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26 de crame din
România, Republica
Moldova și Spania,
la Festivalul Vinului
Vin la Râșnov Viţa de Vie,
Bere Gratis, Nicolae Furdui
Iancu și Mariana Anghel
Organizat în premieră anul trecut, cu ocazia
deschiderii noii pieţe agroalimentare, Festivalul
Vinului de la Râșnov a devenit deja un reper important în agenda pieţei de profil. O dovedește
numărul cramelor participante la ediţia din acest
an, ce se va desfășura în perioada 23 - 24 septembrie în centrul istoric al orașului. Astfel, dacă anul
trecut au avut standuri 14 crame, anul acesta vor fi
26, din România, Republica Moldova, și, în premieră, din Spania, o ţară cu tradiţie în ceea ce
privește producţia acestei băuturi. „Numărul solicitanţilor a fost mai mare, s-au primit cereri de la
28 de viticultori, un număr dublu faţă de prima
ediţie. S-au acceptat doar 26, limita fiind dată de
capacitatea cortului special amenajat pentru
această ediţie”, a precizat primarul Liviu Butnariu.
Pe lângă posibilitatea de a degusta o gamă variată de vinuri, participanţii la eveniment vor avea
ocazia de a asista la spectacole, agenda fiind gândită
astfel încât să satisfacă toate gusturile. Astfel, pe
scenă vor urca, printre alţii, Viţa de Vie, Bere
Gratis, Nicolae Furdui Iancu, Mariana Anghel, dar
și ansambluri și formaţii locale.
În fiecare dintre cele două zile ale festivalului,
programul începe la ora 12.00 și se va încheia după
ora 19.00.
Evenimentul este organizat de Primăria
Râșnov, în colaborare cu Centrul Naţional de Informare și Promovare Turistică Râșnov și cu suportul
Terroirs Boutique du Vin.
PRINCIPALELE CRAME PARTICIPANTE

" România: Bauer, Histria, Vitis-Metamorfosis,
Carastelec, Amfiteatru Vitis, Halewood, Villa Vinea,
La Salina, Domeniul Vlădoi, Lacerta, Gramma,
Bucium, VinArte, Știrbey, Domeniul Bogdan,
Avincis, Gîrboiu, Segarcea, Domeniul Drăgași,
Licorna Winehouse. " Republica Moldova: Dac,
Barza Albă, Vartely, Kvint. " Spania: Vivanco.
PROGRAM

Sâmbătă, 23 septembrie
- 13.00: Muzică de fanfară
- 14.00: Spectacol Ansamblul Folcloric „Mugurelul”
- 15.00: Recital Dragoș Mircea Ungurean
- 16.00: Recital Mariana Anghel
- 17.00: Recital Lazăroiu Band
- 18.00: Concert Bere Gratis
Duminică, 24 septembrie :
- 13.00: Muzică de fanfară
- 14.00: Spectacol Ansamblul Folcloric „Mugurelul”
- 15.00: Recital Claudia & Burzeland Party Band
- 16.00: Concert Nicolae Furdui Iancu
- 17.00: Recital Claudia & Burzeland Party Band
- 18.00: Concert Viţa de Vie

DE PRIMARUL ADRIAN VEȘTEA

Săptămâna săriturilor cu schiurile
În premieră pentru România, Râșnovul
găzduiește Cupa Continentală la sărituri.
Tot în această perioadă, vom fi martori
la alte două competiţii internaţionale,
Carpat Cup și FIS Cup

În premieră pentru România, la Râșnov vor
avea loc două etape de Cupă Continentală la sărituri cu schiurile – masculin, în zilele de 23 și 24
septembrie. Evenimentul va reprezenta un test
foarte important pentru ţara noastră, care în urma
acestei competiţii ar putea primi organizarea unui
grand prix masculin pentru anul 2018.
„Este un eveniment extrem de important pentru baza de pe Valea Cărbunării, pentru orașul
Râșnov și pentru sporturile de iarnă din România.
Sperăm că nivelul la care vom organiza competiţia ne va ajuta să obţinem un grand prix masculin pentru vara anului viitor. În altă ordine de
idei, importanţa etapelor de Cupă Continentală o
constituie și faptul că de aici te poţi califica pentru
Cupa Mondială, iar primii șase sportivi, în funcţie

și de alţi parametri, au șansa să ajungă chiar la
Olimpiadă”, a explicat Puiu Gaspar, secretar general al Federaţiei Române de Schi Biatlon.
În ambele zile ale competiţiei, organizatorii
vor pune la dispoziţie autobuze pentru transportul
din centrul orașului (strada Mihai Viteazul) până la
trambulinele de pe Valea Cărbunării.
Cele două etape de Cupă Continentală sunt
precedate de o tabără internaţională și de alte două
competiţii, Carpat Cup în 20 septembrie (masculin
și feminin), respectiv două etape de FIS Cup în
21 - 22 septembrie (masculin și feminin).
„La tabără participă câteva zeci de sportivi din
12 ţări. Devine deja o tradiţie, fiind al treilea an
când evenimentul se organizează la Râșnov”, a
mai precizat Puiu Gaspar.

Transport gratuit,
din 30 în 30 de minute
" Sâmbătă, 23 septembrie: plecare
(tur) de pe strada Mihai Viteazul,
începând cu ora 14.00, până la ora 18.00
(se va circula din 30 în 30 de minute);
plecare (retur) de pe Valea Cărbunării,
începând cu ora 14.30, până la ora 18.30
(se va circula din 30 în 30 de minute).
" Duminică, 24 septembrie: plecare (tur) de pe strada Mihai Viteazul,
începând cu ora 9.00, până la ora 13.00
(se va circula din 30 în 30 de minute);
plecare (retur) de pe Valea Cărbunării,
începând cu ora 9.30, până la ora 14.00
(se va circula din 30 în 30 de minute).

ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

August 2017 ! Pagina 2

Cartierul Romacril,
80% modernizat
Începute în luna iunie a acestui an,
lucrările de introducere a canalizării pluviale și
de modernizare a infrastructurii stradale din
cartierul Romacril sunt deja pe ultima sută de
metri. Practic, până în momentul de faţă, s-au
realizat aproximativ 80% din lucrări, Primăria
colaborând în acest caz foarte bine cu constructorul desemnat prin licitaţie. Ordinul de
începere a lucrărilor a fost emis în 7 iunie, iar,
potrivit contractului, termenul de finalizare
este de șase luni de la momentul respectiv,
adică în luna decembrie.
Aproape de finalizare în acest cartier sunt

și lucrările efectuate la cererea cetăţenilor,
planificate după dezbaterile publice organizate
de Primărie în primăvară. Astfel, s-a asfaltat
tronsonul rutier Câmpului - Staţia de asfalt
(care în prezent este menţionat în documente
ca fiind un drum de exploatare), cu o lungime
de aproximativ 80 de metri. Totodată, zona
Parcului cu Troiţă (extins în urma lucrărilor) a
fost resistematizată, aici urmând a se circula în
sens unic, iar terenul de sport din cartier a fost
acoperit cu o plasă de protecţie, având în
vedere că au existat reclamaţii potrivit cărora
copiii bat mingea „peste gard”.

Traficul de la intersecţia Florilor - Caraiman va fi fluidizat
Traficul rutier din zona intersecţiei
străzilor Florilor și Caraiman va fi fluidizat
în perioada următoare, odată cu realizarea
unui sens giratoriu. Contractul de lucrări, a
căror valoare a fost stabilită prin licitaţie la
218.878,17 lei, fără TVA, a fost semnat în 18
august, constructor fiind SC Consal SRL.
Primarul Râșnovului, Liviu Butnariu, a precizat că, pe lângă realizarea insulei centrale
și a celor de separare de pe artere, pe ambele
străzi, în zona intersecţiei se vor efectua
lucrări la trotuare, la suprafaţa carosabilă, la
spaţiile verzi. De asemenea, va fi realizat un

Lucrările la noul sens giratoriu vor începe în cursul acestei
luni, urmând a fi terminate până la sfârșitul acestui an.

A fost lansată procedura de
achiziţie pentru prima etapă
de modernizare a Policlinicii
Dacă nu vor fi contestaţii,
contractul de lucrări va fi
semnat în 5 decembrie

Până în luna decembrie ar putea fi semnat
contractul de lucrări pentru Policlinica
Râșnov, în momentul de faţă fiind în derulare
procedura de atribuire a lucrărilor pentru
prima etapă a proiectului, de refacere a acoperișului și transformare a podului, respectiv
extinderea clădirii cu un etaj, prin mansardare, spaţiu în care vor fi amenajate 16 noi
cabinete medicale. „Autorizarea de construire
este emisă, iar documentaţia aferentă licitaţiei de lucrări a fost transmisă către Agenţia
Naţională a Achiziţiilor Publice. Noi estimăm
că anunţul va fi publicat pe site-ul Sistemului
Electronic de Achiziţii Publice în 29 septembrie, iar dacă nu vor fi contestaţii, contractul
ar putea fi semnat în 5 decembrie”, a declarat
primarul Râșnovului, Liviu Butnariu. Proiectul prevede pe lângă lucrările de extindere
prin mansardare, și intervenţii la suprastructură, lucrări la faţadă, dar și la instalaţiile termice. Totodată, în curtea interioară va fi construit un lift care să permită accesul persoanelor greu deplasabile în sălile de consultaţii și va fi termoizolată întreaga clădire, pe

exterior. Pentru această primă etapă, valoarea estimată a lucrărilor este de 2.298.291,97
lei, fără TVA, iar termenul de execuţie este de
6 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. După finalizarea lucrărilor
incluse în această etapă, cele mai multe dintre cabinetele medicale care funcţionează în
imobil vor fi mutate în spaţiile nou create,
pentru a se asigura front de lucru pentru a
doua etapă a proiectului: modernizarea spaţiilor interioare.

Se „pregătește terenul”
și pentru a doua etapă
Tot în această perioadă este în curs de
derulare procedura de achiziţie a serviciilor
de proiectare pentru etapa a doua de modernizare clădirii, care cuprinde amenajarea
accesului auto și pietonal în curtea interioară, compartimentarea parterului cu
schimbare funcţiunii din cabinete medicale
în recepţie, centru de permanenţă, sală de
așteptare, farmacii etc, refacerea finisaje
interioare (pardoseli, tencuieli, zugrăveli,
înlocuire uși și balustrade). Valoarea estimată a contractului de pentru serviciile de
proiectare este de 75.630,25 lei, fără TVA.

sistem de preluare și evacuare a apelor pluviale, astfel încât, în cazul unor ploi abundente, apa provenită din precipitaţii să se
scurgă în cel mai scurt timp. După
finalizarea acestor lucrări, în ultima etapă
se vor instala indicatoarele rutiere și vor fi
trasate marcajele longitudinale. „Lucrările
vor începe în cursul acestei luni, iar noul
sens giratoriu va fi gata până la sfârșitul
acestui an. Prin aceste amenajări avem în
vedere fluidizarea traficului rutier din
această zonă, care, în ultimii ani este tot
mai folosită de șoferi”, a declarat Butnariu.

Luna aceasta încep lucrările la
canalizarea pluvială de pe trei
străzi: Armata Română,
Izvorului și Șoseaua Branului
Râșnovenii de pe străzile Armata Română,
Izvorului și Șoseaua Branului nu vor mai avea
probleme din cauza ploilor abundente, arterele
amintite fiind incluse într-un program de
realizare a canalizărilor pluviale, lucrările
urmând să înceapă în această lună. Practic, vor
dispărea actualele șanţuri de pe marginea drumului care, în situaţii extreme, sunt „depășite
de situaţie”. Astfel, potrivit primarului localităţii, Liviu Butnariu, pentru realizarea sistemului de captare a apelor pluviale de pe
străzile Armata Română - Izvorului, contractul

de lucrări a fost semnat pe 28 august cu SC
Goscom Cetate Râșnov SA. „Contractul are o
valoare de 80.952,06 lei fără TVA, iar
începerea lucrărilor este estimată pentru data
de 25 septembrie 2017, cu termen de execuţie
patru luni”, a explicat Butnariu. Aceeași firmă
va realiza canalizarea pluvială și pe Șoseaua
Branului, valoarea contractului fiind de
66.348,48 lei, fără TVA. Pentru lucrările de pe
această arteră, data programată pentru
deschiderea șantierului este 18 septembrie, iar
termenul de finalizare a fost stabilit la 4 luni.
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Ghimbășelul, „eliberat” de 20 de tone de gunoi
În mai puţin de 4 luni, albia pârâului s-a umplut iar de deșeuri

Râșnovul ar putea „omologa”
un grătar pentru deșeuri
Orașul Râșnov va fi prima localitate din România în care se va instala, de-a latul pârâului
Ghimbășel, un grătar care să colecteze
deșeurile aduse de apă. Acest dispozitiv, a
explicat viceprimarul Marieana Ducar, va fi
instalat la intrarea în localitate, după podul dinspre Predeal, iar lucrările vor fi executate în
acest an. „Acolo este o «insulă» care va trebui
dislocată, după care se va instala și dispozitivul,
care va opri deșeurile care vin dinspre Predeal”,
a precizat Ducar. Pentru realizarea acestei amenajări, Primăria Râșnov are sprijinul Sistemului
de Gospodărire a Apelor Brașov, care, în situaţia în care proiectul va avea rezultate benefice,
va realiza procedura de avizare în baza datelor
obţinute de la Râșnov. „Amenajări asemănătoare au mai fost realizate în anii 1940, în zona
Vidraru, de către germani. Practic, la noi se va
realiza un proiect pilot. Dacă va fi un succes,
modelul nostru va fi replicat și în alte localităţi
din ţară, care se confruntă cu această problemă”, a încheiat Marieana Ducar.
În fiecare an, pârâul Ghimbășel este ecologizat de cel puţin două ori, de regulă, primăvara
și după sfârșitul verii. Același lucru s-a întâmplat
și anul acesta, primele două acţiuni având loc pe
22 martie - de Ziua Mondială a Apei și pe 18 mai
- de Ziua Voluntarilor în Luna Curăţeniei, ultima
ecologizare în intravilanul Râșnovului desfășurându-se pe 9 septembrie. La curăţenie au
ieșit peste 100 de persoane, de la salariaţi ai
Primăriei Râșnov și ai Goscom, la beneficiarii de
ajutoare sociale care trebuie să efectueze ore de
muncă în folosul comunităţii. De asemenea, a dat
o mână de ajutor și Sistemul de Gospodărire a
Apelor Brașov. Viceprimarul Râșnovului,

Marieana Ducar, a precizat că „recolta” a fost
bogată. În total, de pe malurile pârâului și din apă
s-au strâns 20 de tone de gunoaie. „Am găsit
PET-uri și alte deșeuri de plastic, îmbrăcăminte
putredă, saltele sau cauciucuri. Din fericire, spre
deosebire de anii trecuţi, nu am mai găsit multe
resturi din construcţii”, a explicat Ducar.

Unii locatari nu au răbdare
până când vine mașina de
gunoi să ia crengile
Râșnovenii care își curăţă pomii din
gospodărie, tund iarba sau tund gardul viu pot

lăsa resturile vegetale la poartă în anumite
zile, pentru a fi ridicat gratuit de firmele de
salubritate. Din păcate, unii locatari nu ţin
cont de această facilitate și duc crengile pe
malurile Ghimbășelului. „În 9 septembrie am
strâns o remorcă de crengi. Conform unor
programări cunoscute de toţi râșnovenii, resturile vegetale sunt ridicate de două ori pe
lună, dar unii nu mai au răbdare, își curăţă
pomii și duc deșeurile pe malul apei”, a mai
spus viceprimarul.
Crengile pot fi extrem de periculoase, pentru
că, în cazul unor precipitaţii abundente, când
nivelul pârâului crește, acestea pot fi luate de apă,

odată cu PET-urile și alte deșeuri plutitoare și
formează „baraje” la picioarele podurilor.

O altă problemă:
gunoiul de grajd
În timpul acţiunii de ecologizare de pe Ghimbășel a fost găsită și o cantitate impresionantă de
gunoi de grajd, de cele mai multe provenind din
gospodăriile în care se cresc porci. „Gunoiul a
fost găsit în aproprierea podurilor, unde sunt căi
de acces. Am primit reclamaţii de la cetăţeni că
aceste deșeuri erau duse noaptea”, a mai spus
Marieana Ducar.

Modernizarea segmentului din DN 73 care trece
prin Râșnov va începe în primăvara anului viitor
După mulţi ani în care, de la București se
anunţa că DN 73 (Pitești-Brașov), care trece prin
zona turistică Râșnov – Bran Moieciu, va intra
în modernizare, în primăvara anului viitor vor
începe și lucrările în Râșnov. Anunţul a fost
făcut de conducerea Direcţiei Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, care a și explicat
de ce proiectul de modernizare a DN 73 a
întârziat atât de mult.
„Sunt trei sectoare de drum, unul de la limita cu judeţul Argeș până la intrarea în Fundata,
în Moieciu este un sector spre ieșirea spre Brașov
și mai este o porţiune de 500 de metri, chiar în
Bran, la ieșirea spre Brașov, pentru care nu
există acordul de mediu, având în vedere că acestea trec prin situri Natura 2000. După această
etapă se eliberează autorizaţiile de construcţie.

Procedurile sunt destul de dificile și de lungă
durată. Sperăm ca anul viitor să putem preda și
aceste sectoare de drum”, a spus directorul
DRDP Brașov, Adriana Nicula (foto).
Practic, având în vedere declaraţiile reprezentantei DRDP Brașov, la Râșnov nu sunt probleme
în ceea ce privește autorizarea lucrărilor. De altfel, și primarul Râșnovului, Liviu Butnariu, a
declarat că, de fiecare când a fost nevoie,
autorităţile locale au emis documentele necesare
acestui proiect în cel mai scurt timp. „Dacă a fost
nevoie de autorizaţie de construire, sau de alte
documente, noi le-am emis în cel mai scurt timp.
Totodată, încă de anul trecut am făcut toate
demersurile pentru ca lucrările să fie demarate și
la Râșnov. Ce s-a reușit a fost turnarea unui strat
de asfalt provizoriu pe tronsonul Cristian -

Râșnov, în primăvarea acestui an”, a declarat primarul orașului, Liviu Burnariu.
Proiectul de modernizare a DN 73 (Pitești –
Brașov), este derulat de Compania Naţională de
Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),
cu fonduri europene. Potrivit datelor disponibile
pe site-ul CNAIR, în luna august a acestui an,
artera, cu o lungime totală de 103,25 km, era
modernizată în proporţie de 28%, și, potrivit
aceleiași surse, ar trebui să fie gata în 31 decembrie 2018, după ce, de-a lungul anilor, au fost
lansate mai multe termene limită. Dintre cei 36
de kilometri de la limita cu judeţul Argeș, până la
intrarea în municipiul Brașov, sunt emise autorizaţii de construire pentru 24 km. Fronturi de
lucru sunt deschise pe tronsoanele Brașov Cristian, Tohan - Zărnești și în localitatea Bran.
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1.881 de elevi înscriși anul
acesta la școlile din Râșnov
Deschiderea anului școlar 2017 - 2018 a fost o adevărată sărbătoare la toate instituţiile de învăţământ din oraș
Moment al revederilor emoţionante și al
noilor începuturi, primul clopoţel din anul școlar
2017 - 2018 a adunat parcă mai multă lume ca
niciodată, curţile școlilor fiind pline la festivitatea
de deschidere. Elevii și părinţii au fost primiţi de
către profesori în clase renovate, toate unităţile
având parte de lucrări de reparaţie sau de
întreţinere pe parcursul vacanţei de vară, infrastructura școlară fiind un capitol la care, cu siguranţă, Râșnovul se află între localităţile fruntașe
în întreg judeţul.
Printre cei mai bucuroși de începutul școlii
s-au arătat cei mai mici dintre elevi, cei de la
clasa pregătitoare și clasa I, care au primit câte
un ghiozdan cu caiete și diverse rechizite, un
proiect iniţiat anul trecut de primarul Liviu
Butnariu. „Am participat cu bucurie la festivitatea de deschidere a anului școlar, un eveniment frumos în viaţa noastră. Am găsit oameni
frumoși, feţe zâmbitoare, cărora le doresc un an
bun, plin de realizări. Mă bucur că părinţii au
venit în număr mare, pentru că debutul anului
școlar se trăiește împreună cu copiii. Urez
părinţilor putere de muncă, să îi susţină pe cei
mici. Ca și anul trecut, copiii de la clasa
pregătitoare și clasa I au primit câte un ghiozdan cu rechizite, este al doilea an în care la
Râșnov se derulează acest program. Avem
multe tradiţii în oraș și sper ca și acest obicei să
rămână peste ani. Doresc tuturor un an plin de
succese”, a spus Liviu Butnariu, care a înmânat
personal primul ghiozdan elevilor din clasa
pregătitoare de la toate cele trei școli gimnaziale
din oraș. Valoarea totală a rechizitelor oferite
celor mai mici dintre elevii râșnoveni s-a ridicat
la 25.482,48 lei.

Judeţean Brașov, acesta alegând Râșnovul pentru deschiderea de an școlar, eveniment de la
care, de altfel, nu a lipsit de 14 ani ani încoace.
„Mă bucur că m-am putut afla între copiii și
părinţii din Râșnov, mai ales că am participat
la festivitate și în calitate de părinte, cei doi fii
ai mei învăţând la această școală. Urez tuturor elevilor, părinţilor, profesorilor un an școlar bun, plin de bucurii, la finalul căruia să
vedem cât mai mulţi copii cu coroniţă și astfel să avem cu toţii cât mai multe satisfacţii în
vara viitoare”, a spus Adrian Veștea.
Școala 2 are și o asociaţie de părinţi puternică, aflată la al treilea an de activitate, președintele acesteia, Cătălin Nan, fiind prezent și
el la eveniment. „Ne bazăm pe donaţiile
părinţilor și pe cei 2% din impozitul pe venit.
Am cumpărat cărţi noi în bibliotecă, s-au
obţinut și niște premii substanţiale. Oricare
dintre părinţi este binevenit cu idei și proiecte
pentru copiii noștri. Am intrat în al treilea an
de funcţionare și ne dorim să continuăm
activitatea cu rezultate cel puţin la fel de bune
ca până acum”, a declarat acesta.

Școli pline

Oaspete de onoare,
președintele Consiliului
Judeţean, Adrian Veștea
Elevii și profesorii de la Școala Gimnazială
nr. 2 „Peter Thal” l-au avut ca oaspete pe
Adrian Veștea, președintele Consiliului

Bun venit bobocilor, elevilor de la clasa pregătitoare

Un număr de 1.881 de elevi sunt cuprinși
în toate formele de învăţământ la unităţile
școlare din Râșnov în noul an școlar. Astfel, la
Școala 1 sunt 211 elevi (5 clase de ciclu primar
și 4 de ciclu gimnazial), la Școala Gimnazială
nr. 3 au început anul 394 de elevi (9 clase de
ciclu primar și 7 de ciclu gimnazial), în timp
ce la Școala Gimnazială „Peter Thal” s-a strigat catalogul în prima zi de școală pentru un
număr de 870 de elevi, repartizaţi în 33 de
clase, dintre care 11 cu predare în limba germană. La Liceul Tehnologic, în schimb, mai
funcţionează o singură clasă la ciclul gimnazial (an terminal), în care sunt repartizaţi
17 elevi. Pe de altă parte, 65 de elevi formează
cele 4 clase de la școala profesională (două
pentru primul an și câte una pentru anii al
doilea și al treilea), iar la învăţământ liceal, în
cele 14 clase învaţă un număr de 341 de elevi.

Primăria Râșnov și-a făcut temele: investiţii la toate unităţile
Școala 1: Sală de sport complet
renovată, doar unul dintre
proiectele derulate peste vară
Odată cu revenirea la școală, elevii de la Școala Gimnazială nr. 1 își desfășoară orele de educaţie fizică într-o
sală complet renovată, după lucrări care s-au ridicat la
un cost total de 101.220 lei și care au fost finalizate
înainte de debutul anului școlar. La această unitate a fost
realizată o rampă de acces pentru persoane cu dizabilităţi, în beneficiul acestora fiind amenajată și o toaletă,
valoarea acestor lucrări ridicându-se la 69.660 lei. Totodată, pentru modernizarea centralei termice s-a alocat
suma de 235.000 lei, iar operaţiunea va începe după ter-

minarea proiectării și identificării soluţiei tehnice, fază
care se află în derulare și pentru care au fost prevăzuţi
30.000 de lei de către Primărie. Nu în ultimul rând, la
Școala 1 se are în vedere amenajarea terenului de sport
din curte, care ar urma să fie acoperit cu tartan. „Am
trăit, ca în fiecare an, bucuria unui nou început plin de
emoţie. Suntem pregătiţi să începem cum trebuie noul
an școlar, am avut parte de lucrări care au adus
îmbunătăţiri considerabile la ceea ce înseamnă condiţiile noastre de lucru. Am amenajat și sala în care își desfășoară activitatea clasa pregătitoare și ţinem să
mulţumim autorităţilor locale pentru atenţia pe care
au acordat-o unităţii în această vară”, a afirmat prof.
Oana Cheţe, director al școlii.

Școala 2: Corpul
vechi, total renovat
și tartan nou pentru
terenurile de sport
La Școala Gimnazială „Peter Thal” au
fost finalizate pe perioada vacanţei de vară
lucrările de înlocuire a tartanului pe
terenurile de sport, operaţiune pentru
care s-a plătit suma de 100.748 lei. De
asemenea, s-au modernizat sălile de clasă
din corpul vechi al școlii, pentru care s-a
întocmit un contract de lucrări în valoare
de 78.540 lei. Activitatea didactică va
beneficia de dotări cu aparatură modernă
(videoproiectoare, ecrane) realizate tot în
această vară, cu costuri de 15.300 lei, iar
la rampa de acces a persoanelor cu dizabi-

lităţi s-a montat o mână curentă, în valoare de 1.894 lei. „Școala reprezintă
inima unei societăţi aflată într-o continuă schimbare. Experimentăm cu toţii
un nou început și mulţumim copiilor
care au așteptat cu nerăbdare această zi,
părinţilor, colegilor profesori și invitaţilor
din partea autorităţilor. Mulţumim
administraţiei locale, care se află permanent alături de noi și ne sprijină cu tot
ceea ce este nevoie pentru ca noi să desfășurăm activitatea în cele mai bune
condiţii. Îi asigurăm pe toţi cei care au
așteptări de la noi că profesionalismul
nostru stă în slujba comunităţii, în speranţa de a educa copii cât mai buni”, a
precizat prof. Doina Mihăilă, director al
unităţii de învăţământ.
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Ziua Pompierilor, moment de
mare însemnătate pentru salvatori

Voluntarii de la Râșnov,
invitaţii ISU la ceremonialul
militar și demonstraţiile
de la Brașov

Ghiozdanul celor
mai mici elevi
" Clasa pregătitoare – ghiozdan cu 2 caiete de
desen, 1 caiet dictando, 2 caiete de geometrie, 2
caiete de matematică, 1 caiet tip I, 1 creion HB,
1 set de creioane colorate, 1 gumă de șters, 1
penar, 1 set de acuarele, 2 pensule, 1 planșetă, 1
set de plastilină, 1 tub de lipici.
" Clasa I – ghiozdan cu 2 caiete tip I, 2 caiete
tip II, 2 caiete de matematică, 2 caiete de desen,
4 creioane, 1 stilou cu 24 rezerve, 1 set de
creioane colorate, 1 guma de șters, 1 riglă, 1
penar, 1 set de acuarele cu pensulă, 1 ascuţitoare, 1 set beţișoare, 1 copertă caiet A5.

În fiecare an, ziua de 13 Septembrie - Ziua
Pompierilor din România, este serbată în majoritatea orașelor ţării prin diverse manifestări
menite să cinstească activitatea salvatorilor și să
comemoreze momentul bătăliei din Dealul Spirii
(1848), unul de mare însemnătate pentru pompierii din ţara noastră.
Sărbătoarea a fost organizată în devans la
Brașov (12 septembrie), printr-un un ceremonial la care, la fel cum se întâmplă în fiecare dintre
ultimii ani, au fost invitaţi și reprezentanţii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Râșnov. Aceștia au participat cu trei mașini
(autoscara, autospeciala de stins incendii și
ambulanţa) la parada din parcarea celui mai
mare mall din municipiu, eveniment la care au
asistat câteva sute de spectatori. „Ne onorează
invitaţia și participăm cu drag la cea mai mare
sărbătoare a pompierilor, alături de alţi colegi
de-ai noștri din judeţ. A fost vorba de un ceremonial militar, o paradă cu forţe și mijloace,
exerciţii demostrative și concursuri pentru
copii. Totodată, s-au amenajat puncte mobile de

informare preventivă și s-au distribuit materiale
informative cu reguli și măsuri specifice de comportare în cazul producerii unor situaţii de
urgenţă, pe tipuri de riscuri”, a declarat Ionuţ
Muntean, șef SVSU Râșnov.
Alături de pompierii râșnoveni, la evenimentul de la Brașov a fost prezent și primarul
Liviu Butnariu, alături de alte oficialităţi ale
judeţului, în frunte cu Adrian Veștea, președintele Consiliului Judeţean.
„Avem cea mai puternică echipă de pompieri
voluntari din judeţ, fapt demonstrat în concursurile de profil, dar mai ales la intervenţiile deloc
ușoare de care au avut parte de-a lungul timpului. De asemenea, ne mândrim cu faptul că avem
o dotare de excepţie. Suntem mândri că avem
alături o astfel de echipă sufletistă, solidară cu
semenii lor la necaz, gata să intervină benevol la
orice acţiune care de multe ori le pune chiar și
viaţa în pericol”, a spus primarul Liviu Butnariu.

S-au serbat și „acasă”,
aplaudaţi de oaspeţi
de toate vârstele
Ziua Pompierilor a fost celebrată și la Râșnov,
pe 13 septembrie, prin Ziua Porţilor Deschise, în
cadrul căreia elevi de la toate școlile gimnaziale

de învăţământ
Școala 3: Termoizolare
și refacerea faţadei
Pentru Școala Gimnazială nr. 3, Primăria a
alocat alocată suma de 200.000 de lei, bani care
vor fi folosiţi pentru termoizolarea clădirii și
refacerea faţadei, lucrarea aflându-se încă în faza
procedurilor de licitaţie, acestea fiind reluate din
lipsei de ofertanţi înregistraţi la prima sesiune.
Totodată, la unitatea de pe strada Mișu Pop au
fost repartizaţi 7.000 de lei pentru licenţa și sistemul antivirus la reţeaua de calculatoare.

Liceul Tehnologic: Toate
spaţiile au fost zugrăvite
La Liceul Tehnologic, în perioada de vară
s-au realizat zugrăveli la holurile corpurilor de
clădire, dar și în sălile de clasă sau în unităţile
sanitare. De asemenea, au fost alocaţi 50.000 de
lei pentru construcţia unui gard de delimitare,
iar în momentul de faţă se fac demersuri pentru
identificarea operatorilor economici în Sistemul
Electronic de Achiziţii Publice, pentru ca
lucrarea să poată fi finalizată până la finalul anului financiar. „Clădirile în care ne desfășurăm
activitatea se prezintă în stare foarte bună. Ne
dorim un an mai bun, cu împliniri pentru toată
lumea. La Bacalaureat au promovat aproape
toţi elevii în acest an, ne dorim să se întâmple la
fel și vara viitoare”, a spus prof. Cristian
Dudulean, director la Liceul Tehnologic Râșnov.

Se schimbă pavajul din curtea
bisericii noi „Sfântul Nicolae”
La biserica nouă „Sfântul Nicolae” se
efectuează în această perioadă lucrări de amenajare a curţii, unde este montat un nou pavaj.
Investiţia este susţinută de Primăria Râșnov,
materialele folosite pentru această acţiune
fiind pavelele înlocuite din centrul istoric și de
pe strada Mișu Pop, care ulterior au fost
recondiţionate.
„Se folosesc în totalitate pentru această
lucrare pavele recondiţionate, fiind astfel nevoie

să acoperim doar costurile de manoperă”, a
explicat primarul Liviu Butnariu.
„Lucrările erau necesare, pentru că noi așa
am găsit curtea atunci când am venit în acest
locaș. Se reface în momentul de faţă aleea de
intrare în curte și trotuarul din jurul bisericii. Ne
dorim ca în următorii ani să amenajăm și spaţiul verde din curte, pentru ca totul să capete un
aer proaspăt”, a declarat pr. Dorin Liviu Șerban,
paroh la biserica nouă „Sfântul Nicolae”.

din oraș, dar și localnici sau turiști prezenţi în
centrul orașului, au putut sta de vorbă cu salvatorii din orașul nostru. Aceștia și-au prezentat
echipamentul din dotare, autospecialele pe care
le folosesc la intervenţii, au povestit despre felul
în care obișnuiesc să acţioneze în caz de pericol,
iar în final au realizat o demonstraţie aplaudată
de întreaga asistenţă. „De ziua noastră, am dorit
să arătăm oamenilor o mică parte din ceea ce
înseamnă viaţa de pompier. Am realizat două
exerciţii, o simulare de incendiu și o salvare de la
înălţime, ambele foarte reușite”, a povestit
Bogdan Proca, reprezentant al SVSU Râșnov.
Aniversată încă din anul 1863, când domnitorul Alexandru Ioan Cuza a conferit Companiei
de Pompieri a Capitalei noi Drapele de luptă, 13
septembrie - Ziua Pompierilor din România
constituie un moment de profundă încărcătură
patriotică în viaţa și activitatea salvatorilor. În
urmă cu 169 ani, cei 166 bravi ostași pompieri ai
Capitalei, în frunte cu neînfricatul căpitan Pavel
Zăgănescu, s-au acoperit de glorie militară în
încrâncenata bătălie din Dealul Spirii, când s-au
opus cu vitejie invadatorului străin venit să
înăbușe aspiraţiile legitime ale neamului nostru.
Astfel că ziua de 13 Septembrie 1848 a marcat
prima mare implicare a pompierilor militari în
luptele de apărare a poporului român.
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Diaspora românească s-a reunit la Râșnov
Aproximativ 70 de români stabiliţi în străinătate vor reveni în staţiune și în 6 octombrie
Peste 40 de români care lucrează în
străinătate s-au reunit în 27 august, la
Râșnov, la „Zilele Diasporei”. Evenimentul a
fost organizat de Asociaţia RoPatriot, care,
anul acesta a transmis invitaţii către toate
primăriile din ţară să găzduiască evenimente locale în luna august, când românii
vin în concediu. „Din judeţul Brașov, au
răspuns invitaţiei noastre și au organizat
astfel evenimente localităţile Râșnov și
Codlea. Scopul acestor acţiuni este de a-i
face pe români să simtă că sunt doriţi acasă
și, de ce nu, să ia în calcul revenirea definitivă în ţară, unde să dezvolte mici afaceri.
De asemenea, prin astfel de evenimente
ne-am propus să convingem autorităţile
locale că acești oameni sunt o resursă
extrem de valoroasă”, susţin organizatorii.
La Râșnov, evenimentul a fost moderat
Marius Bostan, iniţiatorul proiectului, iar
speakeri au fost Liviu Butnariu – primarul
Râșnovului, Marieana Ducar – viceprimarul
orașului, Mirabela Miron –fondator AVISSO,
Valentin Făgărășian– fondator Consorzio
Câștigătorii Festivalului Zupului

" Proba impusă: Locul I - Familia Cristoloveanu „Mișucu” și Familia Mahalagiu,
Locul II – Ansamblul Mugurelul și Aurel
Chiţea, Locul III – Liceenii

" Proba de inovaţie: Locul I – Familia Mahalagiu și Familia Cristoloveanu „Mișucu”, Locul
II – Aurel Chiţea și „Fetele de la Romana”,
Locul III – Liceenii și Ansamblul Mugurelul

Edile Iro și alţi antreprenori locali. „În timpul discuţiilor s-a vorbit în special despre
dezvoltarea locală, despre modalităţile de
a-i atrage pe investitori sau despre
încheierea unor parteneriate”, a explicat
primarul Liviu Butnariu. La evenimentul de
la Râșnov au participat nu numai localnici
plecaţi în străinătate, ci și persoane din toată
ţara: „Oamenii au aflat că la Râșnov se organizează «Zilele Diasporei» și au venit. Ba
mai mult, a participat un cetăţean american, din statul Texas, care s-a stabilit de mai
mulţi ani în România”, a precizat viceprimarul Marieana Ducar.
Reprezentanţii RePatriot au anunţat că
Râșnovul va fi inclus în agenda unui alt
eveniment destinat diasporei, ce se va desfășura în 4 - 8 octombrie, respectiv „Summitul diasporei”. În perioada 4 - 5 octombrie,
lucrările se vor desfășura a București, iar
între 6 și 8 octombrie la Poiana Brașov. „În 6
octombrie, aproximativ 70 de participanţi
vor vizita Râșnovul”, au anunţat reprezentanţii asociaţiei.

Zup și voie bună, la a patra ediţie
Tradiţionalul „Festival de Zup”, ajuns la a
patra ediţie, s-a desfășurat în perioada 2 - 3 septembrie, când echipele participante s-au adunat
pe Valea Cetăţii pentru a prepara cel mai dichisit
zup la ceaun, în prezenţa unui juriu format din
maeștri bucătari, care au apreciat și premiat cea
mai bună fiertură.
Ediţia din acest an a festivalului a avut și un
invitat special, în persoana interpretei Mirabela
Dauer, care a oferit și un recital celor prezenţi, iar
între surprizele pregătite de organizatori s-a aflat
și un show de dresaj canin.
„Zupul face parte din tradiţia gastronomică
a zonei noastre, fiind o mâncare gătită de sași
atunci când mergeau la muncile câmpului, din
ce aveau în traistă, multe legume, dar și slănină.
Acest festival culinar are tot mai mult succes, de

la ediţie la ediţie, și este una dintre mândriile
râșnovenilor. Ca în fiecare an, prima zi a fost
dedicată «probei impuse», în cadrul căreia concurenţii au gătit cu ingredientele alese de către
juriu și organizatori, aceleași pentru toate
echipele. A doua zi, toţi cei înscriși au venit cu
ingredientele de acasă, în cadrul «probei de inovaţie»”, ne-a declarat primarul Liviu Butnariu.
Slănina este principalul ingredient al zupului
râșnovean tradiţional, însă reţeta originală a fost
de-a lungul timpului îmbunătăţită și modernizată. Înainte de a fi servit zupul, se recomandă o
tărie. Reţeta a fost transmisă din tată în fiu, de
peste 200 de ani, iar la festival, pe lângă activitatea de gătit în sine, participanţii se mai amuză
cu diverse lucruri amuzante care ţin de „echipamentul” folosit.

„PĂDUREA MUNŢILOR
DANSATORI” LA RÂȘNOV
Râșnovenii sau turiștii pasionaţi de muzică electronică au avut ocazia să asiste la concerte maraton în primele două zile ale lunii
septembrie, în cadrul celei de-a V-a ediţii a
Festivalului Dancing Mountains.
Evenimentul a început vineri seara, la ora
20.00, în Grădina Cetăţii Râșnov, unde muzica
s-a auzit până sâmbătă dimineaţa, la ora 7.00,
când festivalul s-a mutat la a doua scenă, situată la baza Cetăţii, în interiorul campingului
de lângă stadionul de fotbal. Pe scenă au urcat
Prâslea, Kozo, Dan Andrei, Costin Rp, Raltz,
Dubtil, Lumieux, Vygo& Aleka, Andreea, Petre
Inspirescu, Suciu, Mauss, aceștia mixând pentru cei peste 1.000 de oameni prezenţi. În a
doua parte a evenimentului, cea de sâmbătă,
timp de mai bine de opt ore au fost programate activităţi urbane la Complexul olimpic
din Valea Cărbunării, printre cele mai populare fiind skateboarding, breakdance sau kendama. „Anul acesta, în festival s-a implicat și
Ocolul Silvic, având în vedere că pentru fiecare
bilet cumpărat, ei vor planta anul viitor câte
un arbore, o cotă parte din încasări fiind
direcţionată către această campanie . Așa cum
au spus organizatorii, participanţii la festival
vor crea «pădurea munţilor dansatori»”, a
declarat primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.

Lupte ca acum 1.900 de ani, între daci și romani

A doua ediţie a Festivalului Dacic
Comidava a adunat 5.000 de
spectatori în Cetatea Râșnovului.

Cetatea Râșnov a reprezentat, în zilele de 9 și
10 septembrie, „scena” unui eveniment ce
reunește prestigioase grupuri de reînscenare
istorică dornice să ofere publicului o mostră de
viaţă autentică dintr-un campament militar. Astfel, cea de-a doua ediţie a Festivalului Dacic
Comidava a oferit ateliere civile și interactive
(prelucrare metal, lemn, os, corn, ţesătorie,
mozaic, monetărie, hărţi și caligrafie romană,
jocuri romane, metaloplastie, gastronomie
antică, întreţinere echipamente, antrenamente
soldaţi, instrucţie cu doritorii din public), lupte
de gladiatori, prezentare de echipament și armanent montan, „rugul lui Zamolxe” (arderea pe
rug a unei căpetenii dacice), ritual de căsătorie
roman, precum și marea confruntare dintre daci
și romani. „Publicul a avut ocazia să se reîntâlnească cu dacii, sarmaţii și romanii care se luptau acum 1.900 de ani pentru aceste locuri, cu
atelierele lor meșteșugărești, cu gastronomia
antică, cu lupte de gladiatori și bătăliile pentru
antica Comidava. A fost un eveniment foarte
reușit și bine primit de spectatori”, a declarat pri-

marul Râșnovului, Liviu Butnariu.
Dacă în 2016 vremea nu a fost una foarte
prietenoasă, organizatorii s-au bucurat la
această ediţie de condiţii excelente de desfășurare, astfel că festivalul s-a bucurat de peste
5.000 de vizitatori. „Ne-am simţit foarte bine la
Râșnov, unde am fost primiţi excelent și am
colaborat cu autorităţile locale și cu Muzeul
Judeţean de Istorie. Am avut parte de un public
minunat, interesat de ceea ce facem și care nu
s-a ferit să interacţioneze cu noi. De asemenea,
condiţiile de cazare și masă sunt excelente la
Râșnov. Ţin să subliniez acest aspect, în ideea în
care am participat la astfel de evenimente în
toată ţara și în străinătate. Am fost cu toţii
entuziasmaţi și deja ne gândim la ediţia următoare. Râșnovul este cunoscut pentru cetatea
medievală, dar noi sperăm să punem orașul pe
harta festivalurilor cu temă antică, alături de
Alba Iulia, Ulpia Traiana Sarmizegetusa,
Porolissum sau Măgura Uroiului”, a explicat
Andrei Pogăciaș, reprezentant al Asociaţiei
„Terra Dacica”, organizator al festivalului.

ȘI PE VREMEA ROMANILOR
SE FURA MIREASA
Un moment interesant a fost ritualul de căsătorie roman, care a fost reconstituit în cele mai
mici detalii cunoscute. Dacă drepturile și obligaţiile soţilor difereau mult în antichitate faţă de
cele din prezent, ceremonialul nunţii avea destul
de multe puncte comune, între acestea și furatul
miresei. Mai mult, la nunţile din Roma antică se
mai furau și fetele din alaiul acesteai, explică
reprezentanţii Asociaţiei „Terra Dacica Aeterna”.
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Pe trambulină la orice vârstă
O competiţie internaţională de sărituri dedicată veteranilor a avut loc în premieră la Râșnov

Pasionaţi ai săriturilor cu schiurile din 11 ţări
s-au reunit la Râșnov la începutul lunii septembrie, unde au participat la „Transylvania IMC Summer Edition 29 - Râșnov 2017” (International Master Championchip), eveniment dedicat
veteranilor. Astfel, un număr de 60 de sportivi din
toate colţurile Europei (Germania, Olanda,
Ucraina, Norvegia, Suedia, Slovacia, Slovenia,
Cehia, Rusia, Ungaria și Finlanda) s-au întrecut la
Complexul Olimpic de pe Valea Cărbunării la
cinci categorii de concurs – sărituri pe K35, sărituri pe K64, sărituri pe K 90, combinata nordică
și proba pe echipe.
„Este primul astfel de eveniment internaţional care are loc la Râșnov. Asociaţia
europeană a veteranilor organizează an de an
două astfel de competiţii, iarna și vara. În

2014 ar fi trebuit să se desfășoare tot aici ediţia
din luna ianuarie, dar nu a fost zăpadă, astfel
că o parte dintre participanţi au ajuns totuși la
Râșnov, însă doar în excursie. Am participat
ca spectator la evenimentul din iarna acestui
an, care s-a desfășurat la Villach, în Austria.
Am făcut celor prezenţi propunerea de a ne
vedea cu toţii în vară, în România, și au fost
foarte receptivi, astfel că am ajuns la această
premieră”, a povestit Adrian Ungureanu, organizator al masterului.
Evenimentul a fost realizat cu sprijinul
Primăriei Râșnov și al Federaţiei Române de
Schi Biatlon, deschiderea a avut loc pe 5 septembrie în Piaţa Unirii, iar apoi, timp de patru
zile, s-au întrecut pe categorii de vârstă
începând de la peste 30 de ani și până la peste

70 de ani. „Am avut și doi concurenţi de 72 de
ani. Toată lumea s-a simţit extraordinar.
Trambulinele au oferit condiţii excelente de
concurs, dar și orașul și împrejurimile au
reprezentat un bun prilej de socializare, o
componentă extrem de importantă a acestui
tip de eveniment. Cu siguranţă vom mai organiza pe viitor ediţii de vară la Râșnov”, a mai
afirmat Adrian Ungureanu. Acesta a mai precizat că, deși nu au participat la eveniment
veterani din ţara noastră, cu siguranţă se vor
afla și români la startul ediţiilor viitoare,
motivul absenţelor fiind unul întemeieat:
antrenori precum Florin Spulber sau Csaba
Magdo, doar două nume dintre cele care s-ar fi
putut afla pe listă, se aflau alături de elevii lor
la diverse competiţii oficiale.

„Naţionalele” de biatlon: De 3 ori aur
și o medalie de bronz pentru Râșnov
Aproximativ 100 de sportivi din toată ţara au participat la Campionatul Naţional de biatlon, competiţie
dedicată copiilor și cadeţilor care s-a desfășurat la
Râșnov (Complexul Olimpic de pe Valea Cărbunării)
între 8 și 10 septembrie. Întrecerea a avut patru categorii, acestea fiind adjudecate de următorii participanţi:
Copile – Ele Bianca Maria (CSȘ Dinamo Râșnov), Copii
– Folea David Marian (CSȘ Dinamo Râșnov), Cadete –
Puchianu Iulia Georgiana (CSȘ Dinamo Râșnov), Cadeţi
– Crăciunescu Raul Ionuţ (CSȘ Vatra Dornei). CS
Olimpic Cetate Râșnov și-a trecut în cont o medalie cu
prilejul acestei competiţii, Georgiana Seciu Blaj clasându-se pe locul al treilea în concursul cadetelor, o bună
performanţă pentru gruparea din orașul nostru, ai cărei
sportivi încep să se afirme la tot mai multe secţii și în
întrecerile naţionale, după ce în cele judeţene au obţi-

nut rezultate excelente încă de la primele participări. „A
fost o competiţie cu adevărat reușită, din toate punctele
de vedere. Organizarea s-a ridicat la un nivel foarte
bun, oaspeţii veniţi din toată ţara arătându-se extrem
de mulţumiţi de condiţiile pe care le-au găsit la Complexul Olimpic și în oraș, dar și de felul cum au decurs
concursurile. Cât despre rezultatul obţinut de CS
Olimpic Cetate, ne bucură, bineînţeles, că ne-am trecut
în palmares o medalie de bronz, dar mai ales faptul că
astfel de rezultate devin o constantă”, a spus Nicolae
Dogaru, conducător al clubului înfiinţat de Primăria
Râșnov în urmă cu aproape trei ani.
Campionatul Naţional de biatlon – copii și cadeţi a
fost organizat de Federaţia Română de Schi Biatlon,
Primăria Râșnov și cele două cluburi sportive din localitate, CS Olimpic Cetate și CSȘ Dinamo.

Aproximativ 100 de sportivi
s-au aflat pe Valea Cărbunării
cu prilejul competiţiei.

ȘCOALA 3 VA GĂZDUI ÎN
OCTOMBRIE CAMPIONATUL
NAŢIONAL DE SPERANŢE.
Sportivii secţiei de scrimă de la CS
Olimpic Cetate Râșnov au participat în perioada 4 - 10 septembrie la Cupa Corona, concurs
naţional desfășurat la Școala Gimnazială nr.
19 din Brașov. La startul competiţiei s-au aflat
aproximativ 200 de sportivi, fiind prezente
toate cluburile de profil din ţară. Scrimerii
râșnoveni au avut o comportare foarte bună la
categoria băieţi sub 13 ani, Mihai Bujor terminând pe locul 3, Cristolovean Bogdan pe
locul 7, Mardare Bogdan pe locul al 10, iar
Lionte Albert pe locul 11. Nici fetele nu s-au
lăsat mai prejos, la categoria sub 9 ani Alexia
Dan obţinând medalia de argint, iar Maia
Neagoie terminând pe poziţia a șaptea, în timp
ce la categoria sub 11 ani Andreea Postolache
s-a clasat pe locul 16.
„Felicit copiii pentru rezultatele obţinute
și ne dorim cu toţii să îi vedem cât mai des în
această postură. Ne pregătim acum pentru
Campionatul Naţional de Speranţe, pe care îl
vom găzdui la Râșnov, la sala de sport a Școlii Gimnaziale nr. 3, în perioada 12 - 15
octombrie. Competiţia este destinată sportivilor cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani și
sperăm să avem o comportare cât mai bună
cu cei legitimaţi la clubul nostru”, a spus
Marius Gălăţanu, antrenor la secţia de scrimă
a CS Olimpic Cetate Râșnov.

Scrimerii râșnoveni, comportare
bună la Cupa Corona Brașov

Cupa Cetate Râșnov la biatlon
a ajuns la ediţia a treia

În primul weekend al lunii septembrie a avut loc Cupa Cetate Râșnov la
biatlon, competiţie destinată copiilor și
cadeţilor care a ajuns la cea de-a treia
ediţie. Concursul s-a desfășurat la Complexul Olimpic de pe Valea Cărbunării și
a adunat aproximativ 80 de sportivi, care
s-au întrecut la patru categorii de concurs. Astfel, la copile s-a impus Ele
Bianca Maria (CSȘ Dinamo Râșnov), iar
la copii Folea David Marian (CSȘ Dinamo
Râșnov), în timp ce la cadete s-a clasat pe
prima treaptă a podiumui Pârvan Ana
Maria (CSȘ Dinamo Râșnov), același
lucru reușindu-l la cadeţi Vodă Gergely
(CSȘ Miercurea Ciuc).
Evenimentul organizat de CS
Olimpic Cetate Râșnov și Primăria

Orașului Râșnov a devenit o constantă în
calendarul competiţional al cluburilor
din judeţul Brașov și nu numai, adunând
un număr considerabil de sportivi la
start. De altfel, Cupa Cetate reprezintă un
concept important pentru clubul
Primăriei Râșnov, an de an având loc
ediţii ale întrecerii la diferite discipline
sportive, ramuri pe care CS Olimpic le
are în organigramă. „Ne dorim să avem
această Cupă pentru cât mai multe dintre secţiile clubului nostru. Este vorba
despre ceva ce ne reprezintă, fiecare club
important având o astfel de competiţie,
emblemă, dacă îi putem spune așa, pe
care o găzduiește”, a explicat Nicolae
Dograru, reprezentant al CS Olimpic
Cetate Râșnov.
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„El clasico”, meciul amintirilor la Râșnov
Tradiţionala partidă dintre Bucegi și Chimia a avut loc în prima zi de toamnă

Prima zi de toamnă calendaristică a adus
pe stadionul de fotbal de pe Valea Cetăţii
evenimentul pe care îl putem numi fără
probleme „El clasico” de Râșnov, meciul
demonstrativ între echipele de old-boys
Bucegi și Chimia. Ajuns la ediţia a cincea,
evenimentul a reunit, într-o dispută prietenească, fostele glorii care au evoluat de-a
lungul timpului la cele două formaţii de
tradiţie, de acum câteva decenii, ale
Râșnovului, dueluri care uneori strângeau și
mii de spectatori.
Partida s-a terminat cu victoria celor de la
Chimia, scor 6 - 3, însă ca de fiecare dată în
astfel de situaţii, scorul nu a mai contat, iar
imediat după ultimul fluier al arbitrului, la

stadion au urmat grătarul și poveștile de peste
ani. Amintiri din timpul derbyurilor din Liga
Judeţeană sau din viaţa de zi cu zi, adunate
timp de decenii, au fost depănate într-o
atmosferă de adevărată prietenie.
„Ne bucurăm nespus că în urmă cu câţiva ani a fost iniţiat acest joc demonstrativ, o
adevărată punte între fotbalul de altădată și
viaţa din zilele noastre. Trec anii peste noi
toţi, dar prietenia rămâne, iar amintirile
sunt povestite cu aceeași plăcere la fiecare
ediţie a meciului. Sperăm să ne vedem cât
mai mulţi ani pe teren și nu numai, cu prilejul acestei reuniuni”, a declarat primarul
Liviu Butnariu, unul dintre componenţii
echipei Bucegi.

" Bucegi – Găină Gheorghe, Radu Cristian, Liviu Butnariu, Ilie Florin, Chiper Mihai, Berbece
Marius, Botea Gabriel, Ciulică Paul, Blaj Ilie, Botea Daniel, Armăsar Dorin, Botea Ovidiu,
Cojenelu Dorin, Bangălă Ilie, Ilie Cătălin.
" Chimia – Enache Nicolaie, Frunză, Tret A., Apostol Sorin, Reit Alin, Nicoară Codruţ,
Apostol Ioan, Ghica Cristian, Ilie Costel, Ghica Flavius, Aroșculesei Vasile, Dragu Nicolae, Ene
Bogdan, Radu Munteanu.

Olimpic Cetate Râșnov, la al doilea an în Liga a 3-a
Pe 1 septembrie, cu prilejul meciului demonstrativ de old-boys a fost prezentat și lotul echipei
de fotbal CS Olimpic Cetate Râșnov, aflată la al
doilea sezon în Liga a 3-a.
„Avem un lot echilibrat din toate punctele de
vedere pentru eșalonul în care evoluăm. Am

reușit să aducem mai mulţi jucători care, clar,
cresc valoarea echipei. În aceste condiţii,
bineînţeles că ne dorim să ocupăm un loc superior celui din sezonul trecut. Avem o stabilitate
cum nu au multe echipe, fapt pentru care trebuie
lăudată conducerea clubului și administraţia

locală, care, la nivelul la care acest oraș își permite, susţine sportul și implicit echipa noastră,
asigurând toate condiţiile necesare”, a spus
antrenorul Daniel Bona.
După primele patru etape din campionat,
Olimpic Cetate Râșnov a adunat 6 puncte, având

două victorii (4-1 la CSM Pașcani și 3-0 pe teren
propriu cu CSM Roman) și două înfrângeri (1-2
pe teren propriu cu Avântul Valea Mărului și 0-2
la KSE Târgu Secuiesc).
Lot Olimpic Cetate Râșnov:
" Mihok Levente, Donose Ștefan, Bogyor
Sorin, Neculaescu Bogdan, Potecu Vlad, Sorin
Marin, Dobre Alin, Portic Tepertyu, Popescu
Marian, Botia Vlad, Leonte Radu, Alupoaie
Diego, Simon Răzvan, Blaj Iliuta, Solomon
Flaviu, Podlesnîi Alexandru, Kalanyos Gabriel,
Afrasinei Cristian, Manole Alexandru, Robu
Ionuţ, Minciuna Bogdan, Vasiloi Robert,
Emanuel Popa, Mariean Nicolae.
" Antrenor principal – Bona Daniel
" Antrenor secund – Tatarciuc Vasile
" Director sportiv – Mustaţă Ciprian
" Organizator competiţii – Guteanu Gabriel.

Finala naţională la curse cu decibeli a avut loc pe Valea Cetăţii

dBDrag Racing, un concept care își are
rădăcinile în Statele Unite ale Americii și
reprezintă un inedit concurs între pasionaţii de
sisteme audio puternice, în mașini, a ajuns la
Râșnov în weekendul 16 - 17 septembrie. Mai
mult, pe Valea Cetăţii a avut loc chiar finala
naţională, cei mai buni concurenţi fiind invitaţi să participe la finalele europene, care vor
avea loc pe 1 octombrie, la Montichiari (Italia).
Sâmbătă, 16 septembrie, concurenţi din
toată ţara s-au întrecut într-o ultima etapă în
care au avut ocazia să acumuleze puncte, pentru ca duminică, 17 septembrie, să se desfășoare marea finală.
Conceptul a fost lansat în SUA, iar lansarea
oficială în ţara noastră a avut loc în 2014.
Fiind la finalul celui de-al treilea an competiţional, atât sistemele audio ale concurenţilor, cât și nivelul organizatoric au cres-

cut simţitor, apropiindu-se de nivelul celor din
străinătate. Competitorii din Campionatul
Naţional 2017 au prezentat de-a lungul
etapelor acestui sezon, sisteme audio care
generează lejer 140 de decibeli, cele mai performante depășind chiar 160. Toată această
„gălăgie” este controlată de către niște adevărate inginerii acustice, mașinile având mo-

dificări majore la nivel de rigidizare, alternatoare, acumulatori și incinte acustice cu difuzoare mișcate de amplificatoare. Arbitrarea se
face într-un mod unic și foarte strict, concurenţii fiind grupaţi pe diferite clase de concurs, în funcţie de echipamentele audio pe
care le au în autoturisme. Costurile unui astfel de sistem audio pot depăși cu ușurinţă

15.000 de euro. Regulamentul este același la
nivel mondial, iar aparatura de măsurare este
una foarte precisă, utilizată de către toţi organizatorii acestui gen de concursuri.
Pentru organizarea evenimentului de pe
Valea Cetăţii, dBDrag Racing Romania a beneficiat de sprijinul partenerilor - Primăria
Orașului Râșnov și SoundHouse.ro.

Câștigătorii competiţiei
Concurs Bass Race
Clasa 119.9 – Gîdea Radu
Clasa 129.9 – Team BHP Tuning Stock NL
Clasa 139.9 – Ludovic Gheorghe
Clasa 149.9 – Team BHP Tuning S5
Concurs ESPL
Stree Stock 500 – Claudiu Cătălin Ţepiduș
Stree Stock 1K – Claudiu Rus
Stree Stock 2K – Florentin Puiu
Stree Stock 5K – Szasz Adrian
Stree Stock NL – Team BHP Tuning Stock NC
Street Trunk 5K – Alin Mirea
Super Street NW – Aurel Tudor
Super Street 1-2 – Dan Skorka
Super Street 1-2 – Team BHP Tuning SS 3-4
Super Street X – Soare Constantin
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Un inedit concurs între pasionaţii
de sisteme audio puternice, în
mașini, s-a desfășurat la Râșnov,
câștigătorii urmând a ajunge la
întrecerea europeană, în Italia

