiliului Judeţean Brasov. La final,
proiectul se va materializa  și într-un album. 

Amintiri din tinereţea mea, în Piaţa Unirii 

Cu felinare făcute chiar de ei, în coloană
spre centrul orașului și înapoi. Așa au marcat,
elevii de la secţia germană, de la  Școala Gim-
nazială „Peter Thal”, sărbătoarea Sfântului
Martin la evanghelici - Lanternenfest. Eveni-
mentul a avut loc în 11 noiembrie și a debutat
cu parada copiilor secţiei de limba germană.

Micuţii au plecat din curtea Scolii Gimnaziale
nr. 2, au trecut prin centrul orașului, după care
s-au reîntors în incinta unităţii de învăţământ.
Aici, părinţii și copiii au servit ceai cald, pâine
cu untură, dulciuri și au cântat „Laterne, 
Laterne, Sonne, Mond uns Sterne” și „Ich geh’
mit meiner Laterne”.

Felinarele copiilor au luminat
centrul orașului, de Sfântul Martin

Teleormănenii au luat lecţii de la râșnoveni
despre cum pot fi duse la capăt proiectele cu
finanţare europeană. S-a întâmplat marţi, 19
noiembrie, când administraţia râșnoveană a
primit vizita unei delegaţii a Consiliului
Judeţean Teleorman. Reprezentanţii judeţului
din sudul ţării au dorit să studieze felul în care
au fost implementate două proiecte în orașul
nostru, respectiv reabilitarea centrului istoric
și liftul pe plan înclinat. 

„Este vorba despre reprezentanţi ai Con-
siliului Judeţean Teleorman. Aceștia au acce-
sat proiecte în cadrul Programului Operaţio-
nal de Capacitate Administrativă, desfășurând

în acest context mai multe vizite colaterale.
Au venit la Consiliul Judeţean Brașov, unde
am discutat despre proiecte de strategie
judeţeană și despre digitalizare administra-
tivă, dar au vrut să vadă și două proiecte
implementate prin POR. I-am îndrumat către
Râșnov și au fost foarte încântaţi de ceea ce
au văzut. Ca o concluzie, problemele sunt
aceleași în toată ţara: achiziţiile publice, con-
tractorii, implementarea contractelor. Dar
«încăpăţânarea» unor oameni a făcut ca în
locuri ca Râșnovul acestea să fie depășite”, a
explicat Petru Nechifor, reprezentant al 
Consiliului Judeţean Brașov.

DELEGAŢIE DIN TELEORMAN

Râșnovul, exemplu de lucruri
duse la bun sfârșit
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Sportul poate atrage. A dovedit-o, din
nou, Orașul Râșnov. Asta pentru că Staţi-
unea Turistică de Interes Naţional Râșnov a
fost prezentă, alături de Consiliul Judeţean
Brașov, la Târgul de Turism al României,
ediţia de toamnă, care s-a desfășurat în
perioada 14 -17 noiembrie, la complexul
expoziţional Romexpo din București.

La standul Râșnovului s-au promovat

obiectivele turistice din zonă, dar și tradi-
ţiile și obiceiurile locale. Însă, pentru prima
dată de când participă la evenimentele de
profil, „vedete” au fost pliantele cu cele două
mari evenimente sportive pe care orașul
nostru le va găzdui la începutul anului
2020: Cupa Mondială la sărituri cu schi-
urile, la feminin (24 - 26 ianuarie), respectiv
premiera de la masculin (20 - 23 februarie). 

Materialele de prezentare ale celor două
competiţii s-au epuizat cel mai repede,
detaliile despre aceste evenimente inter-
naţionale fiind printre cele mai solicitate. 

„Oamenii au fost încântaţi de ceea ce li
s-a prezentat. Am avut, ca de fiecare dată,
flux mare de vizitatori. S-au arătat intere-
saţi de evenimentele sportive, în special cele
de la Complexul Olimpic de trambuline, dar

și de Cetate. Am fost puţin surprinși, plăcut
bineînţeles, de faptul că turiștii cunosc deja
bine Râșnovul, sunt la curent cu ceea ce se
întâmplă la noi în staţiune, știau de
campionatele mondiale, chiar și de proiec-
tul de reabilitare al Cetăţii Râșnov aflat în
derulare”, a precizat Gabriel Guteanu,
reprezentant al Primăriei Râșnov la Târgul
de Turism al României.

Cetatea și evenimentele sportive din debutul lui 2020,
atracţiile Râșnovului la Târgul de Turism al României

Principalele atracţii turistice ale

Râșnovului au trecut la programul de

iarnă, odată cu începutul lunii noiembrie.

Astfel, Cetatea Râșnov poate fi vizitată

zilnic, de luni până duminică, între orele

9.00 și 17.00, același program fiind și la

liftul pe plan înclinat.

Un alt obiectiv turistic care își deschide

porţile după programul de iarnă este

Peștera Valea Cetăţii, unde turiștii sunt

așteptaţi zilnic între orele 10.00 și 18.00

Nu în ultimul rând, Dino Parc este

deschis de luni până joi, între orele 10.00

și 17.00, vinerea și sâmbăta, între orele

10.00 și 18.00, iar în zilele de duminică,

între orele 10.00 și 17.30.

Principalele obiective 
turistice funcţionează
după program de iarnă

Turul 1: Klaus Iohannis – 44,35%, Dan Barna
– 17,71%, Viorica Dăncilă – 13,50%. 
Turul 2: Klaus Iohannis – 72,45%, Viorica
Dăncilă – 27,55% 

Cei peste 14.000 de râșnoveni cu drept de vot au fost
așteptaţi la urne în zilele de 10 noiembrie și 24 noiembrie,
pentru a alege președintele României pentru următorii cinci
ani. Și de această dată, locuitorii din Râșnov s-au prezentat în
număr mare în secţiile de votare, la ambele tururi prezenţa
fiind mai mare de 55%.  

Astfel, pentru primul tur de scrutin, pe listele electorale
permanente erau înscrise 14.843 de persoane. Conform
datelor oficiale, la urne s-au prezentat 8.195 de persoane,
ceea ce înseamnă că prezenţa la vot a fost de 55,51%, mai
mare decât cea la nivel naţional (47,66%), dar și decât cea din
judeţul Brașov (53,75%). 

La cel de-al doilea tur, mobilizarea alegătorilor din
Râșnov a fost și mai bună. Mai exact, pe listele electorale per-
manente erau înscrise 14.851 de persoane și au fost 8.501 de
votanţi, rezultând o prezenţă la vot de 57,24%. Acest procent
este mai mare decât cel la nivel naţional (49,87%), dar și
decât cel din judeţul Brașov (56,62 %). 

Ierarhia după primul tur 
În ceea ce privește rezultatele, atât după primul tur - când

pe buletinul de vot au fost 14 candidaţi - cât și după cel de-al
doilea scrutin, Klaus Iohannis (PNL) s-a clasat pe primul loc
la Râșnov. Astfel, în 10 noiembrie, au fost 8.054 de voturi va-
labil exprimate. Klaus Iohannis a obţinut un scor de 44,35 %
(3.572 de voturi), urmat de Dan Barna (USR), cu 17,71%
(1.426 de voturi). Podiumul a fost încheiat de Viorica Dăncilă
(PSD), care a obţinut 13,50% (1.087) din voturile valabil
exprimate. 

Pentru Klaus Iohannis, procentul înregistrat la Râșnov a
fost superior celui din judeţul Brașov, pentru Dan Barna și
Viorica Dăncilă rezultatele fiind sub cele înregistrate la nivel
de judeţ.

Victorie aproape de 3:1
Pe 24 noiembrie, în cel de-al doilea tur de scrutin, când

pe buletinul de vot s-au regăsit candidaţii clasaţi pe primele
două locuri după alegerile din 10 noiembrie, respectiv Klaus
Iohannis și Viorica Dăncilă, cele mai multe voturi, respectiv
72,45% au fost obţinute de Iohannis (6.025 voturi), restul de
27,55% (2.291 de voturi) fiind obţinute de Viorica Dăncilă.
Numărul voturilor valabil exprimate a fost de 8.316.

Comparativ cu judeţul Brașov, variaţia a fost de aproxi-
mativ 1%. 

Cum s-au redistribuit voturile: 
+ 2.453 Iohannis, + 1.204 Dăncilă
Având în vedere că în 24 noiembrie au avut la dispoziţie

două variante, brașovenii care la primul tur au votat cu alţi
candidaţi decât cei doi finaliști au fost puși în situaţia de a-și
redistribui opţiunile. În aceste condiţii, în orașul Râșnov,
Klaus Iohannis a obţinut în plus 2.453 de voturi (3.572 de
voturi la primul tur). Celălalt candidat, Viorica Dăncilă, a
obţinut în plus 1.204 de voturi (la primul tur a fost votată de
1.087 de persoane). 

Cum au votat râșnovenii 
la alegerile prezidenţiale 

Lucrătorii de la
SPCLEP Râșnov au
lucrat „la foc 
continuu” de alegeri
Peste 100 de persoane și-au obţinut acte
de identitate pentru a merge la vot 

Lucrătorii de la Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenţa Persoanelor (SPCLEP) Râșnov au avut pro-
gram cu publicul atât în weekendul 9 – 10 noiembrie,
cât și pe 23 – 24 noiembrie, când au fost alegerile prezi-
denţiale. În cele două sâmbete și două duminici s-a
lucrat „la foc continuu”, astfel încât cetăţenii care nu
aveau acte de identitate să poată obţine aceste docu-
mente, pentru a participa la vot. În total, lucrătorii
SPCLEP Râșnov au eliberat 113 acte de identitate, din-
tre care 109 de cărţi de identitate și 4 cărţi de identitate
provizorii (cu o valabilitate de maxim un an, perioadă în
care titularul este obligat să își depună actele pentru a
primi o carte de identitate). 

Mai exact, potrivit informaţiilor oferite de Elena Șin-
drilaru, consilier superior în cadrul SPCLEP Râșnov, în
weekend-ul 9 – 10 noiembrie au fost eliberate 67 de cărţi
de identitate și 3 cărţi de identitate provizorii. 

În weekend-ul 23 – 24 noiembrie au fost eliberate 42
cărţi de identitate și o carte de identitate provizorie. 

Buletin de pe o zi pe alta 
De asemenea, spre deosebire de alte localităţi din

judeţ, SPCLEP Râșnov a preluat și dosare în zilele de
sâmbătă, iar titularilor le-au fost eliberate actele de iden-
titate, inclusiv cărţi de identitate normale, a doua zi. În
total, în cele două week-end-uri au fost depuse 50 de
cereri pentru obţinerea cărţii de identitate și 3 pentru
cărţile de identitate provizorii. „Sâmbăta am preluat
cererile, iar duminica am mers la Brașov, pentru a
obţine actele de identitate solicitate. Titularii au putut
ridica aceste documente în zilele de duminică, după ora
19.00”, a mai spus Elena Șindrilaru. 

10 NOIEMBRIE, TUR 1

Râșnov Judeţul Brașov Naţional

Klaus Iohannis 44,35% 41,90% 36,91%
Viorica Dăncilă 13,50% 15,09% 23,45%
Dan Barna 17,71% 18,05% 14,19%

24 NOIEMBRIE, TUR 2

Râșnov Judeţul Brașov Naţional

Klaus Iohannis 72,45% 73,56% 65,88%
Viorica Dăncilă 27,55% 26,44% 34,12%

REZULTATELE ALEGERI 
PREZIDENŢIALE, NOIEMBRIE 2019

ANUL CELOR DOUĂ CUPE MONDIALE. 
Reper pentru turiști în programarea
vacanţei la schi, detaliile privind 
datele de organizare au fost printre 
cele mai cerute informaţii la standul
Râșnovului de la Romexpo.
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Noul sezon de
Promo Rally 
a debutat 
la Râșnov

Etapa de debut a sezonului șase din cam-
pionatul Promo Rally Total s-a desfășurat
duminică, pe un traseu amenajat în incinta
Bazei Olimpice pentru Sporturi de Iarnă din
localitatea Râșnov.

La eveniment au participat 35 de con-
curenţi amatori și profesioniști, departajaţi în
cinci clasamente, la general impunându-se
Luigi Lungu – Citroen C2 VTS, iar podiumul
fiind completat de Alex Arhire – Citroen C2
VTS și Alexandru Maxim – Audi A4 DTM.

Promo Rally Total a fost organizat de ACS
Auto Blic sub egida Federaţiei Române de
Automobilism Sportiv.

Sportivii secţiei de schi fond și biatlon de
la Clubul Sportiv Olimpic Cetate Râșnov au
avut parte de o toamnă foarte bună în ceea ce
privește rezultatele obţinute în competiţii.

În luna septembrie, la Râșnov au avut
loc Campionatele Naţionale de biatlon,
unde schiorii pregătiţi de Dan Duicu și Ion
Bărăscu au obţinut nu mai puţin de 8
medalii. Astfel, în proba individual lungă,
Andrei Bălău a încheiat pe locul doi (cadeţi),
iar Ionuţ Costea pe locul trei (copii), aceeași

performanţă fiind obţinută și de Briana
Gheţe (copile). În proba scurtă, Briana
Gheţe a urcat chiar pe prima treaptă a
podiumului (copile), iar Ionuţ Costea, pe a
doua (copii).

În fine, la traseul aplicativ care a
încheiat Campionatele Naţionale, Briana
Gheţe și Ionuţ Costea au obţinut alte
medalii de aur (ambii la copii), iar Andrei
Bălău o medalie de bronz (cadeţi).

La probele de fond, sportivii de la

Olimpic Cetate au concurat la trei com-
petiţii importante, toate desfășurate la Fun-
data. Astfel, la Cupa Fundata, Ionuţ Costea a
terminat primul la cadeţi, iar Andrei Bălău a
sosit al treilea la juniori. La Cupa Casa Mun-
telui, Ionuţ Costea și-a trecut în palmares
un nou loc I (tot la cadeţi), iar Iulian Arsene
un loc trei (juniori). Nu în ultimul rând,
Ionuţ Costea a câștigat medalia de aur la
Campionatele Naţionale (cadeţi), Andrei
Bălău a luat argintul (juniori), ambii la

proba individuală, în timp ce la traseu
aplicativ, Ionuţ Costea a fost din nou campi-
on, iar Andrei Bălău a terminat pe locul trei.

„Imediat după sărbătorile de iarnă
avem un cantonament de șapte zile la
Harghita Băi, acesta urmând a se finaliza
cu un concurs care va cuprinde două sau
trei probe. Rezultatele de până acum ne
dau speranţe că vom obţine și acolo măcar
trei rezultate de podium”, ne-a precizat
antrenorul Dan Duicu.

Avem copii „de aur” la schi-biatlon
Toamnă foarte bună în rezultate pentru sportivii de la CS Olimpic Cetate. Medalii în Campionatele Naţionale și în alte concursuri

Zeci de copii, pe diferite categorii de vârstă
și de la diferite cluburi din judeţul Brașov s-au
întrecut, la Râșnov, duminică, 17 noiembrie,
pentru un loc pe podium. Cupa Cetate la fotbal
a însemnat o zi plină de jocuri, pe stadionul
din Valea Cetăţii, iar la final, cele mai bune

echipe au primit cupe și diplome din partea
organizatorilor.

În același timp, sala de sport a Școlii Gim-
naziale nr. 3 a fost neîncăpătoare pentru zecile
de copii din întreaga ţară înscriși la 12 cluburi
de lupte libere. Timp de aproape șase ore, micii

sportivi s-au luptat pentru a ajunge pe podium,
micuţii luptători de la Olimpic Cetate Râșnov
reușind evoluţii foarte apreciate.

Un alt eveniment din categoria seriei
sportive a Cupei Cetate, tradiţională în lunile
de toamnă, a fost competiţia de rugby.

Fotbalul, luptele și rugby-ul la Cupa Cetate Râșnov 
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Când poate fi focul prieten și când poate fi
dușman au aflat copiii râșnoveni, într-o lecţie
altfel, ţinută chiar de pompierii din oraș. S-a
întâmplat în 12 noiembrie, la Școala Gim-
nazială nr. 3 din oraș, și a avut chiar acest titlu:
„Focul, prieten sau dușman?”.  În cadrul exer-
ciţiului au fost evacuaţi toţi elevii, cadrele
didactice și angajaţii din școală. „Durata eva-

cuării a fost de 2 minute și 55 de secunde, ceea
ce demonstrează că s-a respectat planul de
evacuare a școlii. Pompierii voluntari ai orașu-
lui Râșnov au urmărit cu atenţie ca toate pro-
cedurile de evacuare să fie respectate. De
asemenea, aceștia le-au explicat elevilor când
poate fi focul prieten și când poate fi dușman,
precum și cum să se comporte în cazul unui

incendiu real”, ne-a spus Mircea Oltean,
reprezentant al Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă (SVSU) Râșnov.

În următoarea zi, pompierii au desfășurat
un alt exerciţiu. De această dată a fost vorba
despre stingerea unui incendiu la benzinăria
OMV. Conform scenariului, incendiul s-a soldat
și cu victime. Pompierii au intervenit cu o

autospecială cu apă și spumă, iar la faţa locului
a ajuns și o ambulanţă. În timp ce pompierii
stingeau flăcările, medicii au acordat primul
ajutor victimelor, ce urmau să fie transportate
la spital.  Exerciţiul a fost un bun prilej pentru
pompieri să verifice toate instalaţiile de stingere
a incendiilor, din staţia de carburanţi, pentru a
vedea dacă sunt conforme.

„Focul, prieten sau dușman?”
O LECŢIE „DE VIAŢĂ”. Pompierii
voluntari de la SVSU i-au învăţat 
pe copii cum să se comporte 
în cazul unui incendiu real.

Simulare de incendiu, la benzinărie
2 MINUTE ȘI 55 DE SECUNDE. Acesta a fost timpul de evacuare a Școlii Gimnaziale 
nr. 3. Elevii, cadrele didactice și ceilalţi angajaţi ai unităţii școlare au trecut testul.

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor și
pentru a spori siguranţa acestora, după mai
multe consultări, Comisia de Circulaţie a
orașului Râșnov a decis actualizarea semnal-
izării rutiere din oraș, măsuri care au și fost
puse în practică. Astfel, semnele de circulaţie
vechi și deteriorate  au fost înlocuite în tot
orașul, iar în mai multe zone au fost introduse
noi elemente de siguranţă în trafic, în total
fiind montate 260 de indicatoare. Este vorba

despre indicatoare precum stop-uri, restricţii
de viteză, oprire interzisă, staţie taxi, parcări
pentru persoane cu dizabilităţi, curbe pericu-
loase, restricţii de tonaj, dar și oglinzi. Mai
mult, acolo unde a fost nevoie, au fost montate
limitatoare de viteză.

„Am lucrat mult în ultima vreme pentru a
lua măsuri ce vizează o mai mare siguranţă în
trafic. În primul rând, s-a făcut un inventar al
indicatoarelor vechi și deteriorate care tre-

buiau schimbate, apoi am considerat că este
nevoie să regândim sistematizarea rutieră din
Râșnov, în multe zone din oraș. Spre exemplu,
multe străzi au fost reabilitate, astfel că destui
șoferi luau acest lucru drept un prilej de a mări
viteza, caz în care s-au impus semnalizări noi”,
a explicat Ionuţ Muntean, șef al Poliţiei Locale. 

Planul de măsuri a fost cerut de primarul
Liviu Butnariu, dar deciziile s-au luat în
Comisia de Circulaţie a orașului Râșnov, din

care fac parte reprezentanţi ai Poliţiei Locale,
Poliţiei Naţionale, Primăriei și ai Consiliului
Local. Unele solicitări au venit din partea
cetăţenilor, cele mai multe referindu-se la
montarea de limitatoare de viteză. Acestea au
fost centralizate de Primărie, iar toate cererile
care au primit aprobarea Comisiei de Circulaţie
au fost implementate. În total, valoarea acestui
proiect a fost de 89.494 de lei, inclusiv TVA,
buget asigurat de Primăria orașului. 

ATENŢIE, ȘOFERI! SEMNE NOI DE CIRCULAŢIE APĂRUTE ÎN ORAȘ

LIMITATOARE DE VITEZĂ au fost montate în cartierul Romacril, pe strada Ioan 
Slavici și pe strada Izvor. În Romacril, vizată a fost în principal zona parcului, unde,
după reabilitarea străzilor din cartier, depășirea vitezei devenise pentru destui șoferi 
o obișnuinţă. În cazul străzii Ioan Slavici, artera recent reabilitată era destul de 
des transformată în pistă pentru „liniuţe” (curse de viteză între șoferi).

STAŢIE TAXI. Indicatoare pentru staţii
taxi au fost montate în toate locurile 
de staţionare autorizate pentru oprirea
taximetrelor, respectiv în cartierele 
Florilor și Romacril, la piaţa agroalimenta-
ră, la Penny Market și Carrefour, pe
străzile Brazilor, Eminescu, Caragiale
și la Școala Gimnazială nr. 3.

50 KM/H - restricţii de viteză 
impuse pe Valea Glăjeriei. 

Indicatoare pentru curbe periculoase au
fost montate pe Valea Glăjeriei.

OGLINZI au 
fost montate 
în câteva zone din
oraș unde vizibili-
tatea era scăzută:
zonele Valea 
Glăjeriei - DN 73,
Armatei Române -
Izvor, Valea Glă-
jeriei - Plopului.

MAXIM 30 DE MINUTE. Timp de
staţionare limitat în zona intersecţiei
str. Ghimbășel cu str. Caraiman, unde
parcarea era ocupată abuziv de unii
șoferi, de dimineaţă până seara.

OPRIRE INTERZISĂ. Două noi astfel de
indicatoare au fost montate în perimetrul
Școlii „Peter Thal”, pentru a evita ambu-
teiajele de la orele de vârf, când părinţii
își aduc/iau copiii cu mașina de la școală.

PARCARE PENTRU PERSOANE
CU DIZABILITĂŢI. Indicatoare

noi, montate în faţa
Primăriei (strada  Ion 

Creangă) și în faţa 
Școlii Gimnaziale nr. 3.

5 KM/H -
restricţie de

viteză impusă în
cartierul Romacril,

accesul către
zona parcului.

SISTEME SPECIALE DE
SIGURANŢĂ. Noile 

indicatoare au sisteme
speciale de fixare, astfel

încât plăcuţele să nu
poată fi redirecţionate

de „glumeţi” sau 
rău-voitori, deturnând

astfel semnificaţia lor și 
generând riscuri mari

privind siguranţa 
celor aflaţi în trafic.

Mai multă siguranţă 
în trafic: 260 de 
indicatoare noi în oraș
Au fost înlocuite semnele de circulaţie 
vechi și deteriorate, iar în alte zone s-au 
impus noi reguli de circulaţie 
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