Hristos a Înviat. Veniţi de luaţi lumină!

Învierea Mică, în Piaţa Unirii
Dacă vremea va fi favorabilă, slujba din Duminica Paștelui va fi oficiată pe
pietonalul din centrul orașului, de toţi preoţii din Râșnov, începând cu ora 12.00

Credincioșii râșnoveni, dar și cei care îi vizitează cu ocazia sărbătorilor, sunt
așteptaţi la liturghia din prima zi de Paști, care va fi oficiată în aer liber, în Piaţa
Unirii, începând cu ora 12.00. Dacă vremea nu va fi favorabilă însă, fiecare dintre cei patru preoţi ai orașului va sluji în propria biserică. Slujba Vecerniei din
prima zi de Paște se mai numește și Învierea Mică, prilej de a lua Lumina pentru toţi cei care nu au reușit acest lucru în noaptea de Înviere.
În paginile 10 și 11 vă prezentăm mesajele Protopopului și ale preoţilor din Râșnov cu ocazia Sfintelor Sărbători.
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RAPORT către râșnoveni
2004 – 2016: Râșnovul, de 100 de ori mai
bogat " 100 de milioane de euro investiţi în oraș
„Pentru mine, timpul se măsoară și grădiniţele din oraș, pe primărie, iar mai bogat. Aproximativ 100 de miliîn lucruri duse la bun sfârșit”, spunea când vorbim de infrastructură, orașul e oane de euro au fost investiţi în
primarul Adrian Veștea în 2004, în pri- aproape de 100% reabilitat. Acum proiectele orașului, bani care se reflecmul an al primului său mandat. Au tre- trăim într-un oraș frumos, cochet și tă direct în patrimoniul Râșnovului.
cut 12 ani, trei mandate ca primar, iar civilizat, care a mizat pe turism și Doar câteva exemple de valori de
lucrurile duse la bun sfârșit în Râșnov despre care puţini oameni din România inventar: Școala 2 (răscumpărată și
sunt prea multe pentru a mai putea fi nu au aflat încă.
extinsă cu un corp nou) - 10.427.658
enumerate într-un articol de ziar.
Avem totodată și un oraș mult mai lei; Grădiniţa (construcţie nouă) de pe
Facem doar un „arc în timp”,
I.L. Caragiale - 1.790.710 lei;
să ne aducem aminte de
Primăria (construcţie nouă) În 21 aprilie mi-am depus candidatura
Râșnovul de dinainte de 2004,
7.201.115 lei; Casa de Cultură
pentru un nou mandat de primar al orașului
de „Râșnovul fără Adrian
(răscumpărată) -3.027.925 lei,
Veștea”, cum îi spunem noi, și
Râșnov, pentru a continua „Treaba chibzuită”.
complex trambuline Valea Cărsă ne întoarcem apoi în 2016,
bunării (construcţie nouă) Adrian Veștea
să ne redescoperim orașul.
39.395.371 lei, liftul către
În 2004, Râșnovul era un
Cetate (obiectiv nou) oraș cu școli retrocedate și pe picior de bogat, iar acest lucru se vede cel mai 10.291.300 lei; Pepiniera (obiectiv nou)
evacuare, cu Cetatea - simbol lăsată „la bine în cifrele din bilanţ. Situaţiile - 4.944.226 lei. Lista poate continua,
patron”, cu o primărie luată în chirie, financiare din 2004 arătau la capitolul atât cu lucruri clădite de la zero, cât și
cu străzi, reţele, locuri de joacă ce își Patrimoniu o cifră de 117.000 lei. În cu investiţiile care au ridicat cu mult
așteptau de ani buni rândul la 2016 e de 538.611.272 lei! Nu putem valoarea unor proprietăţi existente.
investiţii.
pune egal între leul din 2004 și cel din Cea mai importantă realizare rămâne
În 2016, râșnovenii sunt proprietari 2016, dar nu am exagera cu nimic când însă recuperarea Cetăţii, cu care se
pe Cetate, pe casa de cultură, pe școlile spunem că Râșnovul e de 100 de ori identifică orașul, o avere care nici
măcar nu poate fi evaluată în bani.

„Sărbătoarea Paștelui reprezintă pentru lumea creștină
simbolul sacrificiului și în același timp al renașterii și reînnoirii. Doresc râșnovenilor să își petreacă aceste zile alături de
cei dragi în pace și liniște, să își reînnoiască forţele și să revină
la activităţile lor de zi cu zi, gata să pună în practică gândurile
bune pe care această sărbătoare ni le aduce tuturor în cuget.
Iar apropierea zilelor în care se sărbătorește Învierea îmi oferă
prilejul de a vă ura tuturor multă sănătate, prosperitate și fericire. Să nu vă lipsească nimic material și sufletește, ca să
puteţi simţi cu inima deschisă, fără umbră de supărare sau
îngrijorare, că a înviat cu adevărat Hristos.
Sărbătoarea Paștelui și fiecare zi să vă fie fericite!”
Al Dvs.
Adrian Veștea

Primăria și Consiliul Local Râșnov vă urează

Paște Fericit!
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2004:
Cetatea dată străinilor,
0 lei la bugetul local

Ferestre
termopan
pe monument
isoric clasa A

2016: Cetatea e din nou a Râșnovului, autorităţile locale așteptându-se la peste 400.000 de turiști
RĂZBOIUL DUR PENTRU CUCERIREA CETĂŢII
AU FOST PIERDUTE SECOLE DE ISTORIE.
Din cauza lucrărilor ilegale făcute de Alberto
Drera, o parte a zidurilor istorice ,,restaurate”
au început să se prăbușească. La 13 martie
2009, s-a prăbușit un zid de apărare din zona
incintei de jos a cetăţii (pe o porţiune de 12
metri). A urmat prăbușirea balconului/turnplatformă din zona curţii interioare, la 22
septembrie 2009. La 26 aprilie 2010 (foto), s-a
prăbușit o parte a zidului din dreptul parcării
cetăţii. Drept urmare, Cetatea a fost închisă
în 2009, iar pe 4 august 2010, după ce a fost
amenajat un circuit turistic securizat, accesul
în cetate a fost redeschis publicului.

1 mai 2009 - În prezenţa ministrului Culturi de
la acea vreme, Theodor Paleologu, în Cetatea
Râșnov a fost deschis sub egida UNESCO, Centrul
de Informare pentru Patrimoniu, al treilea centru
de profil din România, după Sibiu și Sighișoara.

Mai 2010
- au fost reluate
cercetările
arheologice în
Cetatea Râșnov
cu o finanţare
acordată de
Primăria Râșnov.

1 iunie 2012 - Primăria Râșnov a finalizat
prima etapă a lucrărilor de restaurare la
Cetatea Râșnov. Cu un efort financiar
de peste 1,5 milioane de euro, au fost
reconstituite zidurile prăbușite în zona
grădinii cetăţii și a fost restaurat Turnul
Bathori. La inaugurare a participat
ministrul Culturii, Mircea Diaconu.

21 - 24 iulie 2013 Casa americană de
film ,,Universal” și
Castel Film au turnat în incinta cetăţii
Râșnov scene din
cea de-a IV-a serie
a filmului „Regele
Scorpion”, regia
Mike Elliot.
Numărul de turiști atrași la Râșnov a crescut de la an la an
Perioadă
Administrare privată
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016, 1 ianuarie - 24 aprilie

Număr vizitatori
Raportări inexistente
42.788 turiști (34.874 adulţi, 10.634 copii)
199.471 turiști (128.664 adulţi, 70.807 copii)
207.026 turiști (135.503 adulţi, 71.523 copii)
208.446 turiști (144.600 adulţi, 63.845 copii)
240.986 turiști (170.660 adulţi, 70.326 copii)
362.500 turiști
75.005 turiști (45.265 adulţi, 29.740 copii)
- 721.620 lei, încasări total

Notă: Până la 1 septembrie 2010, Cetatea Râșnov a fost închisă pentru public din cauza
prăbușirii zidurilor în urma intervenţiilor neautorizate făcute de administratorul privat.

Din 7 octombrie 2006,
proiectoarele au luminat
în fiecare noapte cetatea.

Stupefiant, însă la începutul mileniului III,
a avut loc cel mai dramatic episod al istoriei
contemporane a Cetăţii Râșnov. În perioada
2000 – 2008 s-a desfășurat cea mai amplă, agresivă și mai nerușinat de ilegală succesiune de
intervenţii asupra unui monument istoric din
România de după anul 1989.
La 11 noiembrie 2000, Primăria Râșnov,
condusă de primarul George Soiu, a semnat un
contract de asociere în participaţiune cu SC
Drumuri Publicitare SA, reprezentată de Alberto Drera, pentru „lucrări de restaurare, consolidare, amenajare în scopul conservării ca
obiectiv istoric a Cetăţii Râșnov”. Însă, între
„obligaţiile” asociatului privat apărea și „organizarea de diverse locuri cu specific medieval
pentru activităţi de alimentaţie publică și
cazare”. Societatea comercială se obliga la un
„plafon de finanţare în cuantum de 1.000.000
USD, în primii 5 ani, respectiv la 200.000 USD
anual, verificabili prin situaţiile de lucrări legal
executate și confirmate de plată”. Primăria trebuia să primească 12% din încasările din bilete
și 50% din încasările obţinute prin organizarea
de evenimente. Durata contractului era de 50
de ani.
În anul 2000, numai doi consilieri locali au
votat împotriva contractului de asociere: liberalii Adrian Ioan Veștea și Dumitru Drăguţu.
Lucrările coordonate de Alberto Drera au
început încă din anul 2001. Scopul principal al
cetăţeanului italian, încă de la început, a fost
obţinerea unui profit cât mai mare într-un
timp cât mai scurt, în dispreţ faţă de lege și valoarea de monument naţional a Cetăţii Râșnov.
În câţiva ani au fost pierdute secole de istorie. Cetatea Râșnov a fost parţial distrusă, noul
stăpân având de partea sa indulgenţa turistului
obișnuit să vadă până atunci ziduri lipsite de
viaţă. O așa-zisă „restaurare” a fost făcută fără
supravegherea specialiștilor, cu muncitori
necalificaţi, fără proiectele și avizele legale obligatorii.
La 14 iunie 2004, în urma unei furtuni s-a
prăbușit o parte din zidăria Turnului de nord,
zonă în care Drera efectuase lucrări fără aviz.
Apoi, în perioada 2000 - 2007, au fost distruse
iremediabil capelele cetăţii, în cetatea de jos,
atât situl dacic cât și cel medieval, au fost nivelate cu excavatorul, pe locul vechilor căsuţe medievale au fost amenajate cârciumi, terase și
spaţii comerciale, la podul turnului triunghiular au fost introduse ferestre tip vellux.
***
Primăria Râșnov a intervenit în administrarea abuzivă a firmei Drumuri Publicitare
abia în vara anului 2004, după alegerea primarului Adrian Veștea. Noua conducere a
comunităţii râșnovene era revoltată de faptul
că societatea comercială Drumuri Publicitare
transformase monumentul istoric naţional în

restaurant și că nu a asigurat plafonul de finanţare pentru executarea lucrărilor de restaurare. O altă încălcare a contractului era faptul
că societatea refuza să dea socoteală asociatului, respectiv Primăriei, de lucrările efectuate,
beneficii și pierderi, și nici nu virase primăriei
cota-parte din profit, conform contractului de
asociere.
După patru ani de prosperitate pentru
Alberto Drera, cetăţenii Râșnovului erau informaţi că Primăria Râșnov nu controla ce se
întâmpla pe proprietatea orașului și nu încasa
niciun leu din exploatarea turistică a cetăţii!
În 2004, Consiliul Local și primarul Adrian
Veștea l-au chemat pe italian la renegocierea
asocierii, dar acesta a refuzat. Drept urmare,
s-a ajuns în instanţă, procesul fiind declanșat în
anul 2005.
***
După doi ani de proces, la 7 februarie 2007,
Tribunalul Brașov a dat sentinţa: se plătesc
primăriei datoriile din urmă, contractul se
reziliază pentru nerespectarea clauzelor, iar
cetatea se întoarce în administrarea orașului.
La scurt timp după pronunţarea instanţei,
Alberto Drera a murit în vila sa de la Sinaia. În
scurt timp, afacerile sale au fost preluate de
fiica sa, Jane, cetăţean britanic, care a atacat
imediat sentinţa Tribunalului Brașov cu
recurs.
De abia la 3 iulie 2008, Primăria Râșnov a
recuperat cetatea prin executare silită. Un
executor judecătoresc, însoţit de poliţiști și jandarmi, a pus în executare sentinţa instanţei. De
acum, comunitatea râșnoveană continua lupta
pentru cetate din interiorul zidurilor acesteia.
Procesul s-a mutat la Înalta Curte de
Casaţie și Justiţie, care a admis, pe 8 octombrie
2009, cererea Ministerului Culturii de a interveni ca parte, alături de Primăria Râșnov, în
procesul privind rezilierea definitivă a contractului de administrare privată a Cetăţii Râșnov.
***
La 27 mai 2010, cetatea Râșnov a revenit
definitiv și irevocabil comunităţii râșnovene, în
urma sentinţei date de Înalta Curte de Casaţie
și Justiţie. De acum, proprietarul secular,
Râșnovul, poate să redea istoriei cel mai de preţ
bun al său.
***
În cadrul unei gale speciale, organizate pe
14 august 2010, pe Valea Cetăţii, autorităţile
locale au mulţumit tuturor celor implicaţi în
salvarea cetăţii, ocazie cu care râșnovenii i-au
putut cunoaște pe avocaţii, executorii judecătorești, reprezentanţii UNESCO, pe cei ai
autorităţilor judeţene și locale, dar și pe jurnaliștii care au susţinut Râșnovul în „războiul” de
cinci ani dus pentru recuperarea moștenirii
istorice.
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2004:
Un centru al Râșnovului care
ne prezenta lumii cel mai
bine. Un oraș cu o mândră
istorie, marcat de comunism.

2016:

Centrul Râșnovului se arată lumii cum a fost odată. Zonă de protecţie
istorică, ansamblul „Piaţa Unirii”, datat secolul XVIII – XIX, începe să arate
ca în pozele din arhivele Rosenau, ca zonele pietonale din orașele istorice din
Vestul Europei. Transformarea centrului în pietonal de granit, dar cu păstrarea
facilităţilor de secol XXI, e la final, iar odată cu inaugurarea programată pentru
luna mai, se finalizează și prima etapă a strategiei de dezvoltare turistică gândită
pentru oraș din 2004. Recuperarea Cetăţii, la care se adaugă reabilitarea și
modernizarea centrului istoric, liftul cu cremalieră, chiar și parcul cu dinozauri,
investiţii de 12 milioane de euro în total, sunt obiective promise și îndeplinite,
de natură să genereze dezvoltare ulterioară pentru oraș.
După căderea comunismului, Râșnovul
industrial a ajuns în stare de faliment. O lungă
perioadă din viaţa orașului nimeni nu s-a preocupat de viitorul său. Nimeni nu s-a gândit că
istoria Râșnovului poate să fie o sursă de inspiraţie pentru o strategie de relansare economică.
Până în anul 2004, atât autorităţile locale, cât și
locuitorii orașului, nu au mizat pe dezvoltarea
turismului, deși aveau în vecinătate succesul economic obţinut de locuitorii din Bran și Moeciu.
Chiar cu trei ani înaintea recuperării cetăţii,
în anul 2005, pentru prima oară după aproape 60
de ani, în Primărie s-a vorbit despre reamenajarea orașului ca „Staţiune climaterică și turistică”, statut pe care Râșnovul l-a deţinut oficial în
perioada 1929 - 1946.
Strategia lansată de noul primar, Adrian Ioan
Veștea, avea un obiectiv extrem de îndrăzneţ:
crearea destinaţiei turistice Râșnov. După mai
mult de o jumătate de secol, Râșnovul turistic
avea șansa recuperării istoriei.
Acest lucru s-a întâmplat pe 27 noiembrie
2012, când Orașul Râșnov a fost atestat Staţiune
Turistică de Interes Naţional, prin Hotărâre de
Guvern. Condiţiile de îndeplinit au fost multe și
enumerăm aici doar o parte: reţele de apă și
canalizare noi, infrastructură rutieră moderni-

INDUSTRIE VS. TURISM

3 octombrie 2007 - Chiar ambasadorul Belgiei a participat alături de
primarul Adrian Veștea la inaugurarea fabricii Protronic SRL (Psicontrol
Mecatronics SRL în prezent), o investiţie de 1,7 milioane de euro.

După 1989, industria locală a cunoscut un
adevărat declin, de la 5.000 de locuri de muncă
câte erau pe platforma Romacril - FSR, ajungându-se după 14-15 ani la nici 500. La concurenţă
cu municipiul Brașov și alte localităţi din Ţara
Bârsei, orașul Râșnov avea șanse reduse să beneficieze de investiţii mari în domeniul industrial,
Primăria Râșnov neavând la dispoziţie nici un
teren care să atragă investitorii pentru amenajarea unor parcuri industriale, deși existau cereri
în acest sens. Chiar și așa, atragerea de investiţii
în Râșnov pentru diminuarea numărului ridicat
de șomeri a fost una dintre priorităţile primarului
Adrian Veștea. Astfel, Primăria Râșnov s-a arătat
deschisă către investitori, valorificând singura
posibilitate de a-i ajuta: evitarea birocraţiei pentru

obţinerea autorizaţiilor și avizelor necesare de la
diferite autorităţi pentru deschiderea unei afaceri
în Râșnov. Și începând cu anul 2006 au apărut
primele rezultate concrete. Pe platforma industrială a orașului Râșnov și-au mutat capacităţile de
producţie primii mari investitori, care au sute de
angajaţi și acum, în 2016, cum ar fi: Dexion Storage Solutions - capital norvegian; Psicontrol
Mecatronics - capital belgian, DM Elektron SRL capital italian.
Din păcate, startul târziu luat de noua
industrie râșnoveană a fost înfrânat imediat, în
anul 2008, de izbucnirea crizei economice mondiale. În ultimii ani însă, se observă o revenire,
confirmată de creșterea numărului de recrutări DESTINAŢIE DE EXCELENŢĂ ÎN TURISM.
de personal pe plan local.
" 2011: „Cea mai bună destinaţie a anului” -

zată, dezvoltare urbanistică controlată, sală de
spectacole, cinematograf, locuri de joacă pentru
copii, parcuri, echipă locală de Salvamont, policlinică, ambulanţe, echipă locală de Pompieri cu
mașini de intervenţie.
***
Râșnovul și-a a creat și un portofoliu de
evenimente culturale de nivel naţional și internaţional, multe dintre ele inedite pentru România. În 2004, Festivalul Ecvestru era singurul
eveniment al cărui succes se ridica la nivelul
unui oraș turistic.
***
În același timp, Primăria Râșnov a investit
în protejarea patrimoniului cultural. S-a
început restaurarea cetăţii medievale, vechea
casă de cultură a fost recuperată, au fost
obţinute finanţări europene pentru un lift pe
plan înclinat între centrul istoric și cetate și reamenajarea Marktplatz-ul de altădată, Piaţa
Unirii, ca zonă pietonală.
***
Eforturile administraţiei au atras după sine
și investiţiile private în turism. În 2004, la
Râșnov erau 150 de locuri de cazare. În 2016,
peste 2.000.

,,Mă
bucur că noi, râșnovenii, nu
am dat unui investitor regional apa
orașului, o necesitate vitală pentru comuniMinisterul Dezvoltării Regionale și Turismului.
tatea noastră, cum au procedat alte localităţi
" 2012: „Cea mai «fashion» destinaţie tuînvecinate, deși ar fi fost o alegere comodă. În 11 ani
ristică din România”, alături de Mamaia de mandat, pentru un oraș cu o infrastructură modernă
premiu acordat de Fashion TV România,
și o apă curată și ieftină, am ales să avem sub un control
în colaborare cu ANAT, FAPT, FPTR,
direct infrastructura de apă și canalizare. Pentru a finaliza
OPTBR și ANTREC.
reţeaua de canalizare în tot orașul și pentru reabilitarea
reţelelor de apă am investit sume mari de la bugetul local,
" 2015:
„Destiînsă am atras și importante fonduri guvernamentale. Acum,
naţie
aceste investiţii se regăsesc într-un mod pozitiv în bugetul
turistică
fiecărei familii din Râșnov. Preţul și calitatea apei sunt
de 4 stele”
cele mai bune dovezi că administrarea apei orașului
- certificat
s-a făcut în interesul comunităţii râșnovene”.
acordat de
Adrian Veștea,
TripAdvisor.
primarul orașului Râșnov

20 octombrie
2011 - Chiar la
„gura” peșterii
din Râșnov,
reintrodusă la
acea dată în
circuitul turistic,
ministrul
Mediului,
Laszlo Borbely,
a deschis prima
conferinţă
naţională pe
tema peșterilor
din România.

INFRASTRUCTURĂ
Indiferent de calea aleasă pentru dezvoltarea
orașului, industrie sau turism, fără reabilitarea
infrastructurii orice efort ar fi fost inutil. Investiţiile au fost majore pe acest segment, iar dacă în
2004 - 2005 vorbeam de repararea unor străzi care
nu văzuseră asfaltul de 30 ani, de reţele de apă și
canalizare cu o vechime mai mare de trei decenii,
în 2016 aproape 100% din infrastructură a fost
modernizată. Și nu pentru industrie, nu pentru
turism, ci pentru confortul locuitorilor din Râșnov.

Nu reluăm detaliile acestor proiecte, punctăm doar
atât:
" Tocmai s-a finalizat Programul multianual
2008 - 2016 de reabilitare a reţelelor de apă și canalizare, implementat cu fonduri de peste 10 milioane de euro atrase de la Ministerul Mediului. Începând cu 2005, în fiecare an s-au alocat cu această
destinaţie și sume importante de la bugetul local.
Chiar în aceste zile se pun la punct detaliile pentru
extinderea sistemului de canalizare cu încă aprox.

20 de kilometri, dar și pentru o captarea unei noi
surse de apă pentru oraș.
" Recent s-a finalizat cel mai de anvergură
proiect de reabilitare a infrastructurii stradale de
după 1990, suma totală alocată acestui capitol fiind
de 18,4 milioane de lei, bani exclusiv din bugetul
local. 40 de străzi din oraș au intrat în etapa finală
de modernizare, după rezolvarea problemelor
legate de utilităţi. Chiar în aceste zile se lansează
licitaţiile pentru cartierele de blocuri din oraș.

BILANŢ 2004 - 2016

Aprilie 2016 ! Pagina 4

2004:
Infrastructura sportivă,
la „cota zero”

2016:

Râșnovul a pus România pe harta sportului internaţional, anul acesta fiind
oraș gazdă pentru un Campionat Mondial la sărituri cu schiurile.

SPORT

1-2 martie 2014 - Prima Cupă Mondială
la sporturi de iarnă organizată de România.

23 februarie
2016 Martori la
deschiderea
unui Campionat Mondial

INVESTIŢIE ÎN
VIITOR. Prin infrastructura coordonată
de Primărie, 30% dintre copiii din Râșnov
practică sport într-un
cadru organizat!
17 - 22 februarie 2013 - Festivalul
Olimpic de iarnă al Tineretului European.

9 iunie 2012 - prima Cupă
de vară FIS la sărituri cu
schiurile din România.
Vedete urmărite până
acum la Eurosport, precum austriacul Thomas
Morgenstern, campion
mondial și olimpic la
sărituri cu schiurile, și
slovenul Robert Kranjec,
campion mondial la zbor
cu schiurile, au probat
trambulinele din Râșnov.

14 noiembrie 2012: Iulian Pîtea prima săritură pe cea mai mare
trambulină din România.

30 septembrie 2010 - inaugurarea bazei olimpice de biatlon.

Până în anul 2004, niciun conducător al Râșnovului democratic nu a înţeles importanţa valorificării tradiţiilor
sportive ale Râșnovului și nici cât prestigiu aduce organizatorilor o competiţie
de nivel internaţional. Nimeni din fruntea autorităţilor locale nu a vorbit
despre investiţii în sport și nici nu a
îndemnat copiii să facă sport.
Primăria Râșnov se implicase modest până atunci în susţinerea performanţelor CSȘ Dinamo Râșnov, un club
școlar de prestigiu la nivel naţional,
atât în perioada comunistă, cât și după
1990. De asemenea, nu exista un
interes deosebit al Primăriei în
întreţinerea și modernizarea bazei
sportive a orașului.
***
Râșnovul are acum, în 2016, cea
mai importantă bază pentru sporturi
de iarnă din România și a devenit oraș
olimpic și destinaţie pentru elita mondială a săriturilor cu schiurile.
În perioada 1-2 martie 2014,
respectiv 7 - 8 februarie 2015, orașul
Râșnov a găzduit cel mai important
eveniment sportiv pentru sporturi de
iarnă organizat până acum în România,
două etape de Cupă Mondială de sărituri cu schiurile, la fete. Aceasta după
performanţa din 17 – 22 februarie
2013, când am fost oraș gazdă pentru
Festivalul Olimpic de iarnă al Tineretului European (FOTE).
Istoria celui mai important proiect
din istoria sportului râșnovean a

început însă în 2006, când primarul
Adrian Veștea a avut prima întâlnire cu
reprezentanţii OMV, ai Federaţiei Internaţionale și române de Schi, parteneriat finalizat pe 30 august 2011, când au
fost inaugurate cele trei trambuline
K64, K35 și K15. Pe 14 noiembrie 2012
s-a inaugurat și trambulina de K90,
investiţie a Primăriei Râșnov, prin Ministerul Dezvoltării Regionale, care a
întregit complexul celor patru trambuline olimpice, unice în România.
***
Nu doar săriturile cu schiurile au
beneficiat la Râșnov de atenţia autorităţilor. Pe 30 septembrie 2010 a fost
inaugurată baza olimpică de biatlon de
pe Valea Cărbunării. Pista de biatlon
are lungimea de 2,5 kilometri, lăţimea
de 6 metri, 30 de linii de tragere și
două de rezervă. Pista de biatlon,
omologată F.I.S., poate să fie utilizată
atât pentru competiţiile de iarnă, cât și
pentru competiţiile pe role din timpul
verii. Inaugurarea s-a făcut cu ocazia
Cupei IBU la biatlon de vară, ediţia a
IV-a. Prima ediţie, din 20 – 23 septembrie 2007, a fost la acea dată cea mai
importantă manifestare sportivă găzduită până atunci de orașul Râșnov.
Încântat de eficienţa organizatorică a
râșnovenilor, Peter Bayer, director
general al Federaţiei Internaţionale de
Biatlon, a declarat: ,,Se vede clar că
Federaţia română și Primăria din
Râșnov s-au străduit să ne lase o
impresie foarte bună. Asta va conta pe

viitor în repartizarea competiţiilor
internaţionale de nivel înalt. Am constatat cu plăcere efortul autorităţilor
locale de a sprijini dezvoltarea infrastructurii, căci, aceasta este încă o
problemă pentru România. Dacă
Râșnovul nu se implica, Cupa Europei
părăsea România”.
***
Dincolo de aceste repere care
marchează cel mai bine evoluţia
Râșnovului în ultimii 12 ani pe partea
sportivă, de remarcat e faptul că sportivii Râșnovului cu performanţe
naţionale și internaţionale au fost premiaţi de Primăria Râșnov încă din
primul an de mandat al primarului
Adrian Veștea. Tradiţia începută în
2004 a fost continuată în fiecare an
până în prezent.
***
Totodată, în anul 2014, Primăria
Râșnov, SC Goscom „Cetatea Râșnov”
SA și Ocolul Silvic al Orașului Râșnov
au înfiinţat Clubul Sportiv Olimpic
Cetatea Râșnov, cu următoarele secţii
sportive: atletism, baschet, fotbal,
handbal, lupte libere, rugby, tenis, tenis
de masă, schi alpin, schi biatlon, schi
combinata nordică, schi fond, schi sărituri, șah, volei, box, ciclism, hochei,
înot, patinaj și echitaţie. Acum, în
2016, prin infrastructura coordonată
de primărie, 30% dintre copiii din
Râșnov practică sport într-un cadru
organizat!
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2004:
Școala 2 (foto) închiriată,
școala de pe str. Brazilor cu
termen dat de evacuare;
grădiniţă în săli de mese.

2016:

Școala 2 e a comunităţii, răscumpărată și extinsă cu un nou corp de clădire; trei
grădiniţe în oraș, una construită de la zero; planuri pentru prima creșă de stat.

ÎNVÂŢĂMÂNT
Septembrie
2008
- Deschiderea
noii grădiniţe
amenajate în
spaţiul Primăriei
din Piaţa Școlii.

13 septembrie 2013 - Martori la un
eveniment istoric pentru orașul Râșnov:
inaugurarea școlii noi de pe str. Izvorului,
cu 12 săli de clasă și 4 laboratoare.

SĂLI ȘI TERENURI DE SPORT
Sală de sport nouă pe Valea Cetăţii (2009) - investiţie de 1.060.122 lei, atrasă la Râșnov de Primărie prin „Programul de Săli de Educaţie Fizică
Școlară”, derulat de Compania Naţională de Investiţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice.

Școala 2: Vechea sală de sport
(„Sala de festivităţi”, construită
de sași în 1904-1905) a fost
complet reabilitată și inaugurată pe 7 aprilie 2009. În
octombrie 2013, s-au inaugurat
și noile terenuri de sport.

Școala 3: Curtea și terenul
de sport, reamenajate în 2010.

Liceu: Sală nouă de sport (2012) și terenuri noi de sport (2014).
În 2015 au fost finalizate noile ateliere.

Februarie 2014 Finalizarea
lucrărilor de
reabilitare și
extindere a
Grădiniţei nr. 1
de pe strada
Mihai Viteazu.

Patrimoniul școlar reprezintă pentru orașul Râșnov
una dintre bogăţiile sale. Tradiţia frumoasă a învăţământului săsesc și românesc este reprezentată atât de
personalităţile care s-au format pe băncile școlilor
râșnovene, cât și de clădirile istorice păstrate până în
prezent prin grija comunităţii.
Însă, din păcate, în anul 2004, la 14 ani după căderea
regimului comunist, învăţământul râșnovean trecea
prin încercări greu de identificat în alte perioade ale
istoriei sale moderne. Cererile de retrocedare puneau
comunitatea râșnoveană în faţa evacuării copiilor săi din
clădiri reprezentative pentru învăţământul râșnovean.
Mai mult, lipsa de viziune a autorităţilor locale postcomuniste găsea un oraș sărac în investiţii pentru protejarea și, eventual, dezvoltarea învăţământului râșnovean. Nu apăruse în acei ani nici măcar intenţia pentru construirea unor școli sau grădiniţe noi, iar lipsa
statutului de proprietar pentru Primărie făcea imposibilă atragerea de fonduri guvernamentale sau europene
pentru reabilitarea unor clădiri aflate în proces de retrocedare.
În anul 2004, în grădiniţele din oraș, copiii stăteau
înghesuiţi, ocupând chiar și spaţiile proiectate iniţial
pentru sala de masă. Situaţia a devenit disperată atunci
când a fost revendicat corpul de clădire al Grădiniţei nr.
1 din centrul orașului (str. Republicii). În anul 2007 și
corpul de clădire al Școlii Generale nr. 2, de pe strada
Brazilor, urma să fie restituit în natură către fostul proprietar. În plus, sediul din strada Izvorului al acestei
școli nu era în proprietatea comunităţii, orice investiţie
de la bugetul local fiind practic interzisă. Pe scurt,
aceasta era situaţia învăţământului râșnovean în 2004,
în primul an de mandat al primarului Adrian Veștea.
***
Suntem în 2016, problemele de patrimoniu ale
Râșnovului au fost integral rezolvate. În faţa problemelor, soluţiile au venit prompt și eficient: s-a decis
construirea unor noi clădiri și extinderea celor vechi.
Nicio unitate școlară nu mai stă acum în chirie, avem

26 august 2010 - Inaugurarea noii
grădiniţe de pe str. I. L. Caragiale.

două grădiniţe și o școală noi, inaugurate pe parcursul
ultimilor 12 ani.
În septembrie 2008, odată cu deschiderea noului an
școlar, în Piaţa Școlii a fost inaugurată prima grădiniţă
a orașului amenajată după 1990. În clădirea Grădiniţei
nr. 2 au fost formate patru grupe, însumând aproximativ 100 de copii.
Doi ani mai târziu, pe 26 august 2010, a fost inaugurată și noua grădiniţă de pe str. I. L. Caragiale, a cărei
construcţie de la firul ierbii a început în 2008. Investiţia
de 3,5 milioane lei a fost demarată cu fonduri alocate de
Ministerul Educaţiei și continuată, după sistarea
finanţării în 2009, cu banii primăriei. Grădiniţa cu program prelungit oferă 120 de paturi pentru micuţii
râșnoveni, o sală de mese, o bucătărie proprie și un cabinet medical integrat.
La 13 septembrie 2013, cu ocazia începutului anului școlar, s-a desfășurat un eveniment istoric pentru
orașul Râșnov: inaugurarea unei școli noi. Proiectul
extinderii Școlii Generale nr. 2, în valoare de 8.939.000
lei, a fost realizat cu o finanţare de 98% din fonduri
europene nerambursabile. Primul pas a fost făcut însă
pe 17 iulie 2007, când, la iniţiativa primarului, după mai
multe negocieri, comunitatea evanghelică a aprobat o
înţelegere cu Primăria Râșnov pentru răscumpărarea
clădirilor Școlii Generale nr. 2 din strada Izvorului nr.
10. Contractul a fost semnat pe 14 noiembrie 2007, iar
cu sprijinul ministrului Educaţiei, liberalul Cristian
Adomniţei, răscumpărarea a fost plătită integral de
Primăria Râșnov, până în iulie 2008, cu banii primiţi
prin hotărâre de guvern.
***
În 2016, nicio grădiniţă sau școală din Râșnov nu
mai arată ca în 2004. An de an, la Școala 1, Școala 3 și
Liceu s-au efectuat reabilitări majore, plecând de la
reabilitări de faţade, termoizolare și modernizare sistem
de încălzire, până la reamenajarea completă a sălilor de
curs și a grupurilor sanitare. Ultimele lucrări au fost
cele legate de amenajarea curţilor interioare și a
terenurilor de sport.
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2004:
Până și primarul stătea în
chirie. Vechiul sediu al Primăriei
de pe I.L. Caragiale a fost
preluat de noua administraţie
în plin proces de revendicare,
situaţie neclarificată din 1998.

2016:

O primărie deschisă către râșnoveni. Centru de Informare
Cetăţeni, prima Sală de Căsătorii a orașului, prima remiză de pompieri,
în noul sediul administrativ construit în Piaţa Unirii.

O COMUNITATE MAI BOGATĂ

18 mai 2008 - inaugurarea Promenadei Sisi.
Serviciul de Voluntariat pentru Situaţii
de Urgenţă Râșnov se clasează acum
pe primele locuri în concursurile
anuale organizate de ISU Brașov.

26 august 2010 - Inaugurarea noului sediu al Primăriei
Râșnov, o altă instituţie care stătea în 2004 cu chirie.

Casa de Cultură, clădire de patrimoniu istoric construită în
anii 1874 - 1875, a intrat în 2011 în proprietatea comunităţii.

Biblioteca orășenească Râșnov
funcţionează din 2011 într-un spaţiu nou.

În anul 2004, Primăria Râșnov nu
era o instituţie reprezentativă pentru
comunitatea orașului Râșnov. La nivelul
autorităţilor locale din Râșnov nu exista
o strategie de dezvoltare a localităţii și
toate responsabilităţile impuse de legislaţia administraţiei publice erau neglijate de mai mulţi ani. Încă de la
începutul primului mandat al primarului Adrian Ioan Veștea, poziţionarea
Primăriei Râșnov aproape de interesele
cele mai importante ale comunităţii
râșnovene s-a dovedit într-un timp
foarte scurt că nu este o lozincă de campanie electorală.
***
PRIMĂRIE NOUĂ. Acum, în
anul 2016, Râșnovul are o Primărie
nouă, un centru administrativ gândit
după nevoile orașului. Lucrările au
început pe 17 august 2008, iar investiţia
a fost de circa 1,5 milioane de euro, 85%
din fonduri fiind locale. Pe 26 august
2010, Primăria Râșnov s-a mutat din
sediul de pe I.L. Caragiale, în care stătea
cu chirie, în casă nouă, chiar în centrul
orașului, în Piaţa Unirii. La parterul
clădirii moderne a fost amenajat Centrul de Informare Cetăţeni (C.I.C.), care
reunește toate serviciile de care
cetăţenii au nevoie: Urbanism, Impozite
și Taxe, Social, Agricol, Mediu, Investiţii,
Evidenţa Populaţiei, Casierie. Fiecare
serviciu al Primăriei are un reprezentant la C.I.C. pentru preluarea și
rezolvarea cererilor cetăţenilor, fiind
amenajată și o sală de așteptare. Pentru
Casa Căsătoriilor a fost amenajat un
spaţiu, în sfârșit potrivit pentru importanţa evenimentelor petrecute aici.
***
SERVICIU DE POMPIERI. Tot
în Primăria nouă își are sediul și Poliţia
Locală (înfiinţată în 2005), dar și Remiza de pompieri voluntari (reînfiinţată
în iunie 2006, după 16 ani).
***
PROPRIUL OCOL SILVIC.
4622,3 de hectare de pădure au intrat în
2005 în administrarea directă a
Primăriei Râșnov. Ocol Silvic Râșnov regie autonomă înfiinţată în acel an sub
coordonarea Primăriei - răspunde de
zonele forestiere din regiunile Diham,
Pârâul Rece, Promenada și Tohanul
Nou, împărţite în șase cantoane. Ocolul
a ajuns la 7.064 de hectare în adminis-

trare (6.356 ale Râșnovului), preluând pe
parcurs în gestiune și pădurile Bisericii
Evanghelice și a celei Ortodoxe, dar și
fondul forestier al Primăriei Predeal.
***
SEDIUL REGIONAL PENTRU DECONCENTRATE. Mai
mult decât necesităţile administrative
locale, strategia primarului Adrian
Veștea a reușit să transforme Râșnovul
într-un centru regional prin găzduirea
cât mai multor servicii deconcentrate.
Astfel, printr-un lobby eficient, după
câţiva ani, la Râșnov au fost stabilite
sedii zonale pentru Direcţia Finanţelor
Publice și Agenţia de Plăţi și Intervenţii
în Agricultură (2010), la Râșnov fiind
arondate comunele Vulcan, Cristian,
Bran, Moieciu și Fundata.
***
CINEMA PENTRU ORAȘ. Cu
ocazia Festivalului internaţional de
Film Istoric Râșnov 2010 a fost dat în
folosinţă noul cinematograf orășenesc.
Fostul Cinema „Lumina” a fost transformat într-o sală care poate să
îndeplinească atât funcţia de cinematograf, cât și pe aceea de sală de
spectacole. În 2013, noul cinema a
primit denumirea „Amza Pellea”.
***
BIBLIOTECĂ MODERNĂ. În
august 2008, vechea bibliotecă a orașului, care funcţiona într-un spaţiu impropriu, pe strada Mihai Viteazu, a fost
mutată într-un sediu nou, în Piaţa Școlii. În spaţiul comunitar a fost deschis și
Centrul de informare și documentare
Râșnov, dotat cu acces liber la internet.
La începutul lunii februarie 2011, Biblioteca orășenească Râșnov a fost mutată la Grupul Școlar Industrial Râșnov.
***
POLICLINICĂ TOTAL REFĂCUTĂ. Pe 15 mai 2008, la Râșnov s-a
inaugurat prima investiţie în sistemul
de sănătate, după 30 de ani. După
investiţii de 5,9 miliarde de lei vechi și
doi ani de lucrări, clădirea Policlinicii a
fost complet reabilitată la interior.
Acum, în 2016, Policlinica intră într-o
nouă etapă modernizare și extindere cu
un etaj și lift pe 4 niveluri. 17 noi cabinete medicale vor fi amenajate în
podul clădirii, spaţiu nefolosit în
prezent. După reabilitarea termică,
faţadele vor fi integral refăcute.
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2004:
Eram bucuroși dacă scăpam
măcar de gropile din oraș.
Străzi întregi, în special din
zonele noi de case, n-aveau nici
apă, nici canalizare, nici asfalt.

2016:

Aproape 100% din străzi au trecut printr-un program de reabilitare
generală, de la reţele, asfalt, trotuare, până la spaţii verzi.

INSTITUŢII PUSE ÎN SLUJBA CETĂŢEANULUI
În anul 2006, primarul
Adrian Veștea a luat
iniţiativa transformării
Râșnovului într-un oraș
al florilor.

Iulie 2012, Primăria a terminat renovarea sediului
în care funcţionează APIA și ANAF.

Săli de fitness în aer liber montate în mai 2015
în Piaţa Școlii, cartierele Florilor I, Romacril și ISR,
în Promenada Sisi și pe Valea Cărbunării.

Noua piaţă a orașului va fi
inaugurată în 2016.

SERVICIU PROPRIU DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ. Din aprilie 2009,
Goscom funcţionează în noul sediu de pe strada
Izvor nr. 6, într-o clădire proprietate a societăţii,
și implicit a comunităţii, având în vedere că
Primăria Râșnov e acţionar cu peste 60% la
societatea de gospodărire comunală. Amenajarea unui nou sediu a fost necesară având în
vedere că fosta locaţie a fost revendicată și
retrocedată foștilor proprietari.
***
GHIȘEU ONLINE. În anul 2010, prin
proiectul finanţat de Ministerul Comunicaţiilor,
sediul Primăriei a fost dotat cu tehnică de calcul
și programe cu licenţă, în valoare de 400.000 de
euro. Pe 27 decembrie 2010 s-a lansat portalul
www.primariarasnov.ro, cu facilităţi precum:
plată on-line a taxelor și impozitelor, vizualizarea stadiului cererilor adresate primăriei,
e-petiţii, programare audienţe. Astfel, Râșnovul
a devenit prima administraţie locală din judeţul
Brașov care a reușit să implementeze sistemul
de plăţi on-line.
***
CASA DE CULTURĂ, READUSĂ ÎN
PATRIMONIUL ORAȘULUI. În anul
2011, vechea Casă de cultură a orașului a
revenit în proprietatea Primăriei Râșnov, printrun contract de schimb imobiliar. Biserica Ortodoxă Română a primit în locul Casei de Cultură,
cu suprafaţa totală de 1.822 mp (1.210 mp construcţii, 612 mp curte), fostul sediu al Primăriei
Râșnov din strada I. L. Caragiale, nr. 21, cu
suprafaţa totală de 2.042 mp (713 mp și 828 mp
construcţii, 227 mp și 274 mp grădină).
Valoarea lucrărilor de consolidare totală, restaurare și refuncţionalizare a fost estimată de
experţi, în 2012, la 1,81 milioane de euro.
Primăria a realizat în 2013 lucrările de consolidare de urgenţă a clădirii, iar acum, în 2016,
s-au demarat procedurile pentru reabilitare
integrală și refuncţionalizare instituţională.
***

OASPEŢI DE SEAMĂ

Extinderea și modernizarea Policlinicii,
investiţie demarată în 2016.

4 august 2013 - Inaugurarea
Cinematografului Amza Pellea. „Ce nu a
făcut o ţară întreagă, a făcut Râșnovul,
pentru Amza Pellea”, a mărturisit cu
lacrimi în ochi fiica renumitului actor,
Oana Pellea, prezentă la eveniment.

" PRIMA VIZITĂ A UNUI
PATRIARH. La 24 august 2009,
Prea Fericitul Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, însoţit
de Înalt Prea Sfinţitul Laurenţiu
Streza, Mitropolitul Ardealului, a
vizitat orașul Râșnov, întâlnindu-se
cu primarul Adrian Veștea.

POST PROPRIU DE JANDARMI. Prin
ordin al ministrului Administraţiei și Internelor,
având în vedere noul statut de staţiune turistică
de interes naţional, din 17 decembrie 2012, orașul
Râșnov are la dispoziţie o structură permanentă
de jandarmi. Postul de Jandarmerie Montană
Râșnov este format din opt subofiţeri, instruiţi de
specialiști din Franţa și România, și asigură
ordinea publică pe traseele montane și în staţiune, în echipe mixte cu poliţiștii din localitate.
***
PIAŢĂ NOUĂ PENTRU ORAȘ. Vechea
piaţă a Râșnovului, care avea un aspect desuet, a
devenit deja o amintire. Proiectul noii pieţe a
demarat cu refacerea sistemelor de alimentare cu
apă și canalizare, care și-au depășit durata de
exploatare. În conformitate cu proiectul propus de
Primărie, până în mai - iunie 2016, în piaţa nouă
se vor amenaja 32 de tarabe acoperite pentru producători, 6 locuri pentru tarabe cu flori, dar și 10
chioșcuri modulare (de aprox. 8x4m) destinate
comercializării produselor alimentare preambalate și desfacerii de lactate, brânzeturi, carne sau
ouă. Taxele de acces în piaţă vor rămâne nemodificate, iar preţurile de închiriere a spaţiilor comerciale vor fi la fel ca și în cazul celorlalte spaţii din
oraș deţinute de Primărie.
***
PARCURI ȘI LOCURI DE JOACĂ
PENTRU COPII. În anul 2004, din amenajările
urbanistice ale perioadei comuniste, în orașul
Râșnov mai supravieţuise un singur parc, parcul
amenajat de Sfatul Popular în Piaţa Unirii. Acum
avem parcuri și locuri de joacă în toate cartierele
orașului: I. L. Caragiale, Piaţa Școlii, Gh. Lazăr,
Promenadă, cartierele FSR, Romacril și Florilor.
Și dacă în 2004, pe domeniul public al Râșnovului florile răsăreau întâmplător, după 12 ani,
Râșnov-Rosenau a devenit orașul trandafirilor
prin grija Primăriei și a râșnovenilor. Anual, au
fost plantate mii de flori și a fost promovat un
concept de arhitectură peisagistică specifică unei
staţiuni turistice.

BILANŢ 2004 - 2016

Aprilie 2016 ! Pagina 8

2016 – 2020: 6 noi proiecte de mare
infrastructură pregătite pentru Râșnov
Fondurile europene vor fi o sursă de dezvoltare a orașului și în anii următori
După ce în ultimii patru ani, cu ajutorul
banilor europeni, au fost realizate mai multe
investiţii ce au condus la o dezvoltare rapidă a
orașului, Primăria Râșnov a pregătit deja o primă
listă de proiecte pentru perioada de programare
2016 - 2020, cererile de finanţare urmând a fi
depuse în cel la scurt timp de la lansarea
apelurilor de proiecte.
Proiectele au trecut de analiza de eligibilitate
și vor reprezenta o transpunere a direcţiilor de
dezvoltare stabilite de primarul Adrian Veștea
prin strategia de dezvoltare locală a orașului pentru perioada 2014 – 2020.

Cetatea Râșnov,
proiect de restaurare
de 5 milioane de euro
Primul proiect pregătit pentru înscrierea la
finanţare este cel care vizează restaurarea Cetăţii
Râșnov. Astfel, primarul Adrian Veștea a anunţat
că va fi depusă o cerere de finanţare prin Programul Operaţional Regional - Axa 5.1, pentru 5 milioane de euro. Dacă dosarul va fi admis spre
finanţare, asistenţa nerambursabilă acordată de
Uniunea Europeană va fi de 98%. „Valoarea maximă eligibilă a unui proiect ce beneficiază de
finanţare prin această axă este de cinci milioane
de euro, iar noi vom încerca să obţinem această
sumă. Din păcate, în ciclul bugetar european
2007-2013 nu am putut obţine bani europeni
pentru restaurarea Cetăţii, întrucât situaţia
juridică a monumentului nu era clarificată”, a
explicat primarul. Cu banii europeni, în primă
fază, cetatea va fi „curăţată” de toate intervenţiile
neautorizate efectuate asupra monumentului
istoric înaintea preluării ei de către Primărie, apoi
se vor efectua lucrări de consolidare a fundaţiilor
și se vor reconstrui câteva căsuţe din vechea
cetate. Proiectul mai prevede reamenajarea turnului de Nord, a turnului triunghiular, dar și a
turnului adosat, precum și înlocuirea instalaţiilor
interioare, refacerea structurii din
lemn a acope-

rișurilor și a tâmplăriei. Pentru restaurarea Cetăţii se vor folosi exclusiv materiale de construcţie
corespunzătoare încadrării istorice, În spaţiile
din cetate se vor amenaja săli muzeale la cele mai
moderne standarde în domeniu, de la cele legate
de asigurarea microclimatului la cel privind securitatea obiectelor de patrimoniu ce vor fi expuse.

Parcare multietajată
pe Valea Cetăţii
An de an, Rânovul a atras tot mai mulţi
turiști, ajungându-se în vârf de sezon chiar la
4.000 - 5.000 pe zi. În aceste condiţii, cererea de
locuri de parcare în Valea Cetăţii a crescut, iar
parcarea amenajată cu bani de la bugetul local în
2009, cu o capacitate de 110 de locuri și spaţii
special destinate pentru staţionarea autocarelor, a
devenit prea mică. În aceste condiţii, administraţia locală are în vedere accesarea fondurilor
europene pentru realizarea unei noi parcări la
baza Cetăţii Râșnov. „Este în curs de elaborare
documentaţia pentru construirea unei noi parcări, multietajate, în zona Valea Cetăţii”, a
declarat primarul Adrian Veștea. În acest an va fi
întocmi Studiul de Fezabilitate și celelalte
proiecte necesare în vederea accesării unei
finanţări nerambursabile, iar pentru realizarea
acestor documentaţii a fost alocată de la bugetul
local suma de 211.000 de lei.
În altă ordine de idei, tot pentru extinderea
facilităţilor de parcare, în bugetul
local pe anul în curs este

Parc dendrologic
și grădină botanică
Un alt proiect al Râșnovului care așteaptă
deschiderea liniilor de finanţare este cel ce
vizează amenajarea unui parc dendrologic. Și
această investiţie care va da plus valoarea orașului nostru va putea fi finanţată din bani
europeni tot în proporţie de 98%, acesta
încadrându-se pe Axa 7.1 – Sprijinirea unei
creșteri favorabile ocupării forţei de muncă,
prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte
a unei strategii teritoriale pentru anumite zone,
care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilităţii și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice. „Intrarea în acest parc va fi
liberă și ţinând cont că nu este un proiect
aducător de venit putem obţine maximul de
finanţare, respectiv 98% din valoarea de 5 milioane de euro la cât am estimat investiţia”, a
precizat Adrian Veștea. Pe lângă parcul dendrologic, în conformitate cu proiectul propus, în
zonă ar urma să fie amenajată o zonă de
relaxare, una de joacă, trasee pentru plimbare,
dar și un lac cu ponton.
În completarea acestui proiect, o altă
investiţie pentru care Primăria Râșnov vrea să
acceseze fonduri nerambursabile este amenajarea unei grădini botanice. „Acest proiect se
încadrează pe Axa 5.2 - Realizarea de acţiuni
destinate îmbunătăţirii me-

diului urban, iar cofinanţarea Uniunii
Europene este tot de 98% din valoarea estimată de 5 milioane de euro”, a spus primarul.
Proiectul include și amenajarea unui pavilion
multifuncţional cu magazine și cafenea, sere
pentru arbori, flori autohtone și tropicale, un
alpinarium și un rozarium.

Prima creșă a Râșnovului
O altă prioritate pentru autorităţile locale o
reprezintă dezvoltarea infrastructurii educaţionale. Astfel, prin Programul Operaţional
Regional 2014-2020, Axa 5.1, Primăria va solicita o finanţare nerambursabilă pentru construirea unei noi creșe, cu o capacitate de 150 de
locuri, în Cartierul Primăverii. Râșnovul a mai
avut o creșă, construită înainte de 1989 de către
o fabrică din localitate, dar care a fost închisă la
începutul anilor 2000. De altfel, pentru elaborarea proiectului tehnic, a studiului de fezabilitate și a celorlalte documentaţii tehnice, de la
bugetul local pe anul 2016 a fost alocată suma
de 260.000 de lei.

prevăzută
suma de 277.500 de lei pentru
modernizarea spaţiilor destinate staţionării vehiculelor din zonele turistice.

Roller Park pe Valea Cărbunării
În contextul în care Râșnovul devine
un oraș ce oferă din ce în ce mai multe
posibilităţi de petrecere a timpului liber,
autorităţile locale pregătesc un nou
proiect care îi vizează în special pe tineri
și adolescenţi. Astfel, Primăria are în
vedere realizarea unui Roller Park,
locaţia unde acesta ar urma să
funcţioneze fiind pe Valea Cărbunării,
pe partea dreaptă în sensul de mers dinspre oraș, înainte de complexul de
trambuline. Parcul va fi prevăzut cu trei
ramuri, una pentru skate, una pentru
trail și una pentru longboard. Pe prima
dintre acestea, utilizatorii vor putea
folosi celebrele skateboard-uri, pe un
circuit care va cuprinde trambuline,
obstacole și alte elemente specifice
mișcării skate, una tot mai apreciată de
tinerii din ţara noastră. Secţiunea de

trail va fi dedicată celor care preferă
rolele, iar pe cea de longboard va putea
fi utilizat un tip de echipament sportiv
oarecum similar cu un skateboard, dar
mult mai lung și mai rapid, datorită
dimensiunilor roţilor. Astfel, pasionaţii
acestor sporturi de recreere vor avea
parte pe Valea Cărbunării de un loc unde
își vor putea exersa în voie cursele de
coborâre, slalom sau alunecare.
Pentru realizarea parcului va fi
depus un proiect de finanţare la Uniunea Europeană, în cadrul priorităţii de
investiţii 7.1, prin care se pot solicita
fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii din staţiunile turistice și balneare.
Sesiunea de depunere a proiectelor se
deschide în 1 iunie, Râșnovul fiind una
dintre cele 22 de staţiuni din Regiunea
Centru declarate eligibile de ADR.

METAMORFOZA UNUI ORAȘ
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2016, anul cartierelor de blocuri: Florilor,
Chimica și ISR intră în reabilitare generală
Sistem de scurgere a apelor pluviale, „revizie” asfalt și trotuare, resistematizare parcări, amenajare zone verzi

Asfalt și pe drumul
din Valea Glăjeriei

Anul trecut, Primăria Râșnov a stabilit un
record de investiţii în infrastructura stradală, fiind
alocată suma de 4,1 milioane de euro pentru
reabilitarea și modernizarea unui lot de 38 de
străzi (cartierul Primăverii plus alte 32 de artere
din zonele de case, pe tronsoane în care s-au finalizat anterior lucrările la reţeaua de apă - canal).
Reabilitările din 2015 au vizat realizarea unui sistem de canalizare pluvială în tot orașul, turnarea
de covor asfaltic, realizarea de trotuare și s-au
încheiat anul acesta cu ultimele amenajări ale
spaţiilor verzi. În 2016, atenţia se îndreaptă către
cartierele de blocuri din oraș - Florilor, ISR și
Chimica, urmărindu-se aceleași obiective ca și în
zonele de case. Proiectele de modernizare sunt la
acest moment în diferite stadii de implementare,
lucrările urmând a fi licitate pe trei loturi, pentru
fiecare cartier în parte. „Documentaţiile aferente
lucrărilor de sistematizare în cartierele Florilor și

ISR sunt pregătite pentru demararea licitaţiei pe
Sistemul Electronic de Achiziţii Publice. Pentru
lucrările din cel de-al treilea cartier, respectiv
Chimica, documentaţia este în lucru și în câteva
săptămâni va fi demarată procedura de atribuire
a execuţiei”, a declarat primarul Adrian Veștea.
Potrivit documentaţiilor tehnice, în cartierele
Florilor și ISR, lucrările necesare sistematizării
vizează ranforsarea structurii rutiere a carosabilului platformelor de parcare și trotuarelor existente. Pe unele porţiuni vor fi executate lucrări de
lărgire, iar pe segmentele nou create se vor executa toate lucrările specifice amenajării unui
drum, mai precis se va realiza o fundaţie din balast și piatră spartă, apoi se vor așterne straturile
de asfalt. De asemenea, vor fi create noi locuri de
parcare și trotuare. Totodată, va fi realizat un sistem subteran de scurgere a apelor pluviale, astfel
încât să fie respectate noile reglementări din

domeniu. Sunt prevăzute și lucrări de semnalizare a circulaţiei (marcaje longitudinale, indicatoare rutiere), precum și rampe pentru accesul
persoanelor cu dizabilităţi, iar în final vor fi amenajate și zonele verzi.
În Cartierul Florilor, lungimea totală
suprafeţei carosabile ce urmează a se asfalta este
de 791,73 metri liniari, din care 430,72 ml este
lungimea celor două tronsoane ale Aleii Florilor,
iar 361,01 ml este lungimea totală a parcărilor din
zona blocurilor. În cartierul ISR, în proiect se
arată se vor păstra traseele existente cu mici modificări. Lungimea totală a drumurilor și aleilor și
parcărilor din acest cartier ce fac obiectul proiectului de modernizare este de 1.582,58 metri, fiind
cuprinse străzile ISR, Vlad Ţepeș, Abatorului, precum și șase alei și patru platforme de parcare.
Aici, după finalizarea lucrărilor vor rezulta 229 de
locuri de parcare.

Una dintre zonele orașului
care a cunoscut o dezvoltare semnificativă în ultimii ani este Valea
Glăjeriei. În aceste condiţii, autorităţile locale se concentrează pe
modernizarea infrastructurii rutiere și pe acest tronson intens circulat după ce s-au deschis mai
multe pensiuni în zonă. Astfel,
pentru 2016 obiectivul stabilit este
asfaltarea până la kilometrul
9,230. Drumul Glăjeriei are în
total 10 km și face legătura cu un
drum forestier, care a fost deja
modernizat și care ajunge până la
Cabana Gura Diham.

Continuă îngroparea
reţelelor pe strada
Florilor
Schimbarea imaginii zonei
centrale a Râșnovului, începută pe
bani europeni cu Bulevardul
Republicii și Piaţa Unirii, vizează și
arterele adiacente, Florilor, Ion
Creangă și Mihai Viteazul, unde
lucrările sunt în curs de finalizare,
fiind finanţate de la bugetul local.
Și aceste trei străzi scapă de păienjenișul de cabluri care „sufoca”
centrul Râșnovului, toate reţelele
fiind îngropate în subteran, lucrări
completate de reabilitarea reţelelor de apă – canal, de realizarea
unui sistem de iluminat public
adaptat zonei istorice, de refacerea
asfaltului, a trotuarelor și a spaţiilor verzi. Ion Creangă și Mihai
Viteazul au fost finalizate, iar acum
se lucrează la cel de-al doilea un
segment al străzii Florilor, respectiv pe porţiunea dintre Republicii
și Mihai Viteazul.

A fost ales modelul umbrelelor din centrul istoric

La fel cum se întâmplă și în marile orașe
ale ţării și ale Europei, centrul istoric al
Râșnovului dorește să redevină „inima” orașului, loc de relaxare pentru râșnoveni și turiști
deopotrivă. Refăcut în totalitate și transormat
în pietonal tocmai în această idee, noul centru
al Orașului Trandafirilor va beneficia de un
aspect unitar, tot după exemplul marilor orașe.
Astfel, toate terasele din Piaţa Unirii vor avea
umbrele de același tip, modelul fiind deja ales
de către reprezentanţii autorităţilor locale.
Exemplarele care se vor afla pe marginea

„pietonalului” sunt personalizate, dedicate
urbei noastre, ilustrând o panoramă ce cuprinde orașul, dar și Cetatea și dealul Cetăţii.
Totodată, culorile alese, alb-negru pe fond bej,
duc privitorul cu gândul la istorie, asemenea
unor ilustrate ce redau vremurile de odinioară.
Umbrelele vor fi puse la dispoziţie de către un
sponsor privat, care a susţinut campania de
proiectare și se va ocupa și de realizarea exemplarelor, iar pe lângă elementele legate de
orașul Râșnov, grafica va cuprinde și numele
unui brand cunoscut în ţara noastră, Holsten.

RELIGIE
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Mormântul lui Hristos, izvorul învierii noastre!

Se spune că, la un moment dat, un tânăr,
ucenic al unui „Avva” cu viaţă aleasă și cu
minte limpede, văzând cât de repede se
răspândește răul în lume și văzând că răul e
gândit de minţile oamenilor și lucrat prin
osteneala lor, a zis: „Avva, lumea s-a înmulţit
și răul, de asemenea, s-a înmulţit, ce ne vom
face?” - iar bătrânul i-a răspuns: „nu te îngrijora, unde se înmulţesc oamenii se înmulţește
și păcatul dar, în același timp, Dumnezeu are
grijă și binecuvintează, ca acolo să se
înmulţească și Harul”.
Aducându-mi aminte de această cugetare
și de acest dialog specific oamenilor lui Dumnezeu, gândind la contextul delicat în care ne
aflăm și cugetând la Sfânta Înviere, am
îndrăznit să aplic învăţătura pe care o
desprinsesem din gândirea Sfinţilor Părinţi la
cele pe care le petrecem noi și punându-mă în
starea ucenicului întrebător dar și în starea
înţeleptului părinte, m-am întrebat și mi-am
răspuns: „Avva, într-o lume în care moartea
are ultimul cuvânt; într-o lume în care
oamenii ies în stradă, cu agresivitate, cerând
abdicarea lui Dumnezeu; într-o lume în care,
datorită stresului, dezinformării și derutei, tot
mai mulţi oameni se gândesc la sinucidere iar
unii, destul de mulţi, chiar o fac; într-o lume
în care banul e mai important decât omul și în
care sistemul de sănătate și de protecţie a
vieţii, se șoptește pe la colţuri, e tot mai des
folosit pentru a „deratiza” societatea umană,
fie de indezirabili sociali fie de indezirabili biologici; într-o lume în care industria farmaceutică e la concurenţă, bineînţeles că economică,
cu industria militară, una preocupându-se sistematic de crearea de noi zone de conflict pentru a fi folosită și pentru a fi aducătoare de
beneficii financiare iar alta inventând în laboratoare, viruși și boli, pentru a-și vinde produsele; într-o lume în care oamenii organizaţi
în asociaţii moderne, pentru satisfacţie și
bucurie, ucid vietăţile cu cruzime - pretinzând
că ajută, de fapt, la deratizarea și ecologizarea
naturii; într-o lume în care mamele, care prin
definiţie sunt protectoarele pruncilor, își ucid
copiii, în propriul pântece, folosindu-se de
cabinete medicale moderne care sunt adevărate fabrici ale morţii; într-o lume în care cei
puternici îi bombardează pe cei mai slabi, pentru a le lua resursele naturale, iar apoi, de
ochii lumii, adună ciungii și ologii, văduvele și
orfanii, în stabilimente de îngrijire, pentru a
lăsa impresia că sunt, nu agresori și ucigași, ci
filantropi și ocrotitori, cărora le pasă de cei
înapoiaţi care au nevoie de „implementarea

democraţiei” și adesea, chiar sunt crezuţi;
într-o lume în care cei puternici, pentru a prelua puterea socială și politică, folosesc metode
pline de cruzime ucigând în așa numite „revoluţii” naivii care sunt prinși ca peștii la copcă;
într-o lume în care erosul, ca manifestare
supremă a egoismului, a înlocuit, în gândirea
umană, iubirea jertfelnică și într-o lume în
care omul se plictisește și își numără zilele,
într-o așteptare care parcă nu mai are sfârșit,
ca soldatul în armată sau ca deţinutul în
pușcărie: într-o asemenea lume Sărbătoarea
Învierii Domnului mai este o realitate sau a
devenit un slogan religios, golit de sens, pe
care ne luptăm să îl scoatem din conștiinţă?
Acestor întrebări, acestor provocări pe
care, oricât aș dori să le ignor, nu pot să mă
prefac că nu le văd, le-am răspuns cu cuvântul părintelui înţelept și cu înţelepciunea
Sfintei Scripturi: „unde se înmulţește
păcatul acolo se înmulţește și Harul” și
„unde voiește Dumnezeu se biruiește rânduiala firii”!
Paradoxal, moartea este argumentul
fundamental al vieţii „grăuntele de grâu
dacă nu moare rămâne singur, iar dacă
moare aduce roadă multă”! Paradoxal,
elogiind moartea, argumentăm viaţa.
Cu delicateţe, îi anunţ pe aprigii
luptători împotriva vieţii dar mai
des împotriva lui Dumnezeu izvorul fundamental și
unic, al vieţii, că lupta lor e

benefică, provoacă, argumentează, fundamentează și dă sens vieţii și Învierii. Într-o
lume în care toţi ar striga „Hristos a Înviat!” Învierea ca piedestal al vieţii s-ar dărâma.
Învierea ca simbol al biruinţei vieţii asupra
morţii este plină de bucurie tocmai pentru că
este surprinzătoare, apare de unde nu te
aștepţi și se arată în mod incredibil: Viaţa
izvorăște din mormânt, Învierea se proclamă
în umbra morţii și Dumnezeu e mai prezent
cu cât e mai exilat. De ce? Pentru că Dumnezeu este Iubire, Iubirea este Jertfă iar jertfa
asigură veșnicia.
Voi spune ceva incredibil: Dumnezeu e
mai Dumnezeu cu cât îl torsionăm mai mult
pentru că prin torsionare îl predispunem la
jertfă și prin foc Îl facem să fie mai strălucitor.
Tocmai într-o lume predispusă morţii este
necesar Dumnezeu!
Învierea lui Hristos nu e doar un slogan
religios și sărbătoare, ci este o lucrare plină de
Har și dătătoare de viaţă. Dacă creaţia nu L-ar
fi ucis pe Fiul lui Dumnezeu nici nu l-ar fi predispus la Înviere.
Comportamentul agresiv al creaţiei faţă de
Creator - asigură Acestuia veșnicia și argumentează necesitatea existenţei Lui. „Căci
unde dorește Dumnezeu se biruiește rânduiala firii”...
În copilărie, în munţi, îmi plăcea să caut
„pâraiele ascunse”. De la un izvor pleca la vale
un fir de apă. Pe parcurs acelui fir de apă se
adăugau alte fire de apă care veneau dinspre
alte izvoare. Așa se forma un pârâu. Vara, în
vreme de secetă, când pârâul era predispus
pieirii, datorită arșiţei, dintr-o dată apa dispărea ca și când ar fi înghiţit-o pământul. De
la un loc albia pârâului rămânea seacă, uscată
și pustie. Această pustietate lăsa impresia că
pârâul a murit. Coboram, însă, pe cursul
pârâului, adesea câţiva kilometrii și deodată
vedeam cum, din albia seacă, izvora șuvoi
de apă. Apa era rece și bună!
Ceea ce dispăruse, ca
apă încălzită de soare,
apărea aici ca un
izvor rece și bun
de băut proaspăt ieșit
din pământ.

Pe Dumnezeu oamenii l-au ascuns în
pământ iar El a ieșit, unde și cum nu se așteptau. Cu cât piatra de pe mormânt e mai mare,
cu cât patimile, suferinţa și uciderea Lui e mai
crudă cu atât El iese mai strălucitor. Iubirea
strălucește în jertfă. Această lecţie încă nu a
învăţat-o creaţia.
„Dacă Tu ești Dumnezeu dă-Te jos de pe
Cruce” au zis tâlharii, neînţelegând că El nu se
cobora de pe Cruce tocmai pentru că era
Dumnezeu. Coborându-se de pe Cruce și-ar fi
căutat, în mod egoist, propriul interes și ar fi
încetat să mai fie Iubire, renunţând la jertfă.
Ar fi încetat să mai fie Dumnezeu și ar fi fost la
fel ca tâlharii care îl provocau.
Cu nădejdea că Bunul Dumnezeu iartă
nepriceperea și neputinţele noastre și că ne
iubește așa cum suntem, după perioada postului, ca timp de pocăinţă, cei credincioși,
înţelegându-i pe cei necredincioși și continuând să-i iubim ca pe niște trepte ale urcării
noastre spre cer, ne bucurăm de Sfânta Înviere
ca de propria noastră biruinţă asupra morţii.
Trăim frumuseţea Paștelui în micul nostru univers iar dacă cei din familia noastră au
trecut de partea celor care ies în stradă
împotriva Lui Dumnezeu noi ne retragem, cu
smerenie, în taina sufletului nostru, acolo
unde încă vajnicii luptători și vestitori ai
morţii, încă nu au inventat instrumente cu
care să pătrundă pentru a-L ucide pe Dumnezeu.
Pentru cetăţenii din Ţara Bârsei și din Ţinutul Branului, un gând bun și o binecuvântare
dar și un cuvânt de încurajare. Pentru consilierii locali și judeţeni, dar și pentru primarii
care conduc orașele și comunele noastre - un
cuvânt de îmbărbătare - atât de necesar în vremurile pe care le trăim. Pentru Orașul Râșnov
- unde protoieria noastră este găzduită - și
pentru Domnul Primar Adrian Veștea - felicitări pentru gestionarea eficientă a Orașului.
Ne cerem iertare și le iertăm toate pentru
Înviere. Doamne ajută!
Hristos a Înviat! Sărbători binecuvântate!
Protoiereu Gheorghe Colţea

Prima ctitorie a Basarabilor în Transilvania,
„Biserica românească de piatră", construită încă din
1384 (parohia Râșnov I). Cea mai veche biserică
ortodoxă de piatră din sud-estul Transilvaniei, mult
mai veche decât biserica Sfântul Nicolae din Șcheii
Brașovului, a fost restaurată în perioada 2013 - 2015.
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„Învierea Ta Hristoase
Mântuitorule, îngerii o laudă
în ceruri și pe noi, pe pământ,
ne învrednicește cu inima
curată să Te mărim!”

Oamenii L-au condamnat pe Dumnezeu
la moarte; cu Învierea Lui, El i-a condamnat
la nemurire. Pentru lovirea pe care a primit-o, Dumnezeu S-a întors îmbrăţișând; pentru insulte, binecuvântând; pentru moarte,
cu nemurire. Niciodată oamenii nu au arătat
atâta ură faţă de Dumnezeu ca atunci când
L-au răstignit; și niciodată Dumnezeu nu a
arătat dragostea lui faţă de oameni ca atunci
când a înviat. Omenirea a vrut să-L omoare
pe Dumnezeu, dar Dumnezeu, prin Învierea
Lui, i-a adus pe oameni la viaţă, Dumnezeul
cel răstignit și înviat a treia zi dintr-o moarte
groaznică! Nu mai este moarte. Nemurirea îl
înconjoară pe om și întreaga lui lume. Cu
Învierea Dumnezeu-Omului, natura umană
este condusă ireversibil spre drumul
nemuririi. Dacă omul trăiește în credinţa
Învierii Domnului, el trăiește în afara morţii,
nu este atins de ea; moartea este la piciorul
omului. „Unde este moarte boldul tău? Unde
este biruinţa ta, iadule?”. Iar când un om
care crede în Hristos moare, el părăsește
trupul său ca pe niște haine în care va fi din

nou îmbrăcat în Ziua Judecăţii din urmă.
Înaintea Învierii Dumnezeu-Omului
moartea era a doua natură a omului; viaţa
era prima și moartea a doua. Omul s-a obișnuit cu moartea ca fiind ceva natural. Dar
după Învierea Sa, Domnul a schimbat totul:
și dacă era natural până la Învierea lui Hristos ca omul să moară, după Învierea lui
Hristos este natural ca omul să nu moară.
Prin păcat omul devine muritor și vremelnic; cu Învierea Dumnezeu-Omului el
devine nemuritor și veșnic. În aceasta este
forţa, în aceasta este puterea, în aceasta
este tăria Învierii lui Hristos. Fără Înviere
nu există creștinism. Printre minuni aceasta este cea mai mare; celelalte minuni
încep și se termină cu ea. De la ea a răsărit
credinţa și dragostea și nădejdea și rugăciunea și iubirea pentru Dumnezeu. Hristos a
Înviat! Sărbători cu pace și bucurie în
suflete! La mulţi ani tuturor celor care cred
că vor învia!.
Pr. Paroh Ovidiu Coroiu,
Parohia Râșnov IV

„Veniţi de luaţi lumină
și veţi fi fericiţi, căci
fericirea nu poate fi găsită
decât cu lumina izvorâtă
din Învierea lui Hristos”
Prin mila lui Dumnezeu am petrecut
în pace și în acest an perioada Postului
Mare, înfrânându-ne trupul și sufletul de
la pornirile rele, curăţindu-ne inima și
mărturisindu-ne păcatele în faţa duhovnicului pentru a ne împărtăși cu
Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus
Hristos. Am trăit în acest sfânt și mare
post al Învierii Domnului, alături de Hristos, am fost cu El în Ghetsimani, la Pilat,
pe Golgota, la punerea în mormânt și
astăzi ne bucurăm de Înviere. Învierea
este singurul eveniment care dă sens existenţei, ne arată că suntem nemuritori, că
viaţa de aici are rostul de a fi trăită frumos
în iubire și înţelegere unul cu altul.
Lumina Învierii străbate timpul Creaţiei
și satură setea omului de desăvârșire, de
mântuire – a sa și a semenului său. Dacă

n-ar fi înviere, n-ar fi nici o bucurie, nu
ne-am putea bucura deplin de tot ceea ce
există în lumea aceasta pentru că imediat
ar apărea umbras morţii. Învierea este
lumină și bucurie. Veniţi de luaţi lumină
și veţi fi fericiţi, căci fericirea nu poate fi
găsită decât cu lumina izvorâtă din
Învierea lui Hristos. Dacă am dobândit, la
acest praznic, fericirea în Hristos să dăm
și aproapelui nostru care n-a găsit încă
calea fericirii – căci Împărăţia lui Dumnezeu este a celor fericiţi în Hristos. Cu
ocazia Praznicului Învierii vă dorim dumneavoastră și familiilor dumneavoastră
precum și celor dragi să aveţi parte de
bucurii duhovnicești în drumul spre
desăvârșire. HRISTOS A ÎNVIAT!
Pr. Paroh Valeriu Frăţilă,
Parohia Râșnov III

„Iubiţi credincioși, Hristos a înviat din morţi,
fiind începătura (a învierii) celor adormiţi (Cor. 15,20)”
Hristos a Înviat! Astăzi prăznuim
praznicul praznicelor și sărbătoarea sărbătorilor. Astăzi este bucurie duhovnicească pretutindeni în lumea creștină. Astăzi, Domnul
și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus
Hristos a luminat toate prin învierea Sa.
Cerul și pământul după cuviinţa Sa să se
veselească, căci lumina Învierii Domnului a
umplut de lumină cerul și pământul și iadul
și pe toţi cei ţinuţi în legăturile morţii cu
nădejdea Învierii, la veșnica veselie i-a adus
prin coborârea Mântuitorului în iad. Astăzi,
Hristos, viaţa noastră, a pus temelie nouă
neamului omenesc prin Învierea Sa și a încununat toate minunile preaslăvite făcute de El
pe pământ. Astăzi este Învierea Domnului,
azi Hristos, viaţa noastră, a biruit moartea,
iadul și pe diavolul. Astăzi, ni s-au deschis
porţile raiului și ale Împărăţiei Cerurilor.
Astăzi, îngerii se bucură împreună și preamăresc pe Dumnezeu. Să lepădăm din casele și inimile noastre toată răutatea, toată
întristarea și păcatul și să primim cu bucurie
pe Hristos cel Înviat din morţi. Să ne închinăm Crucii pe care s-a răstignit Iisus Hristos.

Să sărutăm mormântul din care a înviat
Domnul. Să urmăm cu credinţă și nădejde pe
Mântuitorul nostru împreună cu Maica
Domnului, cu Apostolii și cu toţi sfinţii, cu
părinţii și înaintașii nostri. Să ne îmbrăţișăm
duhovnicește frate cu frate, să ne împăcăm,
să ne iubim unii pe alţii căci azi am dobândit
iertare și mântuire prin Înviere. Nimeni să nu

fie trist, nimeni să nu-și piardă credinţa și
nădejdea în necazurile vieţii căci Hristos cel
Înviat este cu noi și rămâne în veci cu noi de
vom rămâne în dragostea Lui și-i vom păzi
poruncile. Deoarece Învierea din morţi a
Domnului Iisus Hristos este semnul biruinţei
Sale și garanţia mântuirii noastre, era firesc
ca încă de la început sărbătorirea acestei

Învieri să constituie una dintre sărbătorile
cele mai importante ale creștinătăţii. La câteva zile după intrarea Sa solemnă în Ierusalim,
Mântuitorul a fost judecat și răstignit, a
murit pe cruce și a fost pus în mormânt.
După trei zile, adică duminica dis-dedimineaţă El a înviat ca un biruitor, cu puterea dumnezeirii Sale, ca să plinească Scriptura și cele hotărâte de iconomia divină pentru mântuirea neamului omenesc. Sărbătoarea Paștelui sau Învierea Domnului
reprezintă cel mai mare eveniment din istoria mântuirii noastre, care ne-a adus posibilitatea mântuirii și care stă la temelia credinţei
și a Bisericii Creștine. Cuvântul „Paști”
înseamnă «trecere», adică trecerea de la
moarte la viaţă, adică Înviere. Cu această
credinţă în înviere, credinţă dătătoare de
viaţă, care ne dă putere și biruinţă să cântăm
împreună cântarea Învierii: «Hristos a înviat
din morţi. Cu moartea pre moarte călcând. ?i
celor din morminte. Viaţă dăruindu-le».
Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat!
Pr. Paroh Radu Bogdan,
Parohia Râșnov I
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Rănit de două ori în război, a sărbătorit 101 ani
Veteranul Necula Nicolae a fost celebrat cu onor militar

Lt. Necula Nicolae a fost sărbătorit cu onor militar.

Tortul aniversar de 101 ani, o vârstă
greu de atins pentru orice om.

Necula Nicolae, nora sa și unul dintre
cei doi strănepoţi, în vârstă de 5 ani.

Veteranul Necula Nicolae a fost sărbătorit
pe 15 aprilie la Râșnov, la împlinirea vârstei de
101 ani, cu acest prilej alături de el fiindu-i
familia, dar și reprezentanţi ai autorităţilor
locale și judeţene, precum și militari de la UM
01751 Râșnov, de la Centrul Militar Zonal
Brașov sau membri ai Asociaţiei Veteranilor de
Război. Locotenentul în retragere Necula
Nicolae a fost cinstit cu onor de către militarii
de la Unitatea de Transmisiuni, chiar la el în
curte, după care a ciocnit cu toată lumea și a
servit un pahar de șampanie, a suflat în tortul
pe care stătea un număr ce puţini oameni
ajung să îl atingă în viaţă și a fost felicitat de
către toţi cei prezenţi.
Născut pe 15 aprilie 1915 în Dobrogea, unde familia sa se stabilise di n cauza războiului
și a altor greutăţi, s-a întors înainte să înceapă
școala la Tărlungeni, Brașov. În tinereţe a făcut
schi de performanţă și fotbal la echipa IAR
Brașov, iar înainte de Al Doilea Război Mondial (1939) a fost mobilizat la școala de sergenţi
de artilerie, devenind apoi membru al Regimentului de vânători de munte. A participat la
trecerea Prutului, la „campania din Crimeea”
și a fost rănit la ochi în 1942, în bătălia de la
Cotul Donului, Predeal. A fost apoi adus în
ţară, operat la Iași și trimis la Dresda, Germania, pentru o nouă intervenţie chirurgicală
complicată. S-a refăcut și a fost trimis din nou
pe front, iar după întoarcerea armelor împotriva armatei germane este rănit a doua oară, în
Munţii Tatra. A fost căsătorit timp de 67 de ani,
iar soţia care i-a fost alături și care i-a dăruit
doi copii a decedat în 2014. Necula Nicolae are
și doi strănepoţi, de 2, respectiv 5 ani, care i-au
fost alături la aniversare. „Nu prea mai aude,
motiv pentru care nu se mai uită la televizor.
Se mișcă însă destul de mult, atunci când este
vreme bună iese la aer. A rămas meticulos, așa
cum era în armată. Se trezește dimineaţa, își
face singur patul, se spală, mănâncă, are un
program destul de exact”, ne spune nora în
vârstă de 67 de ani a veteranului.

„Încă din 2004, anul în care am ajuns
primar, am început să invităm veteranii la
diferitele evenimente organizate în oraș. În
cinstea lor am ridicat și monumentul din
Piaţa Școlii. Respectăm toate eforturile lor
depuse pe câmpul de luptă și memoria
celor care și-au dat viaţa în pentru ţară. Am
participat și la aniversarea de 100 de ani a
domnului Nicolae, m-am simţit foarte bine
cu familia și îmi doresc să mai vin mulţi
ani”, a declarat Adrian Veștea, primarul
orașului Râșnov.

Vor să îl ducă
în vizită la Unitate
Militarii de la Unitatea de Transmisiuni din
Râșnov, cei care l-au onorat pe locotenent cu
prilejul aniversării, își doresc să îl ducă pe acesta într-o vizită la ei „acasă”. „Ne dorim să îl
aducem într-o zi să vadă Unitatea Militară.
Datorită dânsului și a camarazilor din Al
Doilea Război Mondial noi existăm astăzi și
formăm Armata Română”, a spus colonelul
Sorin Silviu Bălășescu, comandant al UM
01751 Râșnov.

Sărbătoritul a ciocnit un pahar
de șampanie cu toţi invitaţii săi.

Decorat cu ordinul
„Virtutea Militară”
La finalul celui de-Al Doilea Război Mondial, Necula Nicolae a fost demobilizat cu gradul
de sublocotenent și decorat cu ordinul „Virtutea Militară”, existent încă de pe vremea
domnitorului Alexandru Ioan Cuza. „Îi urez
«La mulţi ani!» domnului locotenent, care a
ajuns la o vârstă onorabilă ce ne duce cu gândul la faptul că o viaţă disciplinată face parte
din reţeta pe care a urmat-o pentru a atinge
acest număr distins. Este o mândrie pentru
noi, românii, să avem în această ţară cetăţeni
onorabili, decoraţi cu Ordinul «Virtutea Militară», existent încă de pe vremea domnitorului Cuza”, a precizat și prefectul Brașovului,
Ciprian Băncilă.

Ciprian Băncilă este primul prefect al
judeţului Brașov care vizitează UM
01751 Râșnov, iar cu această ocazie,
comandantul Sorin Silviu Bălășescu i-a
oferit drept cadou o plachetă și o icoană.

COMUNITATE

Aprilie 2016 ! Pagina 13

„Mama Oara”, 50 de ani în inima Bucegilor
Oara Bordea a sărbătorit pe 17 aprilie cinci decenii de când primește turiști
la cabanele din Munţii Bucegi, timp în care a trecut pe rând
pe la Vârful Omu, Caraiman, Babele și Diham

Petrecerea a fost plină de cântece de munte, poze de
grup și alte surprize pregătite de oaspeţii Mamei Oara.
Pe 17 aprilie 1966 devenea cabanier la Vârful
Omu, iar de atunci și-a petrecut viaţa în Bucegi,
ca gazdă pentru iubitorii muntelui din toată ţara
și nu numai. După un sezon pe cel mai înalt vârf
din masivul cel mai estic al Carpaţilor Meridionali, „Mama Oara” a trecut la Cabana Caraiman
pentru trei ani apoi pentru alţi nou la Babele,
pentru ca din 1979 să se stabilească acolo unde se
află și astăzi, la Cabana Diham. La cinci decenii de
activitate, a fost sărbătorită de familie și peste 100
de turiști din București, Brașov, Râșnov și alte
zone ale ţării. Cu toţii au felicitat-o pe Oara
Bordea, născută în 1942, au ciocnit cu ea un
pahar de șampanie și i-au dedicat cântece de
munte. La rândul ei, cabaniera a promis că va mai
rămână mulţi ani în inima munţilor și îi va primi
pe toţi la fel de bine cum a făcut-o timp de 5 decenii. „Uneori, nici nu îmi vine să cred cum au
trecut anii, în această muncă grea, care nu e deloc ceea ce văd oamenii. Iubesc muntele, mi-au
plăcut și îmi plac turiștii și oamenii de munte.
Cei care mă iubesc, au venit la aniversare, fiecare
cu amintirile și poveștile lui. Să le dea Dumnezeu
multă sănătate! Mulţumesc și domnului primar
Veștea și domnului Butnariu de la Goscom, doi
oameni de munte care au ţinut să îmi fie alături.
O să mai rămân măcar cinci ani pe munte, să
mai aranjăm niște lucruri și să lăsăm o orânduială în toate”, ne-a spus cea care a sărbătorit 50
de ani în activitatea de cabanier.

„Phoenix Diham”, cabana
renăscută din propria cenușă
Născută la Râșnov, într-o familie de crescători de animale, Oara l-a avut alături pe soţul Gigi încă de la începutul
carierei sale de cabanier, bărbatul trecând în nefiinţă în
2005. Are doi copii, iar de la fiecare dintre aceștia are și câte
un nepoţel. În ultimii ani, băiatul și nora sa sunt cei care o
ajută la treburile cabanei. „E o femeie caldă, înţelegătoare,
primitoare, tolerantă cu turiștii și o fire extrem de plăcută.
A trecut și prin vremuri grele, în 2002 ambele corpuri ale
cabanei au ars, însă niciodată nu s-a dat bătută. Datorită
ei, am petrecut acum la «Phoenix Diham», cabana renăscută din propria cenușă. Își duce singură marfa cu mașina, însă a apucat și vremurile când făcea aprovizionarea
cu măgarul. Este o femeie de toată isprava”, o descriu cei
care o cunosc de decenii întregi pe „Mama Oara”.
Acum zeci
de ani, când
„Mama Oara”
și soţul ei,
Gigi, erau
cabanieri la
Caraiman.

Invitaţii i-au oferit Oarei Bordea o
diplomă, ca semn de recunoștinţă
pentru anii petrecuţi pe munte.

Primarul Adrian Veștea, iubitor al muntelui de
asemenea, a fost alături de mama Oara și invitaţii ei.

150 de experimente în natură – O ALTFEL de școală în Râșnov
În cadrul săptămânii „Școala Altfel” (18-22
aprilie), la Centrul de Educaţie Schubz din
Râșnov au fost derulate programe bazate pe
experienţa directă a naturii și a elementelor
acestuia pentru elevii școlii „Peter Thal” din
oraș. Astfel, 150 de copii din clasele II-V au
participat la ore desfășurate în afara școlii, cu
metode de educaţie experienţială. „Avem trei
programe de câte 90 de minute fiecare, care îi
introduc pe copii în lumea adevărată și palpabilă a pădurii, a apei și a ariilor protejate. Am
mers cu ei să cunoaștem și să simţim arborii,
să înţelegem prin joc legăturile care există în
lumea vie și responsabilitatea pe care noi
oamenii o avem. Am făcut experimente și
i-am încurajat să lucreze în echipe și să își
folosească fiecare darurile pe care le are”, a
explicat Florentina Florescu, ecolog și specialist în educaţie al Centrului Schubz. Elevii

râșnoveni au fost implicaţi în trei programe „Să descoperim pădurea”, „Laboratorul de
Apă” și „Ariile naturale protejate”, iar în cadrul
ultimului dintre acestea, au vizitat noul Centru de Informare al Administraţiei Parcului
Naţional Piatra Craiului Zărnești.
Schubz Râșnov, primul Centru de Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă din România,
este o iniţiativă a Centrului Schubz Lüneburg
din Germania și a Asociaţiei Mioritics din
România, din structura sa făcând parte experţi
în domeniul educaţiei ecologice, știinţelor
naturii ?i al managementului de proiect, motivaţi să lucreze cu copiii și tinerii pentru a sprijini o schimbare de atitudine și comportament
în societate. Partenerii care susţin și contribuie
la dezvoltarea Centrului sunt Primăria Râșnov,
Administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului, Școala Peter Thal.
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Râșnovenii plătesc cea mai ieftină
apă din zona limitrofă Brașovului
Tarifele fără TVA au rămas neschimbate din anul 2008, iar gradul de reabilitare a reţelelor se apropie de 100%
Și calitate, și preţ

Râșnovenii plătesc în momentul de faţă cea
mai ieftină apă comparativ cu localităţile din
zonă, iar actualele tarife au rămas neschimbate
de opt ani. Astfel, conform avizului Autorităţii
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) nr.
4026 din 6 octombrie 2005, pentru apă s-a
aprobat un tarif aferent Râșnovului de 0,66
lei/mc, iar pentru canalizare 0,33 de lei/mc,
tarife fără TVA. Acest lucru nu s-a transpus
automat într-o majorare a preţului plătit de
populaţie, pentru că, decizia finală a aparţinut
Consiliului Local Râșnov, care, prin hotărârea
nr. 164 din 27 octombrie 2005, a menţinut pe
plan local tarife sub acest standard de cost,
respectiv 0,47 lei pentru un metru cub de apă
și 0,25 lei/mc pentru canalizare. De abia în
anul 2008 a fost aprobată o nouă Hotărâre de
Consiliu Local, nr. 61 din 20 august, prin care
preţul unui metru cub de apă a fost stabilit la
0,66 lei/mc, iar cel al canalizării a fost stabilit la
0,33 lei/mc, aceste tarife fiind valabile și astăzi.
Teoretic, pentru un metru cub de apă, cu tot cu
taxa de canalizare, râșnovenii ar plăti 0,99 de
lei, însă taxa de canalizare este calculată doar
pentru 95% din apa consumată. La tariful de
canalizare se adaugă tariful de epurare ape
uzate, perceput de Compania Apa Brașov, în
valoare de 1,64 lei/mc.

Chiar dacă orașul nostru are acum un
tarif la apă și canalizare de aproape șapte ori
mai mic decât Brașovul și celelalte localităţi
deservite de Compania Apa (0,99 lei/mc,
comparativ cu 6,29 lei/mc), nu doar preţul a
făcut „politica” la Râșnov în ceea ce privește
serviciile pentru populaţie, ci raportul calitate - preţ. Pe lângă menţinerea preţurilor la
un nivel cât mai mic posibil, calitatea apei
râșnovenilor a fost la fel de importantă. Astfel putem vorbi de o dublă performanţă,
pentru că Râșnovul are, în prezent, un grad
de reabilitare și modernizare a reţelelor de
apă - canal de aproape 100%. S-a plecat în
2004 de la un sistem învechit de conducte
în tot orașul, cu pierderi din avarii deja alarmante, s-a intervenit întâi pe „bugete de
urgenţă”, pentru ca din 2008 să înceapă un
program multianual de reabilitare, încheiat
în 2016, cu 10 milioane de euro aduși la
Râșnov pe un proiect finanţat de Ministerul
Mediului și Dezvoltării Durabile. „Am reușit
ca prin toate aceste investiţii să facem astfel încât râșnovenii să aibă o apă de calitate, dar pentru care să plătească cel mai
mic tarif din zonă. În momentul de faţă,
90% din reţea este modernizată, iar la
aceasta are acces 98% din populatie”, ne-a
declarat directorul Goscom Cetatea Râșnov,
Liviu Butnariu.

În 2016, tarife
chiar mai mici
Potrivit Codului Fiscal, preţurile la apă și
canal sunt supuse taxării TVA, motiv pentru
care, pentru populaţie, facturile finale au
cunoscut totuși fluctuaţii pe parcursul ultimilor opt ani.
De la 1 ianuarie 2016, acest lucru a însemnat, însă, o scădere a facturilor pentru același
consum, pentru că TVA-ul pentru apă s-a redus
de la 24% la 9%, iar pentru canalizare de la 24%
la 20%. În aceste condiţii, preţul apei potabile sa micșorat cu aproximativ 13%, iar tariful pentru canalizare cu aproximativ 4%.

Noi investiţii demarate

Tarife apă – canal, pe localităţi
Localitate
Brașov
Ghimbav
Săcele
Codlea
Făgăraș
Predeal
Cristian
Râșnov

Tarif apă lei/mc
3,72
3,72
3,72
3,72
3,08
2,63 (3,77 pentru agenţi economici)
1,29
0,66

Tarif canalizare lei/mc
2,57
2,57
2,57
1,85
2,13
0,93
1,64
0,33

De altfel, el a anunţat că programul de
investiţii va continua, până la un grad de
modernizare de 100%. Totodată, proiectele
avute în vedere iau în calcul faptul că
Râșnovul se dezvoltă. Spre exemplu, în
această perioadă, sunt pregătite documentaţiile pentru lucrări de extindere a reţelei
de canalizare în zona nouă a cartierului
Primăverii, dar se pregătesc și proiecte pe
termen lung, care iau în calcul o creștere a
numărului de abonaţi.

O nouă captare de apă potabilă la „7 izvoare”
Prin implementarea acestui
proiect se va putea asigura necesarul de apă pentru o creștere a
număr de abonaţi, locuinţe sau
imobile cu destinaţie turistică
Alimentarea cu apă a orașului Râșnov se
face în prezent dintr-o sursă subterană situată
la 6 km amonte de oraș în zona Cheile
Râșnoavei. Izvoarele au fost captate cu peste 70
de ani în urmă și alimentează orașul cu apă în
sistem gravitaţional. Sistemul actual asigură
alimentarea cu apă a imobilelor din intravilanul orașului.
Pe zonele de extindere, unde în ultimii ani
s-au construit o serie de imobile cu destinaţie
turistică și locuinţe, s-au extins și lucrările pentru asigurarea infrastructurii urbane în special
reţelele de apă și canalizare. Sunt însă și două
zone de dezvoltare, Glăjerie, Cheișoara-Cheile
Râșnoavei pentru care va fi nevoie de extinderea alimentării cu apă și a reţelei de canalizare.
Conform statisticilor și estimărilor
făcute în cadrul sectorului de dezvoltare al
Primăriei Râșnov, se preconizează că în
următorii ani, pe cele două zone, să se con-

struiască și alte clădiri destinate turismului
care să asigure condiţii de locuit și cazare
pentru cel puţin 5.000 de persoane.

De ce este nevoie de o nouă
sursă de apă pentru oraș
Pentru a rezolva problema alimentării cu
apă potabilă au fost luate în calcul mai multe
scenarii, potrivit directorului Goscom, Liviu
Butnariu. Astfel, în cazul primului scenariu
s-a prevăzut ca extinderea alimentarii cu apă
pe cele două zone să se facă din sursa existentă, dar s-a constatat că o astfel de soluţie are
multe dezavantaje. În primul rând nu poate
asigura debitul de apă pentru o creștere a populaţiei cu mai mult de 500 locuitori. Cel de-al
doilea dezavantaj este că din sursa existentă
nu se vor putea alimenta cu apă imobilele
construite peste cota 650 m decât prin intermediul staţiilor de pompare, mari consumatoare de energie.
„În aceste condiţii, ca sursă de apă s-a
identificat zona «7 Izvoare», existentă pe
partea de nord a Munţilor Bucegi, sub
masivul Bucșoiu, pe traseul turistic Mălăești.
În urma măsurătorilor s-a ajuns la concluzia
că sursa poate asigura un debit de peste 30 l/s.

Scenariul recomandat are avantajul că va
suplimenta debitul de apă, ceea ce va putea
asigura necesarul de apă pentru o creștere a
populaţiei”, ne-a precizat Liviu Butnariu.
Potrivit acestuia, prin captarea izvoarelor propuse, care se află la o altitudine de peste 1.000
de metri, se va asigura alimentarea cu apă pe
cale gravitaţională a imobilelor ce vor fi construite până la cota 880 cu peste 230 m mai
sus decât se pot alimenta în sistemul actual.
Potrivit proiectului de investiţie deja în
lucru, captarea se va face prin două camere de
captare, care vor fi executate din beton armat
turnate monolit, vor avea trei compartimente
unul pentru decantare, altul din care pleacă
conducta de aducţiune și unul în care se vor
monta vanele.
Lungimea reţelei de aducţiune - refulare
urmează să aibă 20,99 de kilometri, iar cea de
distribuţie 16,51 kilometri.

Reţeaua de canalizare,
extinsă cu 18,83 de kilometri
Pentru imobilele alimentate cu apă din
sursa actuală de alimentare cu apă potabilă
s-a asigurat și reţeaua de canalizare menajeră
care colectează apele menajere și le transportă

printr-un colector de canalizare la staţia de
epurare a municipiului Brașov, însă aceasta
trebuie extinsă, astfel încât să fie acoperite și
zonele în care se dezvoltă orașul.
În perspectivă, pentru colectarea apelor
menajere de pe cele două zone de dezvoltare,
respectiv Glăjerie, Cheișoara - Cheile
Râșnoavei, proiectul prevede și extinderea
sistemului de canalizare.
Proiectanţii au prevăzut ca reţelele ce
urmează a deservi cele două zone să se
unească într-un punct comun, iar apele
menajere să fie preluate apoi de reţeaua actuală. Ca punct comun de colectare s-a stabilit
căminul existent pe strada Mihai Eminescu,
arteră care se intersectează cu DN 73A, de
unde pleacă și DJ 102 spre Glăjerie.
Proiectul prevede realizarea a două tronsoane. Primul dintre ele este Glăjerie Cămin de canalizare existent pe strada Mihai
Eminescu - DJ 101 - Uzina Electrică. Cel deal doilea tronson cuprinde Cheișoara, Cheile
Râșnoavei, iar punctul de preluare a apelor va
fi tot căminul de canalizare menajeră de pe
strada Mihai Eminescu. În total, lungimea
reţelei de canalizare aferentă celor două zone
ar urma să aibă 18,83 de kilometri.
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Liderul neînvins, înainte de ultimul „asalt”
FC Râșnov are 15 victorii și 6 „egaluri” în campionat, mai având de disputat 9 meciuri până la barajul de promovare în Liga a 3-a

FC Râșnov domină campionatul
judeţean al Brașovului, fiind lider
neînvins al clasamentului, după 21
de etape scurse. Elevii lui Ioan Sima
au 15 victorii și 6 rezultate de egalitate, cumulând astfel 51 de puncte,
cu 6 mai mult decât principala contracandidată la accederea la baraj,
ACSM Codlea. De altfel, râșnovenii
au luat o opţiune serioasă pentru ași păstra prima poziţie până la final
chiar în meciul direct, care a avut
loc sub Cetate, pe data de 16 aprilie,
impunându-se la limită, scor 1-0,
printr-un gol reușit din lovitură de
pedeapsă de către Emil Popa. „Sunt
extrem de mulţumit de felul cum a
evoluat echipa pe întreg parcursul
campionatului. Ne-am mobilizat
bine în meciurile cu echipele din
fruntea clasamentului, care ne-au
stat aproape în lupta pentru promovare, dar și în partidele cu formaţiile mai slab clasate. Uneori, e

mai greu să te concentrezi în astfel
de situaţii, însă băieţii au luat în
serios fiecare joc, iar asta se vede în
rezultatele obţinute. Am încredere
că vom putea duce acest ritm până
la finalul sezonului. De altfel, avem
un lot destul de numeros, iar cine a
intrat din postura de rezervă sau
după ce a stat mai multe meciuri pe
bancă, a făcut-o foarte bine”, a spus
antrenorul Ioan Sima. Pe lângă
punctele acumulate și linia de victorii și remize, forma bună a
râșnovenilor din acest sezon este
arătată și de golaveraj, capitol la
care stau, de asemenea, cel mai bine
dintre toate combatantele Ligii a 4a, având cele mai multe goluri marcate – 63, dar și cele mai puţine
primite – 10. „Trecem printr-un
sezon foarte bun, în care rezultatele
au venit aproape «pe linie». Au fost
mici sincope, fără de care poate
acum eram mult mai distanţaţi de

urmăritoarele noastre, dar nu
există parcurs fără greșeală, în
sport apar și momente în care
forma nu e chiar atât de bună.
Atacăm cu optimism ultima parte
a sezonului, sperăm să ne
bucurăm tot de pe primul loc la
finalul lunii iunie și să ne pregătim
bine pentru meciul de baraj”, a
declarat Liviu Butnariu, președintele ACS Olimpic Cetate Râșnov.
Echipa antrenată de Ioan Sima
mai are de disputat 9 meciuri până
la finalul sezonului, care va avea
loc pe 11 iunie. Până atunci, cele
mai grele partide pentru râșnoveni
vor fi cele cu FC Săcele (deplasare,
30 aprilie) și CS Inter Cristian
(deplasare, 4 iunie). La finalul lunii
iunie, în caz că va rămâne pe primul
loc, FC Râșnov va disputa barajul de
promovare cu echipa câștigătoare a
competiţiei similare dintr-unul din
judeţele învecinate.

Clasament Liga a 4-a
1. Olimpic Cetate Rasnov
2. A.C.S.M. Codlea
3. Hălchiu 2013
4. Aripile Brașov
5. Viitorul Ghimbav 2014
6. Inter Cristian
7. A.S.F. Zărnești
8. Precizia Săcele
9. Oltul Fagaras
10. Chimia Orasul Victoria
11. Carpaţi Berivoi
12. Energia Feldioara
13. Rupea - Homorod
14. Prietenii Rupea
15. Olimpic Voila
16. A.C.S. Bran

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

15
13
13
13
11
12
12
10
8
7
5
4
5
3
2
1

6
6
4
4
9
5
2
6
4
5
4
4
1
2
4
2

0
2
4
4
1
4
7
5
9
9
12
13
15
16
15
18

63-10
61-17
47-18
37-22
44-18
65-21
53-32
60-33
34-47
32-40
30-55
24-60
23-59
16-66
17-58
24-74

51p
45p
43p
43p
42p
41p
38p
36p
28p
26p
19p
16p
16p
11p
10p
5p

+18
+15
+10
+13
+12
+8
+8
+6
-5
-7
-11
-14
-14
-22
-23
-28

Trofeul Râșnov a deschis sezonul de raliu - viteză în coastă
Lancer Evo IX). Mai mulţi piloţi au avut
probleme tehnice în timpul manșelor de
recunoașteri și a primei manșe de concurs,
mult ulei fiind răspândit în diverse zone ale
traseului de pe Valea Cetăţii. Soluţia de neutralizare a uleiului nu a mai putut face faţă
în momentul în care ploaia a început să cadă
puternic. Aderenţa redusă a forţat organizatorii să decidă oprirea concursului din
motive de siguranţă, după ce 35 de piloţi
luaseră deja startul în cea de-a două manșă.
Conform regulamentului, clasamentele
finale s-au stabilit pe baza rezultatelor din
prima manșă de concurs.

Ediţia 2016 a Campionatul Naţional de
Viteză în Coastă Dunlop a debutat, la fel ca în
anul precedent, cu Trofeul Râșnov. În weekendul 23-24 aprilie, drumul ce leagă Orașul
Trandafirilor de Poiana Brașov a găzduit una
dintre cele mai populare etape ale campionatului, 86 de concurenţi aliniindu-se la
start. Învingător a fost Alexandru Mitroi,
care a reușit cel mai bun timp al primei
manșe de concurs, rezultat ce i-a fost de
ajuns să câștige întrecerea deoarece cea de-a
două manșă a fost anulată. Pe podium s-au
mai aflat Edu Stan Stan (Mitsubishi Lancer
Evo VIII) și de Bogdan Cuzma (Mitsubishi

În elita orașelor cu etape de Cupă Mondială
Cele mai bune săritoare cu
schiurile vor ajunge din nou la
Râșnov, Federaţia Internaţională
de Schi programând două etape
din sezonul viitor la trambulinele
de la Valea Cărbunării, pentru
al patrulea an consecutiv
Râșnovul a devenit în ultimii ani o constantă pe harta sporturilor de iarnă, Complexul Olimpic de trambuline de pe Valea
Cărbunării găzduind mai multe competiţii
de nivel european sau mondial, cupe și
campionate mondiale de sărituri cu schiurile. Cea mai „prezentă” întrecere în
„Orașul Trandafirilor” este Cupa Mondială de
sărituri cu schiurile pentru fete, pentru care
Federaţia Internaţională de Schi (FIS) a acor-

dat din nou două etape, pentru sezonul 20162017. Acestea au fost programate ceva mai
repede în calendar, faţă de anii trecuţi,
urmând a se desfășura în 28 și 29 ianuarie
2017. „Este o mare onoare să primim din
nou cele două etape pe care le avem încă din
2014. Va fi, așa cum ne-am obișnuit, un
eveniment care face cinste orașului și care
va aduce din nou comunitatea noastră în
atenţia lumii întregi, mai ales a iubitorilor
sporturilor de iarnă. Vom fi cu siguranţă
pregătiţi să primim sutele de sportivi, oficiali
și suporteri, pentru că râșnovenii știu întotdeauna să fie gazde bune”, ne-a declarat primarul Adrian Veștea.
Primele două etape de Cupă Mondială la
sărituri cu schiurile au avut loc la Râșnov în
2014 (1-3 martie), când japoneza Sara
Takanashi s-a impus în ambele dintre ele și a
devenit campioană mondială. În 5-7 februa-

rie 2015, sportiva din „Ţara Soarelui Răsare”
și-a împărţit victoriile cu austriaca Daniela
Iraschko-Stolz, cea care a câștigat și „Globul
de cristal”, distincţia acordată sportivei campioane la final de sezon. Din păcate, în 2016
competiţia care ar fi trebuit să se desfășoare
între 4 și 6 martie a fost anulată din cauza
lipsei zăpezii. Deși reprezentanţii federaţiei
de profil și cei ai autorităţilor locale au format mereu echipe care au luptat cu succes
cu această problemă, în acest an a contat
foarte mult și faptul că, cu doar o săptămână
înainte, la Râșnov au avut loc Campionatele
Mondiale de Probe Nordice pentru juniori și
Schi Fond. Desfășurarea acestei competiţii a
făcut ca rezervele de zăpadă să fie epuizate,
iar în condiţiile în care și temperaturile au
fost extrem de ridicate, cu 20 de grade la final
de februarie, reprezentanţii forului internaţional s-au văzut nevoiţi să anuleze etapele

de la Valea Cărbunării, ultimele ale sezonului. „Orice eforturi ar fi fost inutile în
condiţiile cu care am avut de-a face. Astfel de
lucruri se mai întâmplă, disciplinele de iarnă
depind mult de starea vremii, iar federaţia
internaţională are și astfel de rezerve. Faptul
că ne-a fost din nou acordată competiţia, ne
face să înţelegem că suntem apreciaţi și mai
marii FIS sunt mulţumiţi de felul în care neam descurcat în anii precedenţi”, a mai precizat Adrian Veștea.
Cupa Mondială feminină va debuta la
Lillehammer (Norvegia), în data de 2 decembrie 2016, iar ultima rundă, cea în cadrul
căruia va fi acordat globul de cristal, se va
desfășura la Oberstdorf (Germania), pe 19
martie 2017. Între noutăţile Cupei Mondiale
de sărituri se află etapele de la Pyeongchang,
Coreea de Sud, acolo unde în 2018 se vor desfășura Jocurile Olimpice.
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Micii meșteri și încondeiatul ouălor
În Joia Mare, elevii de la școlile generale din Râșnov au participat la un concurs devenit tradiţie, care a ajuns la ediţia cu numărul nouă
Participanţii ediţiei a IX-a a Concursului
de încondeiat ouă – Râșnov, 2016

semnificaţii profunde legate de Învierea lui Hristos
și de reînnoirea naturii. Timp de câteva săptămâni,
micuţii meșteri s-au pregătit la școală, atât din
punct de vedere tehnic, exersând pictura, dar și
din punct de vedere spiritual, pentru a înţelege cât
mai bine semnificaţia obiceiului. „Copiii s-au
pregătit pentru concurs cu mare interes, punând
mult suflet în munca lor. Ne bucurăm că această
tradiţie merge mai departe și Joia Mare la Râșnov
înseamnă copii care încondeiază ouă cu zâmbetul pe buze. Am fost surprinși să vedem că în afară
de cei care s-au pregătit din timp, au venit la concurs și copii care s-au hotărât mai târziu și pen-

tru care am creat categoria «curioșii începători»”, ne-a spus meșterul Lucian Cazacu. Cele
mai frumoase ouă încondeiate au fost premiate în
mod special dar, după cum este tradiţia, toţi copii
prezenţi s-au bucurat de premii. „Evenimentul
marchează așa cum se cuvine pregătirile pentru
Paști, iar faptul că cei mici învaţă să lucreze în
ideea unei tradiţii de mare însemnătate nu poate
decât să ne bucure. Organizatorii, oameni cu
suflet și imaginaţie, se ocupă an de an pentru ca
această întrecere să se desfășoare și au grijă de
elevi, atât în pregătirea lor cât și în timpul concursului”, a spus și primarul Adrian Veștea.

20 mai - Maialul
Dino Parc Râșnov devine o atracţie și
dă startul
pentru iubitorii de geologie și paleontologie
Administratorii au pregătit
Cum „se ridică” un mastodont
evenimentelor
Pentru ca vizitatorii să înţeleagă exact cum
evenimente speciale și au anunţat
arăta mastodontul (strămoșul mamutului), repreculturale din 2016 că aici va fi expus un schelet
Dacă în sezonul de iarnă agenda
Râșnovului are în prim plan competiţiile
sportive, care în ultimii ani au căpătat o
conotaţie internaţională odată cu etapele
de Cupă Mondială organizate pe Valea Cărbunării, așa cum se întâmplă an de an,
luna mai dă startul evenimentelor din
Agenda Culturală a orașului, multe dintre
ele devenite deja repere pentru turiștii din
întreaga ţară. După preambulul care a avut
loc pe 23 aprilie, odată cu cea de-a treia
ediţie a Crossbeats Rosenau, în weekendul
20-22 mai urmează tradiţionalul maial, un
străvechi obicei al sașilor din întreaga
Transilvanie. Evenimentul a fost „reîmpământenit” de Primăria Râșnov și
Goscom Cetatea Râșnov din anul 2012,
ajungând în prezent la cea de-a cincea
ediţie din „epoca modernă”. Ca în fiecare
an, sărbătoarea se va desfășura la Promenada „Sisi” și se dorește a fi atât o formă de
promovare a orașului, cât și un bun prilej
de a ne bucura de talentul tinerilor din
Râșnov, interpreţi sau dansatori, care vor
urca pe scena festivalului.

Calendarul evenimentelor,
mai – august 2016
" 20-22 mai, Maialul Râșnovean
" 30 mai - 4 iunie, Schubz Sumer
Camp, www.schubz.ro
" 3 - 5 iunie, Festivalul de film de
foarte
scurt
metraj,
www.trescourt.ro
" 19 – 26 iunie, Festivalul Jocmania,
www.jocmaniafest.ro
" iulie, Zilele Râșnovului și Festivalul Naţional Ecvestru
" 20-24 iulie, Festivalul „Open Doors
To History”
" 29 iulie – 7 august, Festivalul de
Film Istoric, www.ffir.ro
" 11 - 14 august, Rockstadt Extreme
Fest, www.rockstadtextremefest.ro
" 19 - 21 august, Festivalul de
Reconstituire Istorică, www.frir.ro

de mastodont unic în lume

Parcul cu dinozauri de la Râșnov s-a dovedit o
reţetă de succes pentru oraș, devenind, în nici un
an de la înfiinţare, una dintre principalele atracţii
ale staţiunii. Dino Parcul este atractiv mai ales pentru copii, astfel că administratorii acestei zone de
agrement au promovat, la Târgul de Turism de la
Brașov din perioada 11-13 martie, tocmai evenimentele dedicate celor mici. Totodată, strategia
administrator parcului este ca acest loc să devină și
un reper știinţific, motiv pentru care, în acest an
vor fi deschise două expoziţii în care vor putea fi
văzute roci și fosile.

În 11 iunie se împlinește un
an de la deschidere, sărbătorit
cu un concert Smiley
Anul acesta, a anunţat managerul de proiect,
Adrian Apostu, vor fi mai multe evenimente speciale. Cel mai important va fi în 11 iunie, când se
împlinește un an de la inaugurarea parcului.
„Atunci va veni Smiley, care, pentru copii, se pare
că este cea mai atractivă vedetă. Tot atunci va fi și
un spectacol de lasere deosebit, cu o firmă specializată în astfel de show-uri. Chiar dacă este vorba
despre un eveniment special, în ziua respectivă,
preţul de intrare va fi același”, a anunţat Apostu.

O comoară știinţifică,
dezvăluită publicului
de Ziua Copilului
Cum este firesc, de Ziua Copilului, în data
de 1 iunie, vor fi organizate activităţi pentru
cei mici. Totuși, cea mai importantă veste
este că atunci va fi expus scheletul unui
mastodont descoperit la Racoșul de Sus,
dar care este acum depozitat în beciul
Muzeului de la Baraolt. „Este cel mai
complet schelet de mastodont din lume.
Avem o colaborare cu cei de la muzeu. Ei
nu prea au bani să îl pună în valoare. Ne
dau scheletul pentru o perioadă limitată, de
cel puţin 12 luni, iar noi vom contribui apoi la
cercetările de acolo”, a declarat Apostu.

zentantul Dino Parc a afirmat că animalul va fi
reconstruit cu ajutorul tehnologiilor laser. „Acum
avem niște oase. Pornind de la ele, vom reconstrui
laser tot scheletul, după care animalul, apoi mediul lui. Practic, va fi o proiecţie, care va începe cu
oasele care s-au găsit, apoi cu cele care completează scheletul, care apoi se ridică în picioare. Se adaugă carnea și blana, animalul începe să se miște,
după care, în spatele lui, încep să apară elemente
din mediul natural”, a explicat Adrian Apostu.
El susţine că expunerea mastodontului poate fi
considerat cel mai important eveniment din punct
de vedere știinţific din acest an: „Scheletul are o
valoare știinţifică inestimabilă, iar acum stă
într-un subsol al Muzeului din Baraolt și îl văd
cam 300 de persoane pe an, în condiţiile în care noi
avem 300.000 de vizitatori”.
Scheletul are 7 metri lungime și 3,5 metri
înălţime, iar fragmentele descoperite până acum
permit reconstituirea virtuală a animalului.

Unic în lume: Cel mai
complet schelet al
strămoșului mamutului
Mastodontul a fost descoperit întâmplător în
timpul unor lucrări de excavare la cariera de la
Racoșul de Sus, în anul 2008, iar specialiștii spun că
aparţine speciei „Anancus Arvernensis”, care a trăit
în urmă cu aproximativ trei milioane de ani. Exemplarul este foarte valoros și pentru că s-a păstrat
aproape în totalitate intact, prin urmare va putea
furniza oamenilor de știinţă informaţii interesante
despre epoca în care a trăit.

Misterele Carpaţilor,
dezvăluite la Râșnov
Sub titlul „Misterele genezei Carpaţilor – O
istorie de sute de milioane de ani”, vizitatorii
parcului pot vedea, până în 19 iunie, o expoziţie de roci și fosile, unică în România.
Expoziţia a fost deschisă în 19 aprilie, iar la
Râșnov au fost aduse combinaţii de minerale
în rocă magmatică, cele mai mari cristale de
tremolit din România, fragmente de aragonit
din cel mai mare zăcământ din Europa și
„Opalul Doboș”, un tip de opal stratificat din
zona Covasnei, unicul de acest fel din lume.
Mai mult decât exponatele de rocă, toţi cei
prezenţi vor putea să observe și să analizeze
fosile ale animalelor preistorice care au fost
găsite pe teritoriul ţării noastre, de la bizonul
de stepă, ursul de peșteră până la mamutul
lânos, rinocerul lânos sau cerbul și calul
preistoric. „Ne bucură faptul că putem veni în
permanenţă cu lucruri noi pentru vizitatorii
noștri. Expoziţia de fosile și roci pe care o găzduim are multe elemente unicat, care suntem
convinși că vor stârni interesul cunoscătorilor
și al curioșilor deopotrivă. Expoziţia poate fi
vizitată gratuit de către oricine intră în parcul
nostru”, a declarat Adrian Apostu, managerul Dino Parc Râșnov.

Potrivit reprezentanţilor muzeului de la
Baraolt, scheletul este unic în lume, deoarece este
cel mai complet din această specie. „Aproape 85%
din schelet se află în posesia noastră”, a declarat
directorul muzeului, Demeter Laszlo. De altfel,
mastodontul a trezit deja interesul specialiștilor
străini, printre aceștia numărându-se paleontologul olandez Dick Mol (care a coordonat săpături
în mai multe zone ale lumii), care a venit până la
Baraolt pentru a-l studia, concluzia lui fiind că
scheletul este unic în lume.
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Elevii de la toate cele trei școli generale din
Râșnov s-au întrecut în Joia Mare în arta încondeiatului de ouă, la concursul ajuns la cea de-a
noua ediţie, organizat de către Primăria Râșnov, cu
sprijinul Asociaţiei Rosenau Turism și Dexion Storage Solutions. Astfel, 20 de copii și-au arătat
îndemânarea într-un meșteșug ce datează de secole, personalizând ouăle după modelele tradiţionale din Ţara Bârsei, sub îndrumarea meșterului popular Lucian Cazacu. Încondeierea ouălor
reprezintă un obicei străvechi în tradiţia românească, o mărturie a datinilor, credinţelor și obiceiurilor pascale, oul roșu fiind purtătorul unor

Categoria „începătorii curioși”
" Locul 1: Maria Botea
" Locul 2: David Butnariu, Darius Veștea
" Locul 3: Stoian Darius, Stoian Daniel,
Neacșu Carlos, Soiu Andrei, Soiu Ciprian
Categoria „începători școlile generale”
" Locul 1: Ioana Hrituc (Școala Nr. 1)
" Locul 2: Antonyo Gavrila (Școala Nr. 3)
" Locul 3: Andrei Nastase (Școala Nr. 2)
" Menţiune: Roxana Folea (Școala Nr. 2)
Categoria „creativitate”
" Locul 1: Andreea Stetea (Școala Nr. 2)
" Locul 2: Roxana Parliteanu (Școala Nr. 3)
" Locul 3: Florina Barta (Școala Nr. 1)
" Menţiune: Ionica Barta, Mario Luca
(Școala Nr. 1), Ada Novac, Alexandru
Micato (Școala Nr. 3), Sebastian Dusescu,
Anda Holerga (Școala Nr. 2)
Categoria „tehnic (experimentat)”
" Locul 1: Ioana Pintilii (Școala Nr. 3)
" Locul 2: Cecile Jouault (Școala Nr. 2)
" Locul 3: Sebastian Apostol (Școala Nr. 1)
" Menţiune: Ioana Slăvita (Școala Nr. 1),
Robert Matei (Școala Nr. 3), Arterita Ichim
(Școala Nr. 2)

