Noua pădure
de pe Dobrice: 50%
fag, 30% gorun și
2% molid

La Centrul de
Permanenţă, din 10
medici de familie,
doar 4 fac gărzi
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EDITORIAL
Treaba
chibzuită
continuă!
Alegerile locale din Râșnov au fost câștigate
detașat de PNL, atât la Primărie, cât și la Consiliul Local, așa cum s-a întâmplat, de altfel, și
în 2012, și în 2008. Profit de ocazie pentru a vă
mulţumi încă o dată pentru încrederea cu care
ne-aţi onorat și pe care am câștigat-o prin activitatea noastră pentru comunitatea râșnoveană.
Cel care ne-a fost primar trei mandate și la obţinut, în 5 iunie, și pe al patrulea, prietenul
și colegul meu Adrian Veștea, a optat, după cum
știţi, pentru funcţia de președinte al Consiliului
Judeţean, din dorinţa exprimată de a extinde la
nivelul judeţului Brașov modelul de succes pe
care l-a aplicat în orașul nostru. Cei apropiaţi
știm că n-a luat cu inima ușoară această
decizie, așa cum știm că, indiferent care îi va fi
parcursul politic și profesional, Adrian Veștea
va rămâne râșnovean și va reprezenta cu
onoare comunitatea noastră.
Ca viceprimar, am preluat, conform legii,
prerogativele primarului, până când Guvernul va organiza alegeri parţiale pentru
funcţia de primar al Râșnovului. Vreau să vă
asigur pe toţi că „treaba chizuită” continuă
în comunitatea noastră. Cunosc strategia de
dezvoltare elaborată de Adrian Veștea, i-am
fost aproape în multe proiecte, știu ce și cum
trebuie făcut și am capacitatea de a-i duce
mai departe munca. În plus, eu și colegii mei
din Primărie și din Consiliul Local, vom beneficia de sprijinul, sfaturile, asistenţa lui
Adrian Veștea, atât din poziţia sa de președinte al Consiliului Judeţean, cât și de membru al comunităţii noastre.
În ce mă privește, știu că nu este deloc ușor
să urmezi unui primar de succes, care a reușit
un lucru aproape incredibil: să transforme un
oraș muribund (după dispariţia industriei din
perioada comunistă), cu o infrastructură jalnică și cu oameni ce vedeau cum le sunt
năruite speranţele de mai bine, într-un model
de succes, într-o localitate invidiată de mulţi
pentru aspectul său, pentru dinamica dezvoltării și pentru condiţiile oferite oamenilor.
Știu, însă, și cine sunt, și ce pot, și ce vreau pentru acest oraș pe care îl iubesc. Ușa biroului
meu va fi tot timpul deschisă pentru oricine are
o problemă, o idee, un proiect pentru Râșnov
sau, pur și simplu, dorinţa de a contribui la dezvoltarea orașului nostru. Așa cum, atunci când
ne vom întâlni pe stradă sau la un eveniment,
voi fi la fel de deschis dialogului ca și până
acum. Rămân același om pe care îl cunoașteţi.
Poate cu mai multe griji, cu mai multe chestiuni de rezolvat, cu preocuparea ca lucrurile să
iasă bine pentru Râșnov, dar același Liviu Butnariu care vă dă bineţe când trecem unul pe
lângă altul.

Liviu BUTNARIU
Viceprimar

Primul an cu „Primul ghiozdan”!

La propunerea viceprimarului Liviu Butnariu (care îndeplinește atribuţiile primarului, după
alegerea lui Adrian Veștea la conducerea Consiliului Judeţean), Consiliul Local Râșnov a aprobat
programul „Primul ghiozdan” prin care elevii
claselor 0 și I-a de la școlile din oraș primesc gratuit rechizite. Este vorba, în total, despre 387 de
elevi, dintre care 181 din clasele 0 și 206 din
clasele I-a. „Prin acest program, ca și prin
investiţiile pe care Primăria Râșnov le-a făcut în

modernizarea, dotarea, igienizarea tuturor
unităţilor de învăţământ din oraș, dorim să asigurăm toate condiţiile pentru un sistem educaţional de calitate în Râșnov, care să aibă ca
finalitate rezultate cât mai bune la învăţătură”, a
declarat viceprimarul Liviu Butnariu, care a participat luni, 12 septembrie, la deschiderea anului
școlar în cele patru unităţi de învăţământ din
oraș (trei școli gimnaziale și Liceul Tehnologic).
Astfel, la revenirea din vacanţa de vară, cei mai

mici școlari din Râșnov, elevii de la clasa zero, au
găsit în bănci câte un pachet de rechizite care
cuprinde, între altele, un ghiozdan, caiete (dictando, de matematică, de desen, de geometrie
etc.), penar, creioane, gumă de șters, acuarele,
planșetă, plastilină, pensulă, hârtie colorată. Pentru clasa I, în „primul ghiozdan” s-au aflat caiete
diverse, stilou cu 24 de rezerve, creioane, gumă
de șters, riglă, penar, ascuţitoare, acuarele, pensulă, planșetă, plastilină, lipici, hârtie colorată.
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Let’s Do It, Râșnov! Pe 24 septembrie
Râșnovul va participa, alături de zeci de
orașe din întreaga ţară, la o nouă zi de curăţenie
naţională, în cadrul campaniei „Let’s Do It,
România!”. Acţiunea va avea loc sâmbătă, 24
septembrie, iar râșnovenii sunt așteptaţi la ora
9.30 în patru puncte de întâlnire – troiţa din
cartierul Chimica, troiţa de pe strada Mihai
Eminescu, în parcul „Promenadă” și la Valea
Cetăţii. „Ne-am aliniat la startul acestei campanii de curăţenie și facem un apel către toţi
râșnovenii care doresc să se implice și să dea o
mână de ajutor. În acest fel, putem avea cu toţii

grijă de orașul în care trăim, fiind un exemplu
pentru turiștii care ne vizitează”, a declarat
viceprimarul Liviu Butnariu. „Let’s Do It, Romania!” este cel mai mare proiect de implicare
socială organizat în ţara noastră, iniţiativa fiind
parte din comunitatea internaţională „Let’s Do
It, World!”, care a luat fiinţă în Estonia. Conform
datelor oficiale, în cei șapte ani de existenţă,
numărul voluntarilor participanţi a ajuns la 1,2
milioane, în același timp, 51% din totalul
sesizărilor din teren fiind rezolvate.

Orașul nostru s-a mai alăturat zilei
naţionale de curăţenie și în 2010.

IMPOZITE ȘI TAXE
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Pe 25 august, Primăria a depus la ADR 7 Centru
proiectul pentru restaurarea Cetăţii Râșnov
Suntem prima localitate din judeţul Brașov care a înscris un proiect pe noul ciclu de finanţare UE, 2016 - 2020

Râșnovul este primul oraș din judeţul
Brașov care au depus la Agenţia de Dezvoltare 7 Centru de la Alba Iulia o cerere de
finanţare pentru obţinerea banilor
europeni. Este vorba de proiectul „Restaurarea, conservarea și valorificarea durabilă a
Cetăţii Râșnov - Incinta de Vest - și crearea
infrastructurii conexe”, înregistrat la ADR
joi, 25 august 2016, lucrările incluse în
acest proiect reprezentând ultima etapă a
programului de refacere a Cetăţii Râșnov.

Un avantaj valorificat
„Având în vedere că dosarul a fost
depus înainte de 25 august, dacă
îndeplinește un punctaj stabilit ca prag,
respectiv 75 de puncte, proiectul va intra
direct la finanţare”, a declarat viceprimarul Râșnovului, Liviu Butnariu. Și după
această dată liniile de finanţare au rămas
deschise, dar pentru proiectele înscrise
după 26 august se vor repartiza fondurile
rămase, în ordinea punctajelor obţinute la
evaluare, care poate fi mai mic sau mai
mare de 75 de puncte.

3.689.848 de euro,
cofinanţare 98%
Finanţarea e asigurată prin Programul
Operaţional Regional, Axa 5.1, iar de la bugetul
local urmează a se asigura doar cota de 2% din
valoarea eligibilă, ce revine beneficiarului,
respectiv Orașul Râșnov.
Iniţial, s-a pornit de la o valoare de 5 milioane euro, cât era valoarea maximă a finanţării.
Ulterior, după ce au fost efectuate mai multe calcule, pentru lucrările la monumentul istoric de
la Râșnov valoarea estimată a lucrărilor a fost
estimată la 3,966 milioane de euro, inclusiv
TVA. „Au urmat unele ajustări, astfel, potrivit
cererii de finanţare s-a ajuns la suma de
3.689.848 de euro, echivalentul în lei fiind
16.346.027 de lei”, a precizat Liviu Butnariu.

Intervenţiile vor
viza Cetatea de sus
Durata de implementare a proiectului este
estimată la 24 de luni și, având în vedere
amploarea și complexitatea lucrărilor, Cetatea
de Sus va fi închisă, urmând să rămână

deschisă numai Grădina Cetăţii, în care se vor
organiza evenimentele incluse în agenda culturală a Râșnovului.

Ce lucrări sunt prevăzute
În primă fază vor fi dezafectate toate amenajările neautorizate efectuate în perioada
2000-2006, când monumentul a fost administrat de un investitor italian. Practic, vor dispărea centurile de beton, se va desfiinţa placa de
beton din zona capelei, precum și toate celelalte
„modernizări” efectuate cu plăci ceramice
(faianţă și gresie), ciment sau alte materiale care
nu au legătură cu specificul acestui monument.
În cea de-a doua etapă se vor efectua
lucrări de consolidare, vor fi reconstruite total
sau parţial (în funcţie de starea actuală) Turnul
Gotic și Turnul adosat, turnul prăbușit și
șarpanta Turnului Triunghiular. De asemenea,
vor fi reconstruite două căsuţe din grupul aflat
în zona Turnului Armelor, iar zidurile de
apărare vor fi refăcute cu ajutorul materialelor
tradiţionale. Proiectul mai prevede refacerea
porţii de acces din zona Turnului Armelor, dar
și restaurarea sistemului de apărare de tip

„gură de lup” care exista în această zonă. În
programul de lucrări sunt incluse și elementele de tâmplărie, dar și decoraţiunile.
După ce aceste lucrări vor fi terminate se
va trece la faza de modernizare, ce presupune
realizarea instalaţiilor electrice, a reţelelor de
alimentare cu apă și canalizarea, dar și instalarea unor sisteme de încălzire.

Un monument valorificat
Prin acest proiect, în incinta cetăţii se vor
amenaja două spaţii muzeale cu microclimat
corespunzător. La noul muzeu vor fi expoziţii
permanente și temporare, iar vizitatorii vor
putea vedea materialul arheologic descoperit la
Râșnov. Totodată, colecţiile ar putea fi
îmbogăţite și cu piese ale Muzeului Judeţean
de Istorie.
Tot în Cetatea de sus, turiștii vor avea
ocazia să vadă scene de reconstituire
medievală, precum și expoziţii în aer liber. Prin
acest proiect va fi amenajată și o zonă pentru
spectacole, un centrul de informare sau ateliere meșteșugărești. În exterior se vor realiza
amenajări peisagistice, căi de acces și rampe.

Modernizarea DN 73 ar fi trebuit să fie gata
În realitate, doar un sfert
din lucrările la artera care
traversează zona turistică Râșnov
- Bran - Moieciu sunt finalizate
Membrii Autorităţii Teritoriale pentru
Ordine Publică (ATOP) Brașov au analizat în
ședinţa ce s-a desfășurat la Râșnov, pe 10
august, mobilitatea în zonele din judeţ care
devin foarte ușor aglomerate în perioadele
când numărul de turiști este unul crescut, în
special iarna, vara sau în weekend-uri. Cele
mai întâlnite astfel de cazuri sunt în zona
Râșnov – Bran – Moeciu. Până când o
autostradă București – Brașov ar putea fi finalizată, reprezentanţii ATOP-ului au în vedere o
rută ocolitoare pentru această zonă.
„Pe ordinea de zi a unei ședinţe ATOP din
luna septembrie, la care vor fi invitaţi să participe și reprezentanţii Companiei Naţionale

de Autostrăzi și Drumuri Naţionale din România, se va discuta și acest aspect. Un prim pas
pentru descongestionarea traficului rutier din
această zonă ar fi proiectarea unei rute ocolitoare”, ne-a explicat viceprimarul Râșnovului,
Liviu Butnariu.
Lipsa unor trasee alternative nu este, însă,
singura cauză a blocajelor rutiere din culoarul
turistic Râșnov-Bran-Moieciu, ci și starea
deplorabilă a DN 73, Pitești – Câmpulung –
Brașov, problemă semnalată, de asemenea, de
autorităţile locale la ședinţa ATOP de la
Râșnov, la care au participat în calitate de invitaţi și președintele Consiliului Judeţean Adrian
Veștea, și prefectul Ciprian Băncilă.

Luna aceasta ar fi trebuit
să fie gata lucrările
de modernizare a DN 73
DN 73, cu o lungime totală de 103,25 kilo-

metri, a intrat în modernizare în data de19 mai
2014, iar pentru efectuarea lucrărilor, Compania Naţională de Autostrăzi și Drumuri
Naţionale România (CNADNR) a obţinut o
finanţare europeană. La momentul respectiv,
valoarea lucrărilor a fost estimată la 275,86
milioane de lei, iar termenul de finalizare era
19 septembrie 2016. În momentul de faţă,
potrivit situaţiei proiectelor aflate în curs de
derulare, document ce este postat pe site-ul
CNADNR, lucrările sunt terminate în proporţie de 25,00%, iar compania nu a mai precizat când se va finaliza modernizarea acestei
artere, așa cum a făcut în cazul altor artere
rutiere la care lucrările sunt întârziate faţă de
graficul iniţial.

De ce au întârziat lucrările
Chiar dacă modernizarea drumului a
început în anul 2014, anul trecut, în urma
unei expertize tehnice, Proiectul Tehnic a fost

revizuit, apărând lucrări suplimentare (consolidări), dar a fost nevoie și de noi exproprieri.
De asemenea, este nevoie și de revizuirea acordului de mediu. „După finalizarea procedurii
de revizuire a acordului de mediu și după
transmiterea de către Antreprenor a documentaţiei complete, însoţită de toate avizele,
CNADNR SA va putea înainta aceasta documentaţie către Ministerul Transporturilor în
vederea obţinerii autorizaţiei de construire”,
se mai arată documentul postat pe site-ul companiei. Totodată, având în vedere că valoarea
lucrărilor suplimentare este mare (aproximativ 40 milioane lei) conducerea CNADNR a
anunţat că este în faza studierii posibilităţii
relicitării sectoarelor aferente acestor lucrări
din cadrul contractului sau încheierea unui act
adiţional la contractul semnat cu firma care a
început lucrările, în limita a 10% din valoarea
proiectului, pentru a putea finaliza întreaga
lucrare conform Proiectului Tehnic abrobat.

SERVICII PUBLICE
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La Centrul de Permanenţă de la Râșnov,
din 10 medici de familie, doar patru fac gărzi
Unii dintre ei sunt bolnavi, alţii în concediu, dar sunt și unii care nu vor să muncească mai mult

Deschis prima oară în anul 2009, Centrul
de Permanenţă din Râșnov a fost închis anul
acesta, în 30 aprilie, pentru efectuarea unor
lucrări de igienizare, dar și din cauza lipsei de
personal. Unitatea medicală care funcţionează
în cadrul Policlinicii și asigură servicii de
urgenţă pentru localnici și turiștii cazaţi în
staţiune a fost redeschisă în 1 august, însă nu
toţi cei 10 medici de familie din localitate fac
gărzi, chiar dacă acestea nu se compară cu cele
„de spital”. Practic, Centrul de Permanenţă
funcţionează în afara programului de lucru al
cabinetelor medicale individuale, în regim de
cameră de gardă. Acesta e deservit de medicii
de familie care asigură astfel, continuitatea
asistenţei medicale primare. Sunt oferite servicii de mică urgenţă, dar sunt efectuate și
tratamente (administrarea tratamentelor
injectabile, pansamente, etc.). În zilele lucrătoare, gărzile se fac între orele 15.00 și 8.00
dimineaţa, iar în zilele de weekend și în sărbătorile legale, programul începe la ora 8.00, și se
încheie a doua zi, la ora 8.00 dimineaţa.

Ar fi nevoie de șase medici
Potrivit coordonatorului Centrului de Permanenţă de la Râșnov, dr. Marcela Vasi, s-au
făcut eforturi pentru redeschiderea centrului,
dar acesta funcţionează și acum cu mai puţini

medici decât ar fi necesar. „În prezent, fac
gărzi cinci medici, însă unul dintre ei este în
concediu, astfel că în momentul de faţă mai
lucrează efectiv patru doctori. A fost o
perioadă în care am rămas doar doi medici să
facem de gardă. Unii medici sunt în concediu,
alţii sunt bolnavi. De asemenea, sunt și doctori care nu vor deocamdată să facă gărzile și
nu pot fi obligaţi să le facă. Pentru a funcţiona
în condiţii optime, ar fi nevoie de șase medici.
Eu sper ca în perioada următoare să vină
medici și cred că de la 1 octombrie, după ce se
vor termina și concediile, să intrăm în normal.
Aici beneficiem de condiţii foarte bune, avem
aparatură modernă, inclusiv o instalaţie de
oxigen, iar recent a fost adus și un ecograf,
pentru care Primăria a plătit aproximativ 2,5
milioane de lei”, a mai spus dr. Marcela Vasi.

Trei asistente în loc de cinci
Nu numai cu doctorii sunt probleme, ci și
cu asistentele medicale. Astfel, în prezent sunt
trei asistente medicale, dar ar fi nevoie de cinci.
„Una dintre asistente este în concediu, așa că
au mai rămas două. Și în acest caz sper ca în
scurt timp să reușesc aducerea a încă două
asistente, astfel încât să ajungem la schema
optimă”, a precizat dr. Marcela Vasi.
Pentru o gardă, un medic primește suma

Lucrările la piaţă,
aproape de finalizare

brută de 14,8 lei pe oră, iar o asistentă
încasează 10 lei pe oră.

Deschis mai repede
decât se estima
Coordonatorul unităţii medicale a ţinut să
precizeze că Centrul de Permanenţă a fost
deschis mai repede decât se estima: „Iniţial,
redeschiderea a fost programată pentru luna
octombrie, însă viceprimarul a mers și la Ministerul Sănătăţii, și la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate și a obţinut bugetare
începând cu începutul lunii august”.

Paza cadrelor
medicale, asigurată
Pe lângă achiziţionarea noii aparaturi,
viceprimarul Liviu Butnariu ne-a precizat că
administraţia locală a valorificat perioada de
inactivitate și a realizat lucrări de igienizare
și de modernizare a spaţiului. Pentru acest
centru medical, toate cheltuielile cu utilităţile sunt suportate de la bugetul local, iar
pentru siguranţa cadrelor medicale s-au luat
măsuri de asigurare a pazei pe timp de
noapte, odată cu reluarea activităţii, ne-a mai
precizat sursa citată.

Lucrările de la piaţa din Râșnov se apropie
cu pași repezi de finalizare, nelipsind foarte
mult imp până la momentul inaugurării. De altfel, spaţiile din interiorul clădirii au fost deja
atribuite, în urma unei licitaţii, iar la tarabele

din exterior producătorii agricoli vor avea acces
cu prioritate. Pentru deschiderea oficială,
autorităţile locale au în vedere organizarea unui
târg de toamnă, a cărui dată de desfășurare va fi
anunţată în perioada următoare.

ÎNVĂŢĂMÂNT
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Primul an cu „Primul ghiozdan” la Râșnov
Elevii de la clasa zero și clasa I au fost așteptaţi în prima zi de școală cu câte un pachet de rechizite
După o lungă și relaxantă vacanţă, elevii
din Râșnov au revenit pe 12 septembrie în
sălile de clasă, unii mai bucuroși pentru revederea cu colegii, alţii mai nostalgici după zilele
de joacă de peste vară. Odată cu festivitatea de
deschidere a anului școlar 2016-2017, cei mai
mici dintre elevii râșnoveni au avut parte de o
surpriză, la unităţile de învăţământ din oraș
fiind desfășurat în premieră programul
„Primul ghiozdan”. Astfel, copiii care au intrat
în „clasa zero” și cei din clasa I au găsit pe
bănci câte un pachet de rechizite, de la diverse
caiete, stilouri, creioane, până la planșete,
plastilină și lipici. „Prin acest program, ca și
prin investiţiile pe care Primăria Râșnov le-a
făcut în modernizarea, dotarea, igienizarea
tuturor unităţilor de învăţământ din oraș,
dorim să asigurăm toate condiţiile pentru un
sistem educaţional de calitate în orașul nostru, care să aibă ca finalitate rezultate cât mai
bune la învăţătură”, a declarat viceprimarul
Liviu Butnariu, care a participat luni la
deschiderea anului școlar în cele patru unităţi
de învăţământ din oraș, școlile gimnaziale 1, 2
și 3, respectiv Liceul Tehnologic, dar și la grădiniţă. În total, de noul program implementat
de Primăria Râșnov au beneficiat 387 de elevi,
dintre care 181 din clasele 0 și 206 din clasele
I. „Primul ghiozdan” la Râșnov a fost aprobat
de către membrii Consiliului Local, la propunerea viceprimarului Liviu Butnariu.
Valoarea ghiozdanului pentru copiii de la clasa
0 s-a ridicat la suma de 80 de lei, iar cea alocată colegilor mai mari cu un an, la 100 de lei.

i revăd pe toţi acești oameni și să le urez un
început de an școlar bun. Vreau să vă asigur
că atenţia noastră, a autorităţilor, indiferent
la ce nivel, se îndreaptă mereu asupra
învăţământului și lucrurile frumoase pe care
le-am început vor fi duse mai departe.
Învăţământul râșnovean poate rivaliza cu cel
din oricare alt loc, avem printre cele mai bune
condiţii din judeţ la nivel de infrastructură,
dar și dascăli foarte buni. Vă urez multă sănătate, putere de muncă, părinţilor să fie alături
de cei mici, pentru că au nevoie de sprijin, iar
elevilor să ne vedem la primăvară și să ne
bucurăm de rezultatele lor bune”, a spus Adrian Veștea.

8,2 milioane de lei
pentru Educaţie
Ca în fiecare an, autorităţile locale din
Râșnov s-au pregătit pentru începerea anului
școlar, astfel încât elevii râșnoveni să beneficieze de cele mai bune condiţii. Astfel, la
unităţile școlare au fost efectuare reparaţii
curente și igienizări, însă a fost continuat și
programul de modernizare a infrastructurii
școlare. „În programul de investiţii pentru
acest an au fost incluse sălile de sport de la școlile gimnaziale nr. 1 și 3. Totodată, în acest an,
la Școala Gimnazială nr. 3 a fost amenajat
terenul de sport cu suprafaţă de joc din tartan”,
a declarat viceprimarul orașului, Liviu Butnariu. Tot în cursul acestui an, s-au cumpărat
piesele de mobilier și echipamentele necesare
dotării laboratoarelor Liceului Tehnologic din
localitate, achiziţie pentru care s-a alocat suma
de 340.000 de lei. „Suma totală alocată pentru
capitolul «Educaţie și învăţământ» în bugetul
pe anul în curs este de 8.207.000 de lei. Pe
lângă cheltuielile de personal, în cuantum de
6,6 milioane de lei, de sumele alocate pentru
bunuri și servicii, în valoare de 887.000 de lei,
sau de banii pentru tichetele de grădiniţă, adică
23.000 de lei, și de cei pentru bursele elevilor,
respectiv 65.000 de lei, am prevăzut 548.000 de
lei, pentru investiţii și reparaţii”, a declarat
Liviu Butnariu.

Tradiţie respectată și din
calitate de președinte al
Consiliului Judeţean
Alături
de
elevii
râșnoveni,
la
redeschiderea anului școlar s-a aflat și președintele Consiliului Judeţean, Adrian Veștea, fost
primar al orașului, care a respectat astfel o
tradiţie ce datează de 13 ani. „Chiar dacă
acum o fac dintr-o altă poziţie, vin cu drag la
începerea anului școlar la Râșnov. Sufletul
meu a rămas în acest oraș, mă bucur mult să-

Director nou la Școala
Gimnazială nr. 3
În anul școlar 2015 - 2016, un
număr de 203 elevi vor învăţa în 9
clase la Școala nr. 1, structură a
Școlii Gimnaziale nr. 3, dintre ei
119 fiind încadraţi în ciclul primar, iar 84 în cel gimnazial. De
asemenea, la Școala Gimnazială nr.
3, în anul școlar 2016-2017 dascălii
vor avea în cele 17 clase un număr de 413
elevi, 237 la ciclul primar, respectiv 176 la
ciclul gimnazial.
Festivitatea de deschidere a cursurilor a adus
și o schimbare la nivel administrativ, fostul director, prof. Iuliana Zotescu (foto medalion jos),
ieșind la pensie, iar poziţia rămasă liberă urmând
a fi ocupată de către prof. Oana Cheţe (foto stânga sus). „O felicit pe doamna director Oana Cheţe
pentru acest început de drum. De asemenea,
felicitări și doamnei Zotescu, cea care a condus
această unitate mulţi ani cu rezultate bune, și îi
urez să se bucure de pensie cel puţin tot atâţia
ani cât a activat în
învăţământ”, a spus viceprimarul Liviu Butnariu.
„Ca în fiecare toamnă,
sărbătorim cu bucurie
începutul noului an
școlar.
Mulţumim
autorităţilor că sunt
alături de noi și asigurăm părinţii că facem
tot ce ne stă în putinţă
pentru ca elevii lor să dobân-

dească o educaţie de un nivel cât mai bun. Pornesc la drum cu gânduri bune, de a duce mai
departe ceea ce s-a făcut aici în anii anteriori sau
chiar să îmbunătăţim rezultatele dacă putem”, a
declarat și noul director al celor două unităţi de
învăţământ, prof. Oana Cheţea.

„Satisfacţia profesorilor,
elevii au intrat la liceu
acolo unde și-au dorit”

Ca de obicei, peste vară, de la Școala Gimnazială nr. 2 mai mulţi elevi au ajuns în urma
examenului de Evaluare Naţională și a admiterii computerizate la unele din cele mai prestigioase licee din judeţ. Astfel, absolvenţii de la
„Peter Thal” au fost admiși la Colegiul Naţional „Andrei Șaguna” (4), Colegiul Naţional „Dr.
I. Meșotă” (8), Colegiul Naţional de Informatică
„Grigore Moisil” (4), Colegiul „Johannes Hontesrus” (7), Colegiul „Andrei Mureșanu” (3),
Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” (8), Colegiul
Naţional „Unirea” (4), Liceul Tehnologic
Râșnov (10), Liceul de Arte „Matisch Teusch”,
Liceul cu Program Sportiv (1) și școala profesională (11). „Succesul, din punctul nostru de
vedere, constă în faptul că majoritatea elevilor
au ajuns acolo unde și-au dorit, acolo unde au
avut plasată prima opţiune. Am încheiat anul
trecut cu rezultate foarte bune, un număr de
20 de copii având medii de peste 9”, a explicat
prof. Doina Mihăilă (foto medalion sus), director al Școlii la „Peter Thal”, unde în anul școlar
2016-2017 vor învăţa un număr de 860 de elevi,
împărţiţi în 33 de clase - 21 la ciclul primar și
12 la ciclul gimnazial.
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Copiii de la școlile din Râșnov
pot vizita gratuit Dino Parc
La fel ca și anul trecut, reprezentanţii Dino Parc au
decis ca elevii de la școlile din Râșnov să se poată bucura
gratuit de dinozauri și surprizele cu care aceștia îi așteaptă pe vizitatori. Astfel, odată cu debutul anului școlar
2016 - 2017, copiii care învaţă la una din unităţile școlare
din oraș au posibilitatea să viziteze parcul, condiţia fiind
ca excursia să fie realizată în mod organizat, cu profesorii
sau învăţătorii de la clasă. De asemenea, aceștia trebuie
să ia legătura în prealabil cu reprezentanţii Dino Parc,
pentru a programa vizita și a stabili detaliile acesteia.
Programul destinat elevilor râșnoveni se întinde pe
perioada primului semestru, iar vizitele pot fi realizate în
orice zi din cursul săptămânii (de luni până vineri), între
orele 10.00 și 18.00.
„Sperăm ca un număr cât mai mare de copii să
ajungă să vadă o bucăţică de istorie dintr-o lume dispărută dar, încet, încet, redescoperită”, a punctat Adrian
Apostu, managerul parcului.

Ce conţine „Primul
ghiozdan” dat de
Primăria și Consiliul
Local Râșnov elevilor
din clasa 0 și clasa 1
" CLASA 0 - un caiet tip I,
două caiete de geometrie, un caiet
dictando, un caiet de matematică,
două caiete de desen, trei creioane,
un set de creioane colorate, gumă,
penar, acuarele, două pensule,
planșetă, plastilină, lipici, hârtie
glisată în minimum șase culori și
un ghiozdan.
" CLASA 1 – un caiet special tip abecedar, un caiet special
de matematică, câte două caiete
tip I și tip II, câte două caiete de
matematică și de desen, patru coperţi pentru caiete, un penar, un
stilou cu 24 de rezerve, patru
creioane, un set de creioane colorate, un set de acuarele cu pensulă, două gume de șters, o riglă, o
ascuţitoare, un set de beţișoare, un
tub de lipici și un ghiozdan.

Unic în România: Cel mai mare
animal zburător
care a trăit vreodată
Cei care ajung la parcul cu dinozauri de lângă Cetate
pot admira din 31 august două exponate inedite: Hatzegopteryx thambema, care a fost cel mai mare pterozaur
(reptilă zburătoare), descoperit pe teritoriul României, și
un cuib autentic de ouă de dinozaur descoperit la Haţeg.
Hatzegopteryx a fost botezat de către descoperitorul
său, prof. univ. Dan Grigorescu de la Universitatea
București, „înfricoșătorul zburător” din Haţeg și a fost
reprodus la scară reală la Dino Parc Râșnov. Cea mai
mare reptilă zburătoare din lume a fost descoperită în
urmă cu 44 de ani, în apropierea satului Valioara, în Ţara
Hategului, și de abia în 2002, în urmă cercetărilor, s-a
reușit identificarea lui exactă. Descoperirea în sine este
de valoare excepţională, mondială, prin faptul că reprezintă cel mai mare animal zburător care a trăit vreodată.
„«Înfricoșătorul zburător din Haţeg», așa cum l-am
botezat, este, din punctul meu de vedere, un motiv de
mândrie naţională și o premieră mondială pentru mult
timp de acum încolo. Hatzegopteryx nu putea să
găsească o casă mai bună decât Dino Parc Râșnov, unde
va sta alături de ceilalţi dinozauri reproduși corect din
punct de vedere știinţific. Aș vrea să le mulţumesc
partenerilor de la Dino Parc Râșnov pentru susţinerea și
implicarea lor directă. Acest parteneriat îmi dă o speranţă în plus în ceea ce privește domeniul paleontologiei
în România”, a precizat profesorul Dan Grigorescu.

Dino Parc sprijină
cercetarea în domeniu
Promovabilitate de
70% la Bacalaureat
Elevii de la
Liceul Tehnologic s-au întors și ei în sălile de clasă,
unii pășind timid din școala generală,
alţii pregătindu-se pentru primul mare
examen al vieţii, cel de Bacalaureat.
„Avem condiţii foarte bune, campusul
este finalizat, iar terenurile de sport
arată impecabil. Școala este a doua casă
a elevilor și a profesorilor. Dascălii fac
tot ceea ce trebuie pentru ca elevii să-și
îndeplinească dorinţele atunci când termină liceul. Felicit absolvenţii clasei a
XII-a, care au adus o promovabilitate de
70% la examenul de Bacalaureat și le
urez bun venit celor din clasele a V-a și a
IX-a”, a spus directorul liceului, prof.
Cristian Dudulean.
„De învăţat, nu învăţaţi pentru
școală, profesori sau părinţi, învăţaţi pentru voi, pentru a vă descurca în viaţă. O

cărămidă așezată așa cum trebuie vă va
asigura o temelie serioasă pentru ceea ce
veţi face mai departe, la facultate sau
când veţi avea familiile voastre. Poate că
unii copii vor să înveţe cât mai puţin –
chiar deloc, dacă se poate – și să ia note
cât mai mari. Nu aceasta e calea. Peste
ani, acești copii vor deveni adulţi care vor
dori să lucreze cât mai puţin pentru bani
cât mai mulţi. Nu vor reuși, iar asta le va
face viaţa grea, și din punct de vedere
material, și sufletește. Preţul fiecărui
lucru nu este banul, ci munca depusă
pentru a-l obţine. De aceea, ce este
dobândit fără muncă nu valorează nimic.
În ce mă privește, vreau ca la finalul acestui an școlar să fiu mândru de voi toţi.
Vreau ca, împreună cu părinţii și dascălii
voștri, să mă mândresc cu școala
râșnoveană. Așadar, spor la învăţătură!”,
s-a adresat elevilor de la Liceu viceprimarul Liviu Butnariu, prezent la festivitatea de deschidere a noului an școlar.

Totodată, managerul parcului de la Râșnov, Adrian
Apostu, a subliniat faptul că Hatzegopteryx este cel mai

important exponat al Dino Parc Râșnov de până acum.
„Suntem bucuroși de faptul că toţi vizitatorii noștri vor
putea admira reproducerea la scară reală a unei
descoperiri unice în lume, și că această descoperire s-a
făcut chiar în Ţara Haţegului. Mai mult decât atât, anul
acesta am sprijinit o echipă de studenţi cercetători care,
sub îndrumarea profesorilor de la Universitatea din
București, au descoperit două cuiburi de ouă de dinozaur în apropiere de Haţeg. Dorinţa noastră este să trezim
atât interesul specialiștilor, cât și al publicului dornic să
pătrundă în tainele vieţii dinozaurilor”, a precizat Adrian Apostu.

O altă premieră la
Râșnov: un cuib de 10
ouă reale de dinozaur
Sosirea pterozaurului a fost însoţită de o altă premieră la Râșnov: un cuib de 10 ouă reale de dinozaur,
descoperit la Tuștea în Geoparcul dinozaurilor Ţara
Haţegului. În situl fosilifer de la Tuștea au fost
descoperite 18 cuiburi cu ouă aparţinând speciei de
dinozaur hadrosauroid („dinozaur cu cioc de raţă”)
Telmatosaurus transsylvanicus. Stabilirea apartenenţei
se datorează faptului că lângă cuiburile cu ouă au fost
descoperite fragmente din scheletul puilor, iar acestea
indică în mod clar că provin de la Telmatosaurus. A
fost și este o mare surpriză în lumea știinţifică pentru
că tipul de ou sferic, cu coaja ornamentată cu noduli
rotunjiţi și cu o microstructură prismatică, descoperit
la Tuștea, aparţine speciei de ou numit Megaloolithus,
iar până la descoperirea de la Tuștea se considera că
acest tip de ou aparţine unor mari dinozauri sauropozi,
deci ierbivori, din familia Titanosaurilor. În Argentina
s-au găsit chiar embrioni de titanosauri în ouăle de
acest tip.

Râșnovul,
magnet pentru turiști
Noua expoziţie a fost inaugurată pe 31 august în
prezenţa președintelui Consiliului Judeţean Brașov,
Adrian Veștea, a viceprimarului Râșnovului, Liviu Butnariu, a primarului Haţegului, Marcel Goia, și a paleontologilor de la Universitatea București. „Mă bucur că
acest parc, pe care îl prezentam la stadiul de proiect
acum câţiva ani, a prins contur și a contribuit semnificativ alături de alte proiecte derulate de Primăria
Râșnov, cum ar fi liftul pe plan înclinat sau reamenajarea centrului istoric, la creșterea numărului de turiști
care aleg staţiunea de interes naţional Râșnov”, a
declarat președintele CJ Brașov, Adrian Veștea. „Dacă ne
raportăm la partea de agrement, Râșnovul este una dintre locaţiile extrem de atractive la nivel naţional. Îi felicit pe administratorii parcului pentru reușita proiectului
lor. Prin amenajarea parcului a fost creată de o fapt o
atracţie unică în România, care aduce o plusvaloare
Râșnovului turistic”, a precizat și viceprimarul Râșnovului, Liviu Butnariu.

Foto: Relu CALOTĂ

„Înfricoșătorul zburător” din Haţeg
și un cuib autentic de ouă de
dinozaur, noile atracţii ale parcului
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Războaiele dintre daci și romani, tema
Festivalului de Reconstituire Istorică de la Râșnov
23 - 25 septembrie: Timp de trei zile, Grădina Cetăţii se va numi „Cumidava”, exact ca acum 2000 de ani
Dacii și romanii se vor reîntâlni în această
lună, între 23 - 25 septembrie în Grădina
Cetăţii de la Râșnov unde se va desfășura Festivalul de Reconstituire Istorică, ediţia „Cumidava” 2016. Organizatori sunt Primăria
Râșnov, Muzeul Judeţean de Istorie și Asociaţia
Terra Dacica Aeterna. Potrivit directorului
Muzeului Judeţean de Istorie, Nicolae Pepene,
momentul istoric care constituie tema acestui
festival este reprezentat de războaiele dintre
daci și romani. „Atunci a fost distrusă cetatea
dacică și a început construirea castrului
roman. Având în vedere că la Brașov s-a des-

fășurat un festival de reconstituire istorică
dedicat intrării României în Primul Război
Mondial, pentru Râșnov am ales o temă legată
de istoria locală, și anume Cumidava”, a argumentat Pepene. „Taberele” romanilor și ale
dacilor vor fi stabilite în grădina Cetăţii, iar
râșnovenii și turiștii care vor asista la eveniment vor avea parte inclusiv de prezentări
susţinute de istorici.

Elevii râșnoveni, primii care
se vor bucura de eveniment
Prima zi a festivalului, vineri, 23 septem-

brie, a anunţat viceprimarul Râșnovului, Liviu
Butnariu, este dedicată elevilor râșnoveni. „În
prima zi a festivalului, vor fi activităţi interactive în toate școlile râșnovene, pentru că vrem
ca de acest eveniment să se bucure în primul
rând ei”, a precizat viceprimarul.
După activităţile din școli, în prima seară a
festivalului, în grădina Cetăţii va fi instalată și
tabăra, urmând ca a doua zi, începând cu ora
10.30, să aibă loc și deschiderea oficială. Vor fi
ateliere interactive, astfel că vizitatorii vor afla
cum se confecţionau acum 2000 de ani
obiectele din metal, lemn, os, corn sau cum se

făceau hainele sau celebrele mozaicuri
romane. De asemenea, râșnovenii și turiștii
vor putea să „ia lecţii” de caligrafie și vor vedea
cum se desenau hărţile în acea perioadă
istorică. Va fi deschisă și o „monetărie”, dar și
un atelier de gastronomie. Organizatorii au
pregătit și jocuri romane, demonstraţii militare, inclusiv „asalturi” cu piese de artilerie
folosite în respectiva perioadă. Pasionaţii de
istorie vor putea asista și la un ritual dacic de
iniţiere a soldaţilor și la lupte cu gladiatori. Nu
va lipsi nici reconstituirea marii bătălii dintre
daci și romani.

Programul evenimentului
Vineri, 23 septembrie:
" Activităţi interactive de reconstituire
istorică cu copiii din școlile râșnovene.
n Așezarea taberei din grădina cetăţii
(seara)
Sâmbătă, 24 septembrie
" Ora 10.30: Deschiderea oficială
" Orele 10.45 – 19.00: Atelierele civile și
interactive: Prelucrare metal, lemn, os,
corn, ţesătorie, mozaic, monetărie, hărţi și
caligrafie (Scriptoria), jocuri romane, metaloplastie, gastronomie (mostre de
prezentare), întreţinere echipamente,
antrenamente soldaţi, instrucţie cu doritorii din public lupte de gladiatori
" Ora 15.00 – Prezentare echipament și

armament roman cu un ritual în vederea
luptei care urmează. Demonstraţii militare, demonstraţii de artilerie antică.
" Ora 16.00 – Prezentare armată dacă cu
un ritual dacic de iniţiere.
" Ora 16.30: Lupta daco-romană, după un
scenariu adaptat istoriei Cumidavei (durata: 45-60 minute).
Duminică, 25 septembrie
" Orele 10.45 – 18.00: Atelierele civile și
interactive, lupte de gladiatori (prezentare
separată).
" Ora 15.00: Marea confruntare între daci
și romani, cu ritualurile aferente.
" Ora 18.00: Închiderea oficială și strângerea taberei de reconstituire istorică.

Pe 26 septembrie, curăţenie de toamnă pe traseele turistice
Oricine este binevenit
Numărul mare de turiști care vin la
Râșnov pentru a asista la evenimente sau pur
și simplu pentru a vizita Cetatea, peștera sau
parcul cu dinozauri are și o latură mai puţin
plăcută. Mulţi dintre vizitatori uită că, dacă nu
au la dispoziţie un coș de gunoi exact în locul

unde termină de băut sucul, apa sau berea,
civilizat este să nu arunce ambalajele pe jos.
Mai sunt și unii care, după ce parchează pe
marginea drumului, fac curăţenie în mașină,
aruncând gunoaiele unde le e la îndemână,
adică în pădure. În aceste condiţii, a explicat
șeful Ocolului Silvic din Râșnov, Puiu Gheorghe, de la ieșirea din oraș, până la peșteră, pe
marginea drumului este plin de gunoaie. De

asemenea, mai este și o potecă ce face legătura între Valea Popii și Valea Cetăţii, pe care, la
fel, printre copaci pot fi „admirate” deșeuri
aruncate de turiști. „Se aruncă de la șerveţele
sintetice, care nu se mai descompun și care
creează o imagine oribilă, la PET-uri, ambalaje, haine și multe alte lucruri. În general
sunt aruncate din mașini sau sunt aduse de
turiști”, a declarat șeful Ocolului Silvic

Mai puţine probleme
în zona de picnic de la
Cheile Râșnoavei
Dacă în anii precedenţi, zona de picnic de
la Cheile Râșnoavei era una „critică”,
turiștii lăsând aici mormane de deșeuri,
șeful Ocolului Silvic a spus că acum situaţia este mult mai bună. „Turiștii lasă
acum deșeurile în saci, lângă pavilioane.
De asemenea, sunt containere, iar
gunoiul este ridicat și de două ori pe săptămână”, a precizat Gheorghe Puiu.

„Mama Oara”, iubită peste mări și ţări
Cabanierul de la Diham a primit
un mesaj cu urări de bine de la
un român emigrat în Canada

Că este iubită de toţi oamenii muntelui și nu
numai, nu reprezintă niciun secret pentru
nimeni, iar acest lucru a fost ilustrat cel mai bine
de petrecerea pe care apropiaţii i-au organizat-o
cu prilejul a 50 de ani de activitate pe munte. Este
vorba despre Oara Bordea, cabanierul de la
Diham, sau mama Oara, cum o cunosc toţi
munţomanii care au trecut măcar odată în viaţă
prin Bucegi. După articolul din Gazeta de Râșnov

„«Mama Oara», 50 de ani în inima Bucegilor”, un
român stabilit de mult timp în Canada a trimis
un mesaj plin de urări de bine dedicat Oarei,
demonstrând astfel că aprecierile pentru ea nu au
graniţe, atât la propriu cât și la figurat.
„Scumpa, draga și iubita noastră, tanti Oara,
Au trecut ani mulţi - și buni și mai puţin
buni, peste noi toţi, drumeţi prin munţii ţării, dar
și gazdele noastre primitoare, ca tine și nea Gigi.
Nimic nu poate însă șterge din amintiri inima
bună, gura bogată și polonicul cu care ne dădeai
afară din bucătărie, când năvăleam înfometaţi,
abia scăpaţi din viscolul de-afară. Nu pot uita vreodată nici vinul ce ni l-ai servit mie și prietenului

meu, Cristi Rădulescu, prin anii ‘70, la Cota 2000.
Deși departe de tine și de minunaţii munţi ai ţării,
de mai bine de 35 de ani, nu te-am uitat și nu te
voi uita niciodată, scumpa și draga noastră, tanti
Oara. Ai fost, ești și vei rămâne în inima mea, a
doua mamă bună pe care mi-a dat-o bunul Dumnezeu. La mulţi ani, cu sănătate, bucurii de la cei
dragi, veselie și lipsă de griji ori necazuri, înconjurată de toţi cei ce te iubesc și te respectă, așa
cum meriţi! Cu toată dragostea, dorul și nostalgia, unul dintre numeroșii oaspeţi ce-ai găzduit
cu-atâta dragoste și devotament, dumneata și nea
Gigi, în decursul anilor.
Sandu Pascal, Montreal, Canada”

Râșnov, Puiu Gheorghe.
Campaniile mari de ecologizare, a mai
spus Gheorghe Puiu, se desfășoară primăvara,
după topirea zăpezii, și toamna. „Următoarea
acţiune de ecologizare este programată în 26
septembrie. Vor participa angajaţii ocolului
silvic, salariaţii de la Goscom, dar și elevii școlilor din oraș. De altfel, la această campanie
oricine poate participa”, a anunţat acesta.
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50% fag, 30% gorun și 2% molid
Aceasta este noua compoziţie a pădurii de pe Dobrice.
Plantările au fost făcute în conformitate cu grupa ecologică aferentă zonei.

TOAMNA SE NUMĂRĂ… COPACII

Inginerii
silvici verifică
167 de hectare
de pădure
Ca în fiecare an, și în 2016 Ocolul Silvic
Râșnov verifică modul în care se regenerează
fondul forestier al orașului. Potrivit șefului
Ocolului Silvic Râșnov, Gheorghe Puiu (foto), în
perioada 1 septembrie – 15 octombrie, în cadrul
acestui control, inginerii silvici vor verifica 167,
71 de hectare de pădure. „Regenerarea poate fi
naturală, artificială sau mixtă. Din cele 167,38
de hectare de pădure incluse în planul de control din acest an, 116,71 de hectare sunt regenerate natural, iar pe o suprafaţă de 50,67 de
hectare s-au efectuat regenerări artificiale.
Scopul nostru este de a promova regenerările
naturale, pentru că în acest mod se reduc costurile”, a declarat Gheorghe Puiu.

Schimbările climatice
bruște, dar și încălzirea
vremii din ultimii ani au
dus la o uscare rapidă a
pădurilor de rășinoase
din jurul Brașovului.
Aceasta este concluzia la
care au ajuns în anul 2013
specialiștii din cadrul Facultăţii de Silvicultură a
Universităţii „Transilvania”
Brașov, dar și cei ai Institutului
de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) Brașov, după ce
pinii și molizii din
pădurea Râșnovului de pe
Dobrice au început să se
usuce. Fenomenul nu a
fost singular, astfel de
probleme fiind semnalate
atunci și de pădurarii care
administrează fondul forestier al municipiului Brașov,
Timiș sau din comuna Cristian.
Tăierea de urgenţă a
arborilor afectaţi și replantările a fost singura soluţie
disponibilă, în caz contrar arborii uscaţi ar fi
putut afecta și restul
pădurii. Pentru a salva
pădurea, în anul 2013, de
pe Dobrice au fost tăiaţi
aproximativ 400 de pini.

Plantările
nu puteau
fi făcute
imediat

Chiar dacă șiar fi dorit ca imediat să planteze
noi arbori în locul
celor extrași, lucrătorii silvici nu au putut
interveni imediat, iar
zona a fost reîmpădurită în cursul acestui an.
„La
Dobrice a fost o
doborâtură de
vânt și un atac de
insecte. În cazul
pădurilor de rășinoase, recomandat
este să se aștepte
minim unul sau două
sezoane. În astfel de
păduri, sunt dăunători care depun
ouăle sub scoarţă,
eclozează, apoi
insectele atacă
puietul”,
a
declarat
șeful
Ocolului
Silvic
Râșnov, ing. Gheorghe Puiu.

Pădure tânără
pe 6,8 hectare
Lucrările de împădurire au fost realizate pe o suprafaţă de 6,8 hectare, fiind
plantaţi 34.000 de puieţi. „Dacă înainte de
tăierile de acum câţiva ani, în Dobrice predominau rășinoasele, acum speciile au fost
alese în conformitate cu grupa ecologică
aferentă zonei Dobrice. Astfel, dintre cei
34.000 de puieţi plantaţi anul acesta, 50%
sunt fag, 30% gorun și 2% molid”, a
declarat șeful Ocolului Silvic Râșnov.
După ce au fost făcute plantările, au
fost realizate lucrările specifice de
decopleșire, astfel încât arborii să nu fie
sufocaţi de buruieni. „Puieţii vegetează
bine. Vom face în scurt timp o evaluare a
zonei, pentru a vedea ce completări trebuie să facem anul viitor”, a mai spus Gheorghe Puiu.

Împăduriri artificiale
pe 19,76 hectare
Plantările din zona Dobrice reprezintă
doar o componentă a planului plantări din
acest an, pentru că Ocolul Silvic Râșnov a
efectuat în 2016 împăduriri artificiale pe o
suprafaţă totală de 19,76 de hectare, fiind
plantaţi 98.000 de puieţi. „De asemenea, pe o
suprafaţă de 2,52 hectare, s-au realizat că
completări ale plantărilor de anul trecut,
fiind plantaţi 12.600 de puieţi”, a declarat
șeful Ocolului Silvic.

Ce se urmărește prin control
Controlul constă în stabilirea unor „pieţe
de probă”, iar lucrătorii silvici inventariază
puieţii din acestea, pentru a stabili reușita
plantărilor, care trebuie să fie de peste 85%.
„Tot în timpul controlului se stabilește modul
de efectuare a lucrărilor de întreţinere, respectiv descopleșiri, mobilizări, revizuiri. De
asemenea, se verifică starea de vegetaţie a puietului și se fac propunerile pentru de lucrări
pentru anul 2017. Totodată, pentru plantările
din 2015 și 2016 se stabilesc completările”, a
explicat șeful Ocolului Silvic.
În cazul regenerărilor naturale, comisia de
control a Ocolului Silvic urmărește necesarul
de măsuri specifice pentru a susţine creșterea
puietului.

Și plantaţiile din
pepiniere sunt verificate
Tot în această perioadă sunt verificate și culturile din cele două pepiniere administrare de
Ocolul Silvic Râșnov. „Controalele se realizează
în fiecare an, pentru a se vedea dacă se
încadrează în indicii de producţie stabiliţi.
După cum arată culturile, nu cred că sunt
probleme din acest punct de vedere”, a precizat
Gheorghe Puiu.
Totodată, a mai spus șeful Ocolului Silvic, se
efectuează și sondaje pentru stabilirea populaţiei de cărăbuși, scopul fiind prevenirea
atacurilor acestor dăunători, care s-ar putea
produce în cursul anului 2017.

EVENIMENT
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Sărbătoare devenită brand

Podiumul probei
de tracţiune

Zilele Orașului și Festivalul Naţional Ecvestru, ajuns la ediţia a XIV-a, au animat
Valea Cetăţii timp de trei zile și au adunat, ca în fiecare an, mii de spectatori

Proba de simplu:
1. Voicu Valentin, proprietarul calului Vidal

2. Olaru Ion, proprietarul calului Fredi

Cel mai bătrân
călușar din ţară,
pe scenă la 89 de ani

Râșnovul a fost în sărbătoare
între 19 și 21 august, cu prilejul
Zilelor Orașului, unde participanţii
au avut parte de numeroase
momente artistice, ansambluri folclorice, trupe de dans sau majorete
și diferite genuri muzicale, spectacolele desfășurându-se, în mod
tradiţional, la complexul de pe
Valea Cetăţii. Sărbătoarea a fost
deschisă de clasica paradă la care au
participat călăreţi, urmaţi de fanfară, trăsuri, majorete, cântăreţi și
sportivi din oraș, poliţiști locali,
militari și pompieri. Ca de obicei,
râșnovenii au ieșit la porţi să-i
aplaude pe participanţi, iar turiștii,
s-au oprit din drumul lor, pentru a
face fotografii sau filmări cu alaiul.
„Este una din cele mai importante sărbători pentru noi,
râșnovenii și ne bucurăm să avem

alături de noi oaspeţi din diferite
locuri ale judeţului sau ale ţării, cu
prilejul celei de a 14-a ediţii a
Zilelor Orașului. Este un eveniment pentru toate vârstele, de la
copii la bunici. Ne bucurăm să ne
adunăm an de an aici și să petrecem zile minunate împreună”, a
declarat viceprimarul Râșnovului,
Liviu Butnariu.
„Ne-am revăzut din nou la
Zilele Orașului Râșnov, un eveniment cu care noi ne mândrim. De
14 ani am reușit să punem pe
harta naţională acest eveniment
frumos. Inima mea este în continuare la Râșnov. Statisticile sunt
bune, anul acesta vom ajunge la
peste 400.000 de vizitatori la
Cetate. Am văzut oameni fericiţi
care se felicitau că au investit aici
în turism. Am avut orientare într-o

direcţie bună. De la an la an apar
tot mai multe hoteluri și pensiuni,
iar noi, râșnovenii, am dezvoltat
mai multe servicii adiacente de
agrement adecvate”, a declarat și
președintele Consiliului Judeţean,
Adrian Veștea, prezent la
deschiderea evenimentului.
Cu siguranţă, sărbătoarea
râșnovenilor devine un simbol al
orașului, tot mai cunoscut în ţară și
nu numai, atât prin participanţii la
Festivalul Ecvestru, cât și prin
miile de turiști prezenţi anual la
eveniment. De altfel, concluzia în
acest sens a tras-o prefectul Ciprian
Băncilă, prezent și el în acest an la
Zilele Orașului Râșnov: „Sunt mândru să mă aflu lângă râșnoveni,
într-un oraș medieval care devine
însă pe zi ce trece tot mai european”.

Proba de dublu:
1. Valea Valentin, cu Relu și Voicu

Pe scenă la Zilele Râșnovului a
urcat și a stârnit aplauzele tuturor
celor prezenţi, Mircea Ilie, probabil
cel mai bătrân „călușar” din ţară.
Râșnoveanul de 89 de ani a condus o
ceată în care feciorii și seniorii sunt
cu toţii cu zeci de ani mai tineri decât
el. Călușarii reprezintă una din
tradiţiile importante ale râșnovenilor,
iar steagul cetei a fost moștenit de la
Societatea de Lectură Română, fondată în 1896. „Joc de zeci de ani și
conduc ceata. Generaţiile se schimbă,
dar eu am rămas în loc. Am mai făcut
și pauze, dar vreau să joc atât cât mă
ţin picioarele”, a spus bătrânul
călușar râșnovean. De asemenea, alături de ceata acestuia pe scenă au
urcat și fetele de la „Romana”, care au
oferit un alt dans vechi de peste 150
de ani, jucat și el la majoritatea evenimentelor de acest gen la Râșnov.

„Mugurașii”, invitaţi la Oktoberfest 2016

3. Velea Valentin, proprietarul calului Relu

2. Fleșieru Sebastian, cu Nicu și Mircea

Ansamblul Mugurelu’ din
Râșnov („Die Knospe aus Rosenau“)
a participat la unul din cele mai
importante evenimente de divertisment care au loc anual în judeţul
Brașov, Oktoberfest 2016. Astfel, la
invitaţia reprezentanţilor Forumului German Brașov, micuţii
dansatori au luat parte, pe 25
august, la tradiţionala paradă de
deschidere a evenimentului, din
centrul istoric al Brașovului, la
finalul căreia au realizat o poză de
grup alături de fostul primar al
Râșnovului, actualul președinte al
Consiliului Judeţean, Adrian Veștea.
Alături de trăsurile în care se aflau
oficialităţile judeţului, la paradă au
participat mai multe formaţii și

ansambluri folclorice din Brașov și
împrejurimi. Dansatorii râșnoveni
au avut, de asemenea, onoarea, ca
pe timpul festivalului, să fie invitaţi
în două rânduri pe scenă pentru a
prezenta câteva dansuri, pe 27
august, respectiv 3 septembrie.
„Datorită faptului că în Râșnov au
trăit și încă mai trăiesc sași, ansamblul «Mugurelu’» are nu numai
datoria de a păstra și conserva
tradiţiile populare românești și
săsești locale, ci și deosebita plăcere
de a le promova la diferse manifestari cultural artistice. Drept pentru
care am onorat invitaţia Forumului
German de a participa la Oktoberfest”, a declarat Diana Corboș, coordonatorul grupului de dansuri.

3. Voicu Valentin, cu Vidal și Cazacu

EVENIMENT
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Proba „cailor putere”, mai palpitantă ca niciodată
Festivalul Naţional Ecvestru a reunit la Râșnov 57 cei mai buni cai de tracţiune

Crescători de cai din toată România au concurat pe 21 august la „proba regină” a Festivalului Naţional Ecvestru de la Râșnov, eveniment
care a ajuns la a XIV-a ediţie.
Ca în fiecare an, la concurs proprietarii și-au
putut înscrie caii la proba de dublu sau simplu.
Ideea acestei probe este simplă: într-un interval
de timp, caii trebuie să tragă un buștean pe o distanţă cât mai lungă. Totuși, spre deosebire de
ediţiile anterioare, acum proba de simplu a venit
cu o noutate. Pe prima porţiune a traseului, calul
trebuia să tragă un singur buștean, după care trebuia legat al doilea, bineînţeles, dacă ajungea în
timpul alocat la el. „Unul dintre buștenii pentru
proba de simplu a avut 500 de kilograme, iar cel
de-al doilea în jur de 750 de kilograme. Concursurile de simplu în acest format se desfășoară în
mai multe zone din România, iar prin acest format, pe lângă forţa cailor se poate vedea și
măiestria celor care îi conduc, pentru că trebuie
să se miște foarte repede când leagă cel de-al
doilea buștean”, ne-a declarat viceprimarul
Râșnovului, Liviu Butnariu. Pentru proba de
dublu, timpul alocat fiecărui concurent a fost de
3 minute, iar pentru cea de simplu de 4 minute.

Cei mai buni cai,
aduși la Râșnov
Spectacolul a fost extrem de apreciat de
râșnoveni și de turiști, zona din jurul „pistei
de tracţiune” dovedindu-se prea mică pentru
cei care au venit să-și susţină favoriţii sau pur
și simplu să se bucure de o competiţie extrem
de palpitantă.
Probele de tracţiune a început în jurul orei
11.30 și s-au încheiat aproape de ora 17.30, spectacol pe care l-au privit, pe Valea Cetăţii din
Râșnov, mii de localnici și turiști. La proba de
dublu au participat 13 echipaje, iar la cea de simplu au fost înscriși 31 de cai.
Proba de simplu a fost cea mai palpitantă,
mai ales în ultima parte, când au fost cei mai buni
cai. La un moment dat, primul loc era împărţit de
doi cai. Cum rezultatele erau strânse, stabilirea
punctajului, fie el de simplu sau dublu se făcea „la
milimetru”, iar proprietarii cailor urmăreau cu
mare atenţie procedura și nu de puţine ori cereau
explicaţii

privind modalitatea de stabilire a distanţei parcurse.
„Pe lângă faptul că au fost mulţi concurenţi,
anul acesta au fost și mulţi cai foarte buni. Până
anul acesta, diferenţa dintre primele trei locuri a
fost destul de mare, însă acum rezultatele au fost
strânse”, ne-a declarat unul dintre organizatori,
medicul veterinar Constantin Ducar.

Secretul succesului: puţin
noroc și cai bine antrenaţi
„Aurul” la proba de dublu, a fost râșnoveanul
Velea Valentin, iar echipajul câștigător a fost Relu,
de 9 ani, și Voicu, un exemplar de 5 de ani. După
concurs, el a spus și care este secretul succesului:
„Am câștigat acest concurs cu puţin noroc și cai
bine antrenaţi, bine hrăniţi. Antrenamentul
cailor este simplu. Îi folosim la pădure, la tras de
lemne. Îi creștem, avem grijă de ei, îi folosim în
gospodărie, la pădure, în concursuri. Caii sunt
din rasa semigreu românesc. Pe unul dintre ei lam cumpărat în urmă cu cinci ani de la Întorsura Buzăului, iar pe celălalt acum doi ani, de la
Rădăuţi”. Anul acesta, a mai spus el, competiţia a
fost strânsă, însă aceasta este o caracteristică a
concursurilor la care participă caii foarte buni.
„Caii erau la aceeași dimensiune, greutate și nu
a fost mare diferenţă între cei buni. De altfel am
participat la un concurs desfășurat la Marginea,
unde, la fel, competiţia a fost strânsă, 10 cai fiind
în doi metri”, a mai spus Velea. Pe lângă competiţia de la Râșnov, pe care a câștigat-o pentru a
doilea an consecutiv, Valentin Velea spune că s-a
clasat pe primul loc și la alte concursuri de tracţiune organizate în România. „Cred că de 10 ori
am câștigat la astfel de concursuri organizate în
toată ţara, iar la Râșnov, de câţiva ani sunt pe
podium, iar unul dintre cai e același”, a explicat
câștigătorul probei de dublu.
Proba de simplu a fost câștigată de Voicu
Valentin, proprietarul calului Vidal. „Competiţia
a fost acerbă, iar cei mai buni
cai au parcurs
dist a n ţ e
asemănătoare. Au

fost foarte buni. A fost greu. Am mai obţinut la
Râșnov premii, și locul întâi, și doi, și trei, pentru
că am cai foarte buni”, ne-a declarat câștigătorul.

Un eveniment care crește
de la o ediţie la alta
Prima ediţie a concursului de tracţiune s-a
desfășurat în urmă cu 14 ani, iar de atunci, de la
an la an evenimentul a crescut în amploare. „La
ediţia din acest a fost un număr record de participanţi, proprietari de cai. Concursurile de frumuseţe și cele de tracţiune sunt tot mai populare
și aduc și tot mai mulţi spectatori de la an la an”,
a confirmat Constantin Ducar. Creșterea festivalului, își amintește un alt iniţiator al evenimentului, consilierul judeţean Vasile Ungureanu, a fost
posibilă datorită susţinerii acordate de
autorităţile locale. „Chiar de la prima ediţie, când
era consilier local, Adrian Veștea a susţinut acest
eveniment. Apoi a ajuns primar, iar acum este
președintele Consiliului Judeţean Brașov și este,
în continuare, alături de acest festival”, a declarat
Ungureanu.
Spre deosebire de ediţiile anterioare, „gazdă”
nu a mai fost Adrian Veștea, el participând la
proba de dublu în calitate de arbitru. „Sunt
prezent la această competiţie pentru a asigura o
departajare corectă a concurenţilor”, a explicat
Adrian Veștea. Totuși, în timpul festivalului, el lea reamintit râșnovenilor că „deși nu mai sunt primar, voi rămâne alături de Râșnov și de actualul
viceprimar care îndeplinește atribuţiile primarului. Totodată, voi susţine toate proiectele care
se desfășoară aici. Cu Liviu Butnariu la
primărie sunt convins că se va face în continuare «treabă chibzuită» la Râșnov”.
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INFRASTRUCTURA

Din toată ţara, pe longboard, pe Valea Cărbunării
Una dintre cele mai populare modalităţi de petrecere a timpului liber între tinerii din întreaga lume,
a fost promovată și la Râșnov de către o echipă de profesioniști
Câteva zeci de tineri s-au adunat sâmbătă,
27 august, pe Valea Cărbunării, unde au participat la o lecţie deschisă de longboarding,
una din ele mai iubite metode de a petrece
timpul liber de către noua generaţie. Pe circuitul de biatlon s-au adunat astfel pasionaţi
ai spectaculosului sport din Râșnov, Brașov,
Ploiești, București sau Galaţi, unde membrii
echipei Longboard.ro, unii dintre „pionierii”
acestei mișcări la noi în ţară, au prezentat
câteva idei tehnice referitoare la plăcile de
longboard, echipamentele de protecţie sau
stilurile acestui sport. În continuare, fie că
preferă stilul mai lejer, de oraș sau pe cel mai
de adrenalină, downhill, participanţii la întâlnire au încercat plăcile și au făcut câteva ore
de curse pe pista de biatlon, în ceea ce s-a
chemat o după-amiază reușită de longboarding la munte.

Pista de longboard
de la Râșnov, prima de
acest gen, profesională,
din România
„Ne-am apucat de longboarding în 2009,
cam 100 de persoane eram în întreaga ţară,
iar acum suntem 4.000 - 5.000. Facem lecţii
în diferite orașe din ţară, în ideea de a promova sportul, mișcarea, dar și de a-i determina pe tinerii care îl practică să utilizeze
echipamentele adecvate de protecţie. Întâlnirea de la Râșnov a fost una specială, pentru că aici autorităţile locale doresc să construiască un Skate Park ce poate deveni una
dintre atracţiile zonei, pe lângă cele deja
existente. Pista de longboard care ar putea fi
construită în noul parc ar fi prima de acest
gen, profesională, din România. Credem că
locaţia este perfectă pentru așa ceva, fiind
vorba de o zonă de agrement”, ne-a spus
Sergiu Manea (foto), membru al echipei
Longboard.ro.

Proiect supus
și dezbaterii publice
Primăria Râșnov are în vedere realizarea
unui proiect cu fonduri europene, care propune amenajarea unui spaţiu verde de recreere
în zona Valea Cărbunării, lângă baza sportivă.
Acest spaţiu va cuprinde pistă de biciclete,
trial bike, zonă de skateboard, alei pietonale,
parcare, gardene și pistă de longboard.
Pe 29 august, la Primărie a avut loc și o
consultare publică pe acest proiect, „Crearea
infrastructurii de agrement sportiv în
Râșnov”. Zeci de râșnoveni au participat la
dezbaterea publică, fiind prezenţi atât membri ai Asociaţiei Longboard, care a organizat
și o prezentare a avantajelor unei astfel de
investiţii, dar și reprezentanţi ai mediului de
afaceri, și cetăţeni. Discuţiile au durat o oră și
jumătate, perioadă în care au fost prezentate
atât argumente în favoarea realizării proiectului, dar s-au oferit și răspunsuri privind
oportunitatea acestui proiect.

Ce facilităţi
va oferi noul parc
În timpul dezbaterii publice au fost
prezentate atât detaliile tehnice, cât și cele
financiare ale proiectului. Astfel, pe Valea Cărbunării, lângă complexul de trambuline, va fi
amenajat un parc cu alei pentru plimbări,
odihnă și recreere, cu locuri de odihnă și
locuri de joacă pentru copii. În ceea ce
privește amenajările pentru activităţile

sportive, acestea vor fi structurate pe trei
nivele. Primul nivel va fi skate park-ul, al
doilea va fi trialul pentru biciclete (zonă destinată iubitorilor de sporturi extreme ), mai
precis o pistă betonată care nu necesită
lucrări de întreţinere, precum cele din
pământ sau pietriș. Al treilea nivel este
reprezentat de pista de longboard – care vine
din vârful dealului și coboară până la primul
nivel, mai precis la parcarea amenajată.
Această pistă va respecta standardele în
domeniul sportului longboard. Totodată, vor
fi amplasate echipamente pentru fitness
adresate tuturor categoriilor de persoane,
precum și locuri de alpinism de recreere. Parcul va fi dotat cu sisteme de securitate și iluminat, va fi asigurat de asemenea wi-fi gratuit pe suprafaţa parcului.

O nouă atracţie
pentru turiști
Amenajarea noului parc va reprezenta o
completare a complexului sportiv de pe Valea
Cărbunării cu facilităţi de recreere pentru tot
parcursul anului. De asemenea, skate park-ul
va reprezenta un nou motiv pentru ca turiștii
să aleagă Râșnovul ca destinaţie turistică. De
altfel, în timpul dezbaterii publice s-a amintit
și faptul că prin această investiţie, dezvoltând
această ramură sportivă, Râșnovul se menţine
în trend cu orașele turistice ale României.

Nu doar recreere,
ci și sănătate
Pe de altă parte, în momentul în care au
luat decizia înfiinţării acestui parc,
autorităţile locale au luat în calcul și faptul
că, în conformitate cu studiile efectuate,
sedentarismul și lipsa de sport pentru tineri
duce la probleme de sănătate și obezitate, iar
parcul încurajează practicarea multor categorii de sporturi în aceeași locaţie, de la skate,
trial, fitness, plimbări, jogging la longboard,
climbing. Nu în ultimul rând, această zonă de
agrement este un loc în care cei 896 de tineri
râșnoveni cu vârste cuprinse între 10-14 ani
și cei 757 de adolescenţi care au între 15 și 19
ani vor avea unde să practice sportul.

De la bugetul local se
va plăti 2% din valoarea
totală a proiectului
Valoarea totală a investiţiei este estimată
la 22.393.344,76 lei (4.976.298,84 euro), din
care 447.866,90 lei (99.525,98 euro - 2%) este
contribuţia Orașului Râșnov și 21.945.477,86
lei (4.876.772,86 euro – 98%) este asistenţa
nerambursabilă.
Potrivit proiectului, va fi realizat un
spaţiu de circulaţie și parcări cu o suprafaţă
totală de 2.973 mp, iar spaţiul de joacă va avea
joacă 380 mp. De asemenea, se vor realiza 31
de podeţe de descărcare și șanţuri din beton
cu o lungime totală de 5.606 ml.
În zona skateboarding și de trial bike și
gradene se va realiza un zid de sprijin cu o
lungime de 234 metri liniari. Suprafaţa zonei
pentru trial bike va fi de 100 mp, iar pista de
skateboarding va avea o suprafaţă de 520 mp.
Lungimea traseului de long-board asfaltat va
fi de 2.018 ml, iar pentru realizarea acestuia,
va fi nevoie și de un zid de sprijin cu o
lungime de 318 ml. Pista pentru biciclete va
avea o lungime de 852 ml.
În proiect mai sunt incluse clădiri „hobituri”, placaje, drenuri, rigole, sistem de iluminat, amenajate peisagistică și dotări.
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Cupa Cetate Râșnov, o competiţie
puternică la nivel zonal
80 de biatloniști la startul ediţiei de vară
În ultimul weekend al verii (27 - 28
august), pe Valea Cărbunării a avut loc
Cupa Cetate Râșnov la biatlon, competiţie
dedicată copiilor și cadeţilor. Aproximativ
80 de sportivi de la cluburile Olimpic
Cetate Râșnov, CSȘ Dinamo Râșnov și
CSȘ Brașovia s-au prezentat astfel la startul uneia dintre cele mai importante

întreceri ale verii, în zonă, la categoriile
lor de vârstă. „Au fost patru categorii de
concurs, fetele și băieţii întrecându-se
atât la copii cât și la cadeţi. A fost o
reușită din punct de vedere al organizării,
dar și pentru a vedea la ce nivel se
situează sportivii noștri de la clubul
Olimpic Cetate, aflaţi la început de drum.

Medalie de bronz
la Campionatele
Naţionale de biatlon

De altfel, la categoria cadeţi noi nu am
participat, deoarece plecând în urmă cu
un an și jumătate de la zero, sportivii
noștri sunt încadraţi deocamdată la copii.
Ne bucurăm că ei cresc de la o lună la
alta, suntem, cu siguranţă, pe drumul cel
bun”, a precizat Nicolae Dogaru, coordonator club Olimpic Cetate Râșnov.

Sportivii CS Olimpic Cetate Râșnov
au reușit o reprezentare foarte bună la
competiţia care a avut loc la Valea Sprie,
la începutul lunii septembrie

Podiumul la fiecare categorie de concurs
" Copile, 3 kilometri – Puchianu Iulia (CSȘ Brașovia),
Carole Elena (CSȘ Dinamo Râșnov), Pușcariu Daria
(CSȘ Dinamo Râșnov)
" Copile, sprint – Carole Elena (CSȘ Dinamo Râșnov),
Puchianu Iulia (CSȘ Brașovia), Bovală Alexia (CSȘ
Dinamo Râșnov), Blaj Alexandra (CS Olimpic Cetate)
" Copii, 3 kilometri – Arsenie Iulian (CS Olimpic
Cetate), Andraș Sebastian (CSȘ Brașovia), Stoian Nicolae (CS Olimpic Cetate)
" Copii, sprint – Arsenie Iulian (CS Olimpic Cetate),
Andraș Sebastian (CSȘ Brașovia), Folea David (CSȘ
Dinamo Râșnov)

" Cadete, 3 kilometri – Grigoraș Ana-Maria (CSȘ
Brașovia), Manea Ștefania (CSȘ Dinamo Râșnov),
Ghica Sânziana (CSȘ Dinamo)
" Cadete, sprint – Manea Ștefania (CSȘ Dinamo
Râșnov), Grigoraș Ana-Maria (CSȘ Brașovia), Stroe
Dinana (CSȘ Dinamo)
" Cadeţi, 3 kilometri – Grumezea Robert (CSȘ
Brașovia), Rozorea Marian (CSȘ Dinamo), Cercel Robert
(CSȘ DInamo)
" Cadeţi, sprint – Grumezea Robert (CSȘ Brașovia),
Rozorea Marian (CSȘ Dinamo), Dolhăscu Robert Florin
(CSȘ DInamo)

Complexul Olimpic de Trambuline:
Finalul lunii septembrie aduce la Râșnov
un important camp internaţional
Până la finalul sezonului
sportiv de vară, care va avea loc la
sfârșitul lunii octombrie, la Complexul Olimpic de Trambuline de la
Valea Cărbunării se vor desfășura
câteva competiţii importante la
nivel naţional și internaţional –
Carpat Cup, finala de Cupă FIS și
Campionatele
Naţionale
ale
României. De asemenea, la nivel
local vor avea loc câteva competiţii
organizate de cluburile sportive din
judeţul Brașov – Cupa Dinamo,
Cupa Orașului Râșnov, Cupa CSU
sau Cupa Brașovia. „Un eveniment
important este camp-ul internaţional FIS, care va avea loc între
25 septembrie și 1 octombrie, cu
participarea a numeroase ţări
europene, nu dintre cele mai dez-

voltate la nivel de sporturi de iarnă,
ci dintre cele care au nevoie de
suport – Rusia, Estonia, Ucraina și
multe altele. Camp-ul este strâns
legat de Cupa FIS de la începutul
lunii octombrie, care în acest an va
fi chiar o finală și la care ne așteptăm la un număr record de participanţi”, a explicat Florin Spulber
(foto), antrenor al loturilor
naţionale de juniori. Acesta a precizat că după finalul sezonului de
vară (25 octombrie), vor începe
pregătirile trambulinelor pentru
sezonul de iarnă, în cadrul căruia
Cupa Mondială de fete se va desfășura între 29 și 31 ianuarie 2017,
iar Campionatele Naţionale la
finalul lunii februarie sau începutul
lunii martie ale anului viitor.

Lotul de sportiv al CS Olimpic Cetate Râșnov, condus de
antrenorii Mircea Cimpoia și Ioan Bărăscu, a participat în
perioada 1 - 4 septembrie la Campionatele Naţionale de biatlon pentru copii și cadeţi, care au avut loc la Valea Sprie.
Biatloniștii râșnoveni, înscriși cu toţii la categoria copii, au
reușit o reprezentare foarte bună în această competiţie, cel
mai bun rezultat fiind un loc 3 la „proba lungă”, obţinut de
Iulian Arsene. Acesta a reușit și o clasare pe locul 6 la „proba
de sprint”, în aceeași categorie de întrecere Alexandru
Stoian terminând pe poziţia a 10-a. De asemenea, la proba
de ștafetă – băieţi, echipa râșnoveană (Iulian Arsene, Alexandru Stoian, Dorin Petric) a terminat pe locul 4, ratând la
foarte mică distanţă podiumul. Și echipa de ștafetă - fete a
fost foarte aproape de o clasare pe podium, Georgiana SeciuBlaj, Alexandra Gheţea și Ioana Plăiașu terminând competiţia pe locul al 5-lea. „Suntem încă un club nou, mai
avem de muncă, dar aceste rezultate sunt confirmări ale
unei munci bine realizate. Alte cluburi cu staff-uri de
antrenori mult mai numeroase nu reușesc să obţină
medalii. Se vede munca antrenorilor și a copiilor, dar și
«școala» sporturilor de iarnă pe care Râșnovul a avut-o dintotdeauna”, ne-a spus Nicoale Dogaru, reprezentant al
clubului Olimpic Cetate Râșnov.

Finalul sezonului de vară
25 septembrie – 1 octombrie: Camp internaţional FIS
29 - 30 septembrie: Carpat Cup
1 - 2 octombrie: Finală FIS Cup
10 octombrie: Cupa Dinamo
11 octombrie: Cupa CSU Brașov
14 - 15 octombrie: Cupa Orașului Râșnov și Cupa CSȘ
Brașovia
22 - 25 octombrie: Campionatele Naţionale ale României
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Două noi discipline sportive pentru copiii din oraș
Secţii de handbal și tenis începând din această toamnă
La aproape doi ani de la înfiinţarea unui
club cu multiple discipline, venit în întâmpinarea tuturor copiilor din Râșnov care iubesc
sportul, Olimpic Cetate a devenit o certitudine
în ceea ce privește iniţierea micuţilor și o alternativă sănătoasă de petrecere a timpului liber.
Astfel, cele 8 secţii au început să dea rezultatele
scontate, numărul copiilor care participă la
antrenamente, dar și la diverse competiţii,
fiind unul considerabil. Mai mult, în unele
cazuri vorbim și de un bun start în ceea ce
privește performanţa, nu puţini fiind sportivii
râșnoveni care obţin clasări pe podium la
întrecerile unde sunt înscriși. Firesc, dorinţa
de diversitate a copiilor, mai ales a fetiţelor, a
născut necesitatea înfiinţării unor secţii pentru două discipline iubite la nivel naţional și
mondial, handbalul și tenisul. Astfel, începând
din această toamnă micuţii râșnoveni vor
putea face primii pași în sporturile care le-au
consacrat pe două dintre cele mai mari staruri
ale României la această oră, Cristina Neagu și
Simona Halep. Astfel, Marian Botezatu este
noul antrenor de handbal al CS Olimpic Cetate
Râșnov, tehnician atestat și bun cunoscător al
sportului brașovean. „Vizăm în primă fază

copii cu vârsta între 9 și 13 ani. Vom face o
selecţie în școlile din oraș, iar în funcţie de
feedback-ul pe care îl primim vom putea lua
decizii cu privire la echipele pe care le vom
forma. Putem face grupe de băieţi, de fete sau
ambele categorii, trebuie doar să vedem cum
primesc cei mici handbalul. După ce ne vom
edifica, vom porni la drum, iar într-un an sper
să avem echipe înscrise în campionatele
naţionale, probabil de juniori 3 sau 4”, a explicat antrenorul Marian Botezatu.
De secţia de tenis se va ocupa Ecaterina
Hârtopan, fostă jucătoare la Dinamo Brașov,
care apoi, timp de aproape 10 ani, a antrenat în
Elveţia, Grecia, Spania, Germania sau Tunisia.
„Cel mai probabil vom alege să facem două
antrenamente pe săptămână, cu copii de 6-8
ani. Suntem la stadiul de discuţii cu reprezentanţii Primăriei, care susţin activitatea clubului și putem la punct ultimele detalii legate de
locul de desfășurare și zilele în care îi așteptăm pe copii la antrenament”, a spus și
antrenoarea secţiei de tenis.
Detaliile legate de modul în care cele două
noi secţii ale clubului își vor desfășura activitatea
vor fi făcute cunoscute în cel mai scurt timp.

Înscrieri 2016 la CS Olimpic Cetate Râșnov
Pentru detalii legate de înscrieri la cele 10 discipline, CS Olimpic Cetate Râșnov, a cărui
activitate e susţinută de autoritatea locală, pune la dispoziţie numerele de telefon ale
tuturor antrenorilor. „Sportul înseamnă sănătate și disciplină, astfel că îndemnăm copiii să aleagă una din secţiile clubului din Râșnov, unde vor fi pregătiţi de unii dintre cei
mai buni antrenori în domeniu”, a spus viceprimarul Liviu Butnariu.

Marian Botezatu - antrenor handbal

" Fotbal: Nicolae Dragu (0742138426) - copii, Dan Botea (0742977118) - copii, Vasile
Ţăndărel (0745752565) – juniori.
" Majorete: Luiza Nan (0766318780, 0753575714)
" Schi Sărituri: Gheorghe Gerea (0747075914)
" Schi Biatlon și Fond: Mircea Cimpoia (0741246542)
" Volei: Adrian Pustiu (0745180810), Alina Ţintea (0730131917)
" Lupte Libere: Nicolae Ene (0746936132)
" Scrimă: Marius Gălăţanu (0743759957)
" Tenis: Ecaterina Hârtopan (0748884768)
" Handbal: Marian Botezatu (0733049280)

Ecaterina Hârtopan – antrenor tenis

Egal pe teren, veselie și amintiri după joc

BUCEGI: Andrei Avram, Marius Berbece, Dorin Armăsar, Ilie Bangălă, Alin Reit, Dorin Cojenel,
Dan Botea, Ionel Pârvu, Ilie Blaj, Adrian Bobeș, Liviu Butnariu, Gabriel Botea, Ioan Oprea, Ioan
Pescaru, Florin Dorohonceanu.
CHIMIA: Florin Șerban, Mihai Fulea, Florin Fulea, Dan Fulea, Stelian Dușa, Eugen Petreanu,
Ciprian Buhuși, VAsile Aroșculesei, Nicolae Dragu, Cristian Ghica, Flavius Ghica, Constantin Ilie,
Vasile Ţăndărel, Sorin Apostol, Constantin Șerban, Marin Stănilă, Codruţ Nicoară, Constantin
Diaconu, Gelu Gridean, Bogdan Bobei, Rică Secărea.

Derby old-boys:
Chimia – Bucegi, 1 - 1
Într-o atmosferă de sărbătoare, odată cu
prezentarea lotului echipei de fotbal care a debutat în
Liga a 3-a în acest sezon, pe Valea Cetăţii a avut loc și
tradiţionalul meci demonstrativ între echipele de oldboys Chimia și Bucegi, în amintirea derbyurilor de
altădată din Liga Judeţeană brașoveană. Jocul care a
avut loc sâmbătă, 27 august, s-a terminat la egalitate,
2-2, însă ca de fiecare dată în astfel de situaţii, scorul
nu a mai contat, iar imediat după ultimul fluier al

arbitrului, la stadion au urmat grătarul și poveștile de
peste ani. De altfel, deși erau rivali pe terenul de joc
în tinereţe, protagoniștii au legat prietenii care au
rămas în picioare timp de decenii întregi. „E foarte
plăcut să ne adunăm an de an la acest meci demonstrativ, atât pentru a ne bucura de joc, pe teren, dar
mai ales pentru a depăna amintiri, la final. Vin tot
mai mulţi foști jucători ai celor două echipe, iar asta
ne bucură. Bineînţeles, ne menţinem speranţa că ne
vom vedea an de an mult timp de acum înainte”, a
declarat viceprimarul Liviu Butnariu, unul dintre
participanţii la jocul de old-boys.
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Olimpic Cetate, la start în Liga a 3-a
Cu un lot de jucători mult schimbat și un staff tehnic nou, echipa de fotbal a Râșnovului
a început o nouă aventură, participarea în premieră în al treilea eșalon al ţării

Lotul lui Olimpic
Cetate Râșnov

27 august: Prezentarea staffului tehnic și a lotului de jucători
Cel mai bun sezon al echipe de fotbal
Olimpic Cetate Râșnov, care a adus și o promovare în premieră în Liga a 3-a, a rămas în
urmă, iar formaţia de la poalele Cetăţii este
pregătită pentru o nouă mare aventură, debutul în sistemul competiţional naţional.
Sâmbătă, 27 august, a avut loc prezentarea
staffului tehnic și a lotului de jucători. Astfel,
cu doi antrenori noi, Daniel Bona – „principal”
și Vasile Tatarciuc - „secund”, Olimpic s-a

întărit și la nivelul echipei, între cele mai
importante transferuri fiind cele ale lui Sorin
Marin, Cosmin Ivan, Cristian Cocan, Robert
Vasiloi, George Vlăsceanu, Vlad Potecu sau
Alexandru Podelsnîi, cu toţi de la Unirea Tărlungeni. „Ne-am adunat târziu în această formulă, dar am găsit oameni inimoși, cărora le
place sportul, aici la Râșnov. Am venit cu câţiva jucători, iar alături de cei pe care i-am găsit
la echipă am încredere că vom închega un

" Remus Dănălache, Levente Mihok - Ilie
Blaj, Sorin Bogyor, Cristian Cocan, Alin
Dobre, Alexandru Haidău, Cosmin Ivan,
Gabriel Kalanyos, Nicolae Mariean, Ciprian Marcu, Sorin Marin, Bogdan
Neculăescu, Dragoș Robu, Marian
Popescu, Alexandru Podelnîi, Eusebiu
Poltic, Cosmin Stănuţu, Flavius Solomon,
Robert Vasiloi, Răzvan Șimon, George
Vlăsceanu, Vlad Potecu.
" Președinte secţia de fotbal - Rareș
Secăreanu.
" Director sportiv - Ciprian Mustaţă, Delegat - Gabriel Guteanu.
" Director tehnic - Ioan Sima.
" Antrenor principal - Daniel Bona.
" Antrenor secund - Vasile Tatarciuc.
" Maseur - Ilie Luca.

grup unit, fără nume mari, dar cu multă
determinare. Mă bucur că am fost incluși în
seria din Moldova, unde deși sunt deplasări
mai lungi și cheltuieli ceva mai mari, nivelul
ne poate permite, cred eu, să putem obţine o
poziţie superioară în clasament”, a declarat
Daniel Bona, a cărui echipă a reușit să învingă
în ultimul joc amical al verii, pe „vecini” de la
AFC Hărman, scor 2-1, prin reușitele golgheterului Mariean Nicolae.

„Avem încredere că va exista continuitate
din punct de vedere al rezultatelor la echipa
de fotbal. După un an foarte bun, cu o promovare reușită în premieră, sperăm să existe
o confirmare printr-o figură frumoasă în
primul campionat de Liga a 3-a. Pe lângă
nucleul de bază existent în sezonul trecut, au
venit oameni cu experienţă atât pe banca
tehnică, dar și între jucători”, a spus și viceprimarul Liviu Butnariu.

dine și determinare”, a explicat antrenorul
Daniel Bona.
În etapa a doua, pe 10 septembrie, Olimpic
Cetate Râșnov a reușit din nou o prestaţie
mulţumitoare în deplasarea de la Olimpia
Râmnicu Sărat, la al doilea joc disputat în
compania unei echipe din top-ul seriei, și nu a
lipsit mult ca echipa să revină acasă cu un
punct. „Am reușit din nou un joc destul de
bun, am arătat chiar mai bine decât la jocul
din prima rundă. Am plătit tribut unor greșeli
mari, la ambele goluri, dar cred că suntem pe

un drum ascendent. În repriza a doua am
dominat, iar în ultimele 5 minute cred că trebuia sa primim un penalty la un fault asupra
lui Solomon. Avem încredere că vor apărea și
rezultatele, dacă vom munci corect în continuare”, a precizat antrenorul râșnovenilor.

3 septembrie: Olimpic Cetate Râșnov - Sporting Liești 0-1.
Olimpic Cetate: Mihok - Neculăiescu, Bogyor, Dobre, Portik - Vasiloi (Cocan),
Popescu, S. Marin (Șimon), Robu - Mariean, Haidău (Stăncuţu).

Debut cu două echipe
de top ale seriei
Echipa râșnoveană a fost repartizată în
Seria I a Ligii a 3-a, unde alături de AFC Hărman mai are ca adversare, în marea lor majoritate, echipe din Moldova.
Primul joc oficial din noul sezon a avut loc
sâmbătă, 3 septembrie, în compania echipei
Sporting Liești, una dintre fruntașele seriei în
sezonul trecut. Elevii lui Daniel Bona au reușit
să se ridice la nivelul campionatului Ligii a 3a, făcând un joc bun, care cu ceva mai mult

noroc s-ar fi putut transforma într-un debut
victorios. „Am întâlnit o echipă masivă, cu
experienţă mai mare, care anul trecut a terminat pe locul 6 în serie. Am avut o ocazie
mare, prin Sorin Marin, iar imediat oaspeţii
ne-au taxat și au marcat ei. Plătim încă tribut
lipsei de pregătire fizică. Îmi asum rezultatul,
chiar dacă am preluat târziu echipa și îmi
pare rău pentru oamenii care au venit în
număr mare să ne susţină. Avem un program
greu, cu două meciuri în deplasare. Nu am ce
să le reproșez băieţilor, care au arătat atitu-

17 septembrie,
următorul meci
Următorul joc al lui Olimpic va avea loc
sâmbătă, 17 septembrie (ora 17.00), în
deplasare, la Sportul Chișcani.

Componenţa Seriei I a Ligii a 3-a
Avântul Valea Mărului, Sportul Chiscani, SC Bacău, Olimpia Rm. Sărat, Știinţa Miroslava, CSM Roman, CSM Pascani, Aerostar Bacău, CSM Miercurea Ciuc, Metalosport
Galaţi, Atletico Vaslui, Odorheiul Secuiesc, Sporting Liești, AFC Hăman și Olimpic Cetate
Râșnov.

Juniorii, în Liga a 5-a

10 septembrie: Olimpia Râmnicu Sărat - Olimpic Cetate Râșnov 2-1.
Olimpic Cetate: Mihok - Neculăiescu (Solomon), Potecu, Bogyor, S. Marin - Vlăsceanu,
M. Popescu, Stăncuţu, Robu - Vasiloi (Dobre), Mariean (Blaj).

Juniorii lui Olimpic Cetate Râșnov au fost înscriși în noul sezon al Ligii a 5-a, pentru a
căpăta mai multă experienţă prin jocuri oficiale. „Am dorit să nu pierdem o generaţie
valoroasă de copii și i-am înscris în campionat, pentru că nu aveau competiţie la categoria lor de vârstă”, a explicat Vasile Ţăndărel, antrenorul echipei secunde a Râșnovului. Aceasta a debutat oficial cu o înfrângere, 1-6, duminică, 28 august, În Cupa
României, la Moeciu. În prima etapă din campionatul Ligii a 5-a, juniorii râșnoveni au
pierdut la limită, 1-2, împotriva experimentatei formaţii Cetate Apaţa.
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Breaking-news-urile
Festivalului de
Film Istoric 2016
Ediţia din acest an a Festivalului a adus în
Orașul Trandafirilor nume importante ale diplomaţiei,
serviciilor, dar și istorici și specialiști renumiţi
Nu le-a prea reușit organizatorilor Festivalului de Film Istoric de la Râșnov (FFIR) deviza
anunţată la început: „fără covor roșu, fără
isterie, fără breaking-news”. Nu a fost isterie,
este adevărat, covorul roșu a lipsit, e drept, dar
breaking-news-uri au fost din plin. ?i nici nu
avea cum să fie altfel, având în vedere calitatea
invitaţilor care au susţinut prelegeri în cadrul
Școlii de Vară Astra – una din părţile importante
ale FFIR, pe lângă filme și expoziţii.
FFIR 2016 și-a trecut în cartea de vizită din
acest an reunirea a patru ambasadori (SUA,
Marea Britanie, Ungaria si cel al României în
Marea Britanie), prezenţa unui general SRI, un
director de festival de Film Istoric din Franţa –
căci până acolo au ajuns ecourile festivalului de la
Râșnov, dar și mulţi alţi specialiști înzestraţi nu
doar cu o cultură solidă, ci și cu un dar aparte de
a le împărtăși celorlalţi ceea ce știu. Temele au
fost diverse, reunite însă sub umbrela
(R)evoluţiei – tema generală a FFIR 2016. O altă
temă a fost împlinirea a 100 de ani de la intrarea
României în Primul Război Mondial, adusă în discuţie de istoricul Nicolae Pepene, director al FFIR
si poate cel mai bun istoric al Brașovului, prin
„Tranșeea Morţii”, temă discută împreună cu
Horia ?erbănescu, șef de secţie în cadrul Muzeului Militar Naţional din București și unul dintre
cei mai buni experţi din ţara în istoria armelor si
uniformelor moderne.
150 de ani de la instaurarea monarhiei în
România au fost aduși în discuţie de reputatul
istoric Georgeta Filitti, care a vorbit despre Carol
I și începerea procesului de modernizare a
României.

Prima „ieșire” după Brexit
Excelenţa Sa, domnul Paul Brummel,
ambasadorul Marii Britanii în România, Excelenţa Sa, domnul Hans Klemm, ambasadorul
Statelor Unite ale Americii în România, Excelenţa
Sa, domnul Zákonyi Botond, ambasadorul
Ungariei la București, și Sorin Dan Mihalache,
ambasadorul României în Marea Britanie au fost
invitaţi la Râșnov.
Excelenţa Sa, domnul Paul Brummel,
ambasadorul Marii Britanii în România, le-a vorbit celor prezenţi la Cinematograful „Amza Pellea”, despre … Shakespeare si Eminescu, în anul
în care umanitatea comemorează 400 de ani de la
moartea Marelui Will.
Cea de-a doua parte a întâlnirii s-a desfășurat
sub forma unui dialog, împreună cu domnul Dan
Mihalache, ambasadorul României în Marea Britanie, despre semnificaţia și urmările Brexitului
(ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană,
decisă în urma unui referendum – n.r.). În ceea
ce privește situaţia românilor care lucrează în
Marea Britanie, ambasadorul britanic a precizat
că Brexitul nu înseamnă că drepturile și obligaţiile lor ar fi suferit vreo modificare. „Sigur, va
urma un proces de negociere în viitor, dar situaţia nu se va schimba până la sfârșitul negocierilor. Prim-ministrul Theresa May a subliniat că,
în ceea ce privește drepturile cetăţenilor
europeni, inclusiv români, care locuiesc în
Marea Britanie, dorește să le garanteze drepturile și domnia sa consideră că aceasta nu va fi
posibil decât în situaţia în care partenerii
europeni nu o să garanteze drepturile pentru
cetăţenii britanici care locuiesc într-o ţară din
Uniunea Europeană. Rămânem o ţară europeană. O sa fim în afara Uniunii Europene, dar
nu o sa fim în afara Europei!”, a explicat Exce-

lenţa Sa, Paul Brummel.
Excelenta Sa, domnul Hans Klemm,
ambasadorul Statelor Unite ale Americii în
România, a fost un alt diplomat care a putut fi
ascultat de public, el alegând să le vorbească celor
prezenţi despre cum au devenit drepturile civile
în America subiect de film pentru cinematografia
americană. Diplomatul a fost foarte încântat de ce
i-a oferit Râșnovul o dată cu FFIR și le-a transmis
organizatorilor că ar trebui să fie „foarte mândri
de ce aţi creat în Râșnov”.
Domnul Zákonyi Botond, ambasadorul
Ungariei la București, a fost invitatul surpriză al
dezbaterii din prima duminică a 2016, când
Sergiu Celac și Cosmin Budeanca au prezentat
Revoluţia maghiară anti-comunistă din 1956.

Sergiu Celac și istoricul Cosmin Budeanca au vorbit
despre revoluţia anti-comunistă maghiară din 1956.

Vali Racilă, Raul Kusak, Hanno Hoefer au susţinut
ultimul concert al FFIR 2016 în Grădina Cetăţii.

Care este legătura între
Râșnov și Pessac, Franţa?
Prezent la FFIR 2016 in calitate de invitat de
onoare a fost și Pierre-Henri Deleau, directorul
Festivalului Internaţional de Film istoric din Pessac, Franţa, cel mai important festival de film
istoric din Europa. Personalitate de rang european, Pierre-Henri Deleau a prezentat conceptul
evenimentului de la Pessac si valoarea unui festival de film istoric. Francezul a mai vorbit și
despre necesitatea înţelegerii istoriei în contextul
prezent. „Trebuie să înţelegem trecutul pentru a
înţelege prezentul. Este același lucru pentru
toate ţările. Există un motiv profund de a ne
cunoaște trecutul, pentru că el este cel care ne dă
răspunsurile plauzibile. Analizând astăzi toate
evenimentele istorice, ne dăm seama că și azi
avem aceeași probleme”, a punctat directorul
francez.

Irina Margareta Nistor, Vivi Drăgan Vasile și Mihai Brezeanu
au discutat cu publicul despre ce înseamnă Noul Val.

Despre provocările
terorismului modern,
de la un general SRI
Dacă am cunoaște istoria, am înţelege
provocările lumii de astăzi. O spun istoricii și
știu de ce. Teodor Paleologu, profesor, istoric și
politician, și Sever Voinescu, redactorul-șef al
Dilema veche, doi oameni cu capul pe umeri, au
vorbit despre Thomas More și Georges Danton,
doi oameni care și-au pierdut capul. Subiectul,
Revoluţia franceză, a fost prefaţat de prezentarea
filmului Danton, în regia legendarului Andrzej
Wajda. Pornind pe urmele înfruntării dintre
Danton și Robespierre, soldată cu decapitarea
primului, Paleologu a vorbit despre „primul
genocid din Europa modernă”, cel din anii
terorii Revoluţiei franceze.
El l-a numit pe Robespierre „un terorist care
a încercat să legalizeze teroarea”. Evocând faimosul discurs al lui Robespierre despre virtute și
teroare, Paleologu a evocat viziunea acestuia conform căreia, în condiţii de pericol extern și de
corupţie internă (moștenită de la regimul
monarhic, în cazul francez) consecinţa naturală a
virtuţii e teroarea.
Politicianul, avocatul și filozoful britanic
Thomas More a fost decapitat în 1535 de regele
Henric al VIII-lea, după ce, în calitate de Lord
Chancellor al Guvernului, a refuzat să semneze
scrisoarea către Papa Clement al VII-lea prin
care să îi ceară acordul pentru un al doilea
divorţ al regelui. Este omul despre care a vorbit
Sever Voinescu.
Despre terorismul actual a vorbit generalul
Sorin Gabriel Cozma, șeful Direcţiei Generale de

Luiza Zan și Dan Byron au oferit un spectacol acustic așa cum doar ei știu să o facă.

Excelenţa Sa, domnul Paul Brummell, Ambasadorul
Marii Britanii în România, a vorbit despre
Shakespeare, iar în a doua parte a întâlnirii, alături
de omologul său român, Dan Mihalache,
ambasadorul României la Londra, a discutat despre
semnificaţia și urmările Brexit-ului.

CULTURĂ

Theodor Paleologu a vorbit despre
Revoluţia franceză, discuţie prefaţată
de vizionarea filmului Danton.
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Redactorul-șef al Dilema veche, Sever
Voinescu a adus în atenţia publicului
personalitatea lui Thomas More.
Istoricii Horia Șerbănescu și Nicolae Pepene le-au vorbit celor prezenţi despre
intrarea României în primul război mondial, în urmă cu un secol.

O celebrare a muzicii lui Freddie și Queen cu Innuendo Trio.

Prevenire și Combatere a Terorismului, din
cadrul Serviciului Român de Informaţii (SRI).
Tema principala a fost Statul Islamic, DAESH și
AL-QAEDA. „Noi nu vorbim de ISIS sau ISIL, noi
vorbim de DAESH. Nu putem permite să se
numească stat. DAESH e o mutaţie genetică a
Al-Qaeda. Al-Qaeda se baza pe Al-Jazeera.
DAESH aparţine erei Facebook și Twitter (…)
DAESH e cel mai puternic brand creat de terorism”, a punctat generalul SRI. Despre ce poate
urma, ne-a spus tot generalul SRI: „Se trece, treptat, de la Radicalizare Islamică la Islamizarea Radicalizarii. Un posibil subiect de studiu pentru
sociologi. Indiciile arată că DAESH pregătește un
atac de mari proporţii, inedit”. Declaraţiile sale de
la Râșnov au fost preluate imediat ca breaking
news de agenţiile de știri naţionale…

Despre revoluţii și evoluţii
sau involuţii și altfel

Despre realităţile Lumii Arabe,
cu lectorul universitar al Universităţii Babes-Bolyai, Lazăr Marius.

Excelenţa Sa, domnul Hans Klemm,
ambasadorul SUA în România, ne-a
spus cum au devenit drepturile civile
în America subiect de film pentru
cinematografia americană.
Declaraţiile lui Sorin Gabriel
Cozma, șeful Direcţiei
Generale de Prevenire și
Combatere a Terorismului
din cadrul SRI - Serviciul
Român de Informaţii au
devenit breaking-news-uri,
fiind preluate de agenţiile
de știri naţionale.

Ideologie nazistă, ideologie
comunistă, Charles Darwin și teoria
evoluţionismului au fost aduse în
discuţie de Dan Lazea, lector
universitar la Facultatea de Știinţe
Politice a Universităţii București,
în cadrul prelegerii „Revoluţii
știinţifice și Revoluţii politice”.

Câteva dintre comorile biblioteca de
înregistrări video a postului public
de televiziune ni le-a arătat Irina
Negraru, șefa Serviciului Arhiva
Media și Documentare TVR.

Lazăr Marius, lector universitar al Universităţii Babes-Bolyai, le-a vorbit celor prezenţi
despre realitatea Orientului Mijlociu și revoluţiile
cunoscute sub numele Primăvara Arabă, dincolo
de ce se spune la televizor. „Pentru a înţelege revoluţiile din Primăvara Arabă, trebuie
înţeles eșecul modernităţii în Orientul Mijlociu”,
a mai spus Lazăr. Aici, modernitatea, în sens occidental, nu a reușit să fie implementată și, în loc
de democraţie, ţările s-au ales cu democraţie simulată. In loc de alegeri libere, schimbările au venit
de la revoluţii și / sau lovituri de stat. Discutată a
fost și problema demografiei în acest spaţiu. Una
dintre concluziile prelegerii a fost că realitatea
din Orientul Mijlociu, zonă ce, din punct de
vedere al istoriei recente, seamănă cu America
Latină, e teribil de complexă, aproape imposibil
de înţeles chiar și pentru cei care o studiază
intens și care călătoresc adesea acolo. Cu atât mai
incorectă devine percepţia pentru cineva care
locuiește la mii de kilometri distanţă.
Despre percepţii greșite au vorbit și Oana
Popescu, Corina Popa și Rufin Zamfir, abordând
tema imigraţiei, echivalată greșit, din primăvară, o
dată cu criza imigranţilor sirieni, cu lumea arabă.
Dan Lazea, lector universitar la Facultatea de
Știinţe Politice a Universităţii București, le-a vorbit celor prezenţi despre „Revoluţii știinţifice și
Revoluţii politice”, despre cum s-a ajuns la cele
două cele mai nocive ideologii politice: nazism și
comunism, plecând de la… Charles Darwin și a
sa teorie evoluţionistă.

Despre filme
Evident că la un Festival de Film Istoric nu
puteau lipsi criticii de film și cel mai renumit este
cu siguranţă Irina Margareta Nistor, care alături
de Vivi Drăgan Vasile și Mihai Brezeanu, au vorbit
despre ce înseamnă in cinematografia
romanească așa zisul Noul Val.
O altă surpriză la FFIR a fost făcută de Irina
Negraru, șeful Serviciului Arhiva Media și Documentare TVR, care a bucurat publicul ce a
umplut sala Cinematografului „Amza Pellea”
Râșnov cu o prezentare despre comoara pe care o
reprezintă biblioteca de înregistrări video a pos-

tului public de televiziune. Acoperind un interval
de timp de 60 de ani (prima emisiune TVR a fost
Revelionul 1956-1957), Arhiva televiziunii
include momente excepţionale, a căror cercetare
riguroasă și pasionată poate constitui punctul de
plecare pentru zeci de teze de doctorat în domeniul istoriei recente. ?efa din TVR i-a prezentat,
printre alţii, pe Henri Coandă într-un interviu în
exclusivitate oferit TVR la finele anilor ‘60, pe
Ceaușescu jucând ruleta la cazinoul din Neptun,
pe Yves Montand cântând la București la finalul
deceniului 6 și pe Cliff Richard evoluând la Cerbul de Aur 1968.
FFIR n-a însemnat doar filme cu temă
istorică și prelegeri interesante pe teme actuale,
ci și concerte. Ovidiu Lipan Ţăndărică a fost cel
care a deschis evenimentul din acest an, în Piaţa
Unirii, iar Vali Răcilă, Paul Kusak și Hanno Hoffer
au fost cei care l-au încheiat, în Grădina Cetăţii.
Între aceste repere artistice, la Râșnov au mai fost
prezenţi: Daniela Nane, Luiza Zan, Dan Byron,
Marius Orăș (orgă), Anca Cecilia Păuleţ (soprană),
Ansamblul Flaudo Dolce (Cluj-Napoca), Innuendo Trio etc.

„Am ajuns să impunem
Râșnovul pe o listă
scurtă a evenimentelor
culturale din România”

La finalul festivalului, directorul FFIR, Nicolae Pepene, iniţiatorul acestui eveniment în anul
2009, ne-a declarat: ,,În prezent, prin acest festival, Râșnovul este mai mult decât capitala filmului istoric românesc. Prin Școala de Vară, el apare
în discuţiile din saloanele diplomatice, birourile
agenţiilor de presă și rapoartele instituţiilor de
rang înalt. Fără să trădăm conceptul iniţial de
festival al filmului istoric, am ajuns să impunem
Râșnovul pe o listă scurtă a evenimentelor culturale din România. Așa cum am spus în cuvântul înainte din programul festivalului, echipa
FFIR a luptat de la o ediţie la alta să provoace o
«(r)evoluţie» prin care să înţelegem ce se întâmplă în lume, de fapt ce ni se întâmplă. Apărut în
anul 2009 din ambiţia unor iubitori ai istoriei și
filmului istoric pentru a demonstra că evoluţia
Cetăţii Râșnov avea nevoie de revoluţia / revolta
celor care respectă patrimoniul istoric, Festivalul Internaţional de Film Istoric Râșnov a stat
anul acesta sub semnul (R)evoluţiei. De la o
ediţie la alta, festivalul nostru s-a îmbogăţit cu
oameni, experienţe, parteneri, produse culturale.
Multe s-au schimbat / transformat / au evoluat de
la prima ediţie, nu însă și identitatea și individualitatea conceptului originar. Fără cârciumă și
cazare în cetate, fără covor roșu pentru oamenii
sistemului, cu personalităţi fără fiţe, fără, dar
despre breaking news, cu cocteiluri culturale
aprinse pentru cei care nu au învăţat nimic din
greșelile trecutului, având credinţa că o coroană
de oţel valorează mai mult decât un sceptru de
aur, cu centrul istoric transformat în scenă pentru festival, putem să spunem că ediţia 2016 a
fost pregătită să (re)trăiască din dragostea
râșnovenilor și oaspeţilor festivalului pentru
Râșnov și Istorie”.

AGENDĂ CULTURALĂ
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9 - 11 SEPTEMBRIE, UN WEEKEND CU 6.432 DE TURIȘTI LA RÂȘNOV

S-au întrecut în gătitul
tradiţionalului zup râșnovean

Nouă echipe de bucătari s-au
întrecut la cele două probe
clasice ale festivalului, cea
„impusă” și cea „liberă”

Râșnovenii și oaspeţii care ne-au vizitat
orașul în weekendul 9 -11 septembrie au avut
parte de mai multe evenimente care au animat
atmosfera, punctul care a suscitat cel mai mare
interes fiind „Festivalul de Zup”, ajuns la a treia
ediţie. Astfel, pe Valea Cetăţii, nouă echipe de
localnici au preparat cel mai dichisit zup la
ceaun, în prezenţa unui juriu format din maeștri
bucătari, care au apreciat și premiat cea mai bună
fiertură. „Zupul face parte din tradiţia gastronomică a zonei noastre, fiind o mâncare gătită
de sași atunci când mergeau la muncile câmpului, din ce aveau în traistă, multe legume, dar și
slănină. Acest festival culinar are tot mai mult
succes, de la ediţie la ediţie, și este una dintre
mândriile râșnovenilor. Ca în fiecare an, prima zi
a fost dedicată «probei impuse», în cadrul căreia
concurenţii au gătit cu ingredientele alese de
către juriu și organizatori, aceleași pentru toate
echipele. A doua zi, fiecare dintre cei înscriși la
start au venit cu ingredientele de acasă, în cadrul
«probei libere»”, a declarat viceprimarul Liviu
Butnariu. Slănina este principalul ingredient al
zupului râșnovean tradiţional, însă reţeta originală a fost de-a lungul timpului îmbunătăţită și
modernizată, fiind transmisă din tată în fiu, de
peste 200 de ani. Înainte de a fi servit zupul, se
recomandă o tărie, iar la festival, pe lângă activitatea de gătit în sine, participanţii se mai amuză
cu diverse lucruri amuzante care ţin de „echipamentul” folosit.

Tinerii au dansat
pe muzică
electronică

Agenda de evenimente a weekendului 9 11 septembrie la Râșnov a mai cuprins și
„Festivalul de muzică electronică - Interval”
din Grădina Cetăţii, care, timp de două seri,
vineri și sâmbătă, a adunat câte 1.100 de participanţi, tineri din Râșnov, din întreg judeţul
Brașov și nu numai. Aceștia au dansat pe ritmurile actuale ale muzicii, melodii celebre

mixate de DJ-i cunoscuţi la nivel naţional.
Pentru ca accesul în Grădina Cetăţii să poate
fi mai ușor pentru participanţi, liftul pe plan
înclinat a funcţionat până târziu în noapte,
iar cei care au urcat către locul de desfășurare a festivalului au putut admira de la
înălţime o minunată priveliște nocturnă a
orașului Râșnov.

Moment ce a reînviat
atmosfera anilor interbelici
Unul din cele mai „pline” weekenduri ale
acestui an, din punct de vedere cultural, 9 -11
septembrie, a cuprins și un spectacol de dans
ce a reînviat atmosfera anilor interbelici, organizat de Asociaţia Swing Dance Society din

Brașov. Zeci de dansatori au animat pe 11 septembrie piaţeta pietonală din centrul Râșnovului, în aplauzele spectatorilor prezenţi, după
care momentul lor artistic s-a „mutat” în Grădina Cetăţii.

CÂȘTIGĂTORII. Sâmbătă, la „Proba simplă”, podiumul a fost ocupat de echipele
„Mugurelul”, „Liceenii” și Aurel Chiţea. Duminică, la „Proba liberă”, primele trei locuri
au fost ocupate de Czinori Iosif (Pumi), Ansamblul „Mugurelul” și Nicolae Cristolovean.

Mulţumiri din partea oaspeţilor veniţi tocmai din Japonia
Piaţa Unirii a fost pe 10 septembrie gazda
unui inedit concert de muzică japoneză organizat de către Asociaţia Musashino, la care au luat
parte mai mulţi artiști din „Ţara Soarelui
Răsare”. Artiștii niponi s-au aflat în judeţul nostru timp de câteva săptămâni și au desfășurat
mai multe activităţi culturale dedicate copiilor,
tinerilor, dar și celor mai în vârstă. Singurele
orașe în care a putut fi urmărit în această
perioadă spectacolul de muzică japoneză au fost

Brașovul și Râșnovul. „Noi am venit din Tokyo
și am fost pentru prima dată în judeţul Brașov
în urmă cu cinci ani, când am cântat în urma
tsunami-ului. Am susţinut concerte caritabile
și am primit foarte mult suport din partea
oamenilor. Am venit din nou, să transmitem
mulţumiri și de această dată a fost vorba de
concerte de mulţumire și am cântat muzică
tradiţională”, a explicat Ayumi Horiuchi,
artistă japoneză.

Liftul a atras peste 50.000 de
turiști în centrul orașului
Pentru al patrulea an consecutiv, Cetatea
Râșnov, își confirmă statutul de cel mai vizitat
obiectiv turistic din judeţ după Castelul Bran.
„Anul acesta, numai în perioada 1 ianuarie – 11
septembrie s-au înregistrat 332.341 de vizitatori,
aproape de numărul total înregistrat pe tot parcursul anului 2015. Ne așteptăm la un nou
record, pentru al patrulea an consecutiv”, a

declarat viceprimarul Liviu Butnariu. Anul trecut, la cetate au fost înregistraţi 362.500 de vizitatori, în creștere cu 50,42% faţă de anul precedent. În 2014, numărul turiștilor care au trecut
pragul fortăreţei medievale a fost de 240.986, iar
în 2013 de 208.446. Monumentul istoric a
devenit un punct de atracţie și ca urmare a evenimentelor organizate în staţiune. Spre exemplu,
în weekendul 9-11 septembrie, când Râșnovul a
găzduit mai multe evenimente, Cetatea a fost vizitată de 6.432 de persoane, plătitori de bilete.
Finalizarea lucrărilor în centrul istoric a

atras o creștere substanţială și a numărului de
turiști care au urcat/coborât cu liftul în/din
Cetate. Potrivit datelor oferite de SC Asaltul
Cetăţii SRL, societate în subordinea CL Râșnov
care administrează ascensorul pe plan înclinat, în
perioada 1 ianuarie - 11 septembrie s-au înregistrat 51.309 de utilizări ale liftului, 40.899 dintre
cei care au ales acest mijloc de transport fiind
adulţi, iar 10.410 copii.
În luna iunie, când încă mai era șantier în
centrul istoric, s-au vândut 5.752 de bilete, iar în
luna iulie liftul pe plan înclinat a fost utilizat de

9.757 de persoane. Luna trecută, numărul de utilizatori aproape că s-a dublat, ajungând la 18.095.
Și această lună se anunţă promiţătoare, până la
data de 11 septembrie fiind înregistrate 4.275 de
utilizări, numai în weekendul 9 – 11 septembrie
fiind vândute 1.602 de tichete.
Cifrele demonstrează astfel că liftul a atras
beneficiile pentru care a fost gândit ca investiţie:
atragerea turiștilor din Cetate în centrul orașului.
Mulţi turiști care doreau să viziteze acest obiectiv
istoric făceau doar o escală în tranzit pe Valea
Cetăţii, ocolind orașul.
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