„La mulţi ani, Stimată Doamnă!”

Liviu Călin
BUTNARIU,
Viceprimarul
Orașului Râșnov

Primăvara s-a instalat în calendar și,
potrivit tradiţiei, începutul de martie este
dedicat doamnelor și domnișoarelor, celor
care ne sunt alături în toate momentele
vieţii, fie că vorbim de mame, soţii, surori,
fiice, prietene sau colege. Se apropie și ziua
de 8 Martie, Ziua Internaţională a Femeii,
dar mai ales Ziua Mamei, și, ca în fiecare

an, așteptăm cu bucurie această zi, nu pentru a dedica cuvinte mari, ci pentru a sărbători prin gesturi mici doamnele. „La
mulţi ani, Stimată Doamnă!”, vă transmit
și eu astăzi, cu această ocazie, urare pe care
o adresez fiecărei râșnovence în parte. Să
aveţi parte de o primăvară la fel de frumoasă ca și sufletele dumneavoastră!

La Râșnov s-a sărbătorit
pe 1 Martie venirea
primăverii cu flori dăruite
femeilor de toate vârstele.
Doamnele și domnișoarele au fost plăcut
surprinse și bucuroase
de acest gest, care
le-a reamintit că sunt
importante și apreciate.

„UN OM INFORMAT ESTE UN OM PUTERNIC”
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EDITORIAL

Adrian VEȘTEA,
Președintele Consiliului
Judeţean Brașov

Când vor avea loc alegeri
de primar la Râșnov?
Când decide Guvernul PSD!
După cum se știe, după alegerile locale din iunie
2016, prin alegerea mea, de către consilierii
judeţeni, în funcţia de președinte al administraţiei
judeţului Brașov, la Râșnov a rămas ca viceprimarul
Liviu Butnariu să asigure interimatul funcţiei de
primar. Aceasta, până la organizarea unor alegeri
parţiale pentru funcţia rămasă vacantă.
Doarece am auzit câteva discuţii pe această
temă și am ajuns la concluzia că unii oameni nu
sunt lămuriţi asupra chestiunii alegerilor parţiale,
iar alţii, mai puţini, încearcă să inducă lumea în
eroare deși cunosc cum stau lucrurile, doresc să
explic, pe scurt, care este procedura legală și cui
revine responsabilitatea fixării datei acestor alegeri.
Așadar, potrivit Legii 115/2015, pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale (lege care
se referă și la modificarea Legii nr. 215/2001, a
administraţiei publice locale, precum și la modificarea și completarea Statutului aleșilor locali), „data
alegerilor se stabilește prin hotărâre de Guvern, cu
cel puţin 75 de zile înaintea votării”. În cazul unor
alegeri parţiale, cum este cazul a se organiza la
Râșnov, legea prevede că „data desfășurării acestora
se stabilește cu cel puţin 35 de zile înaintea votării”,
tot prin Hotărâre de Guvern.
Altfel spus, fixarea datei alegerilor, fie ele și
parţiale, este o prerogativă exclusivă a Guvernului.
Nici Consiliul Judeţean, nici Primăria, nici Prefectura, nici Parlamentul, nici altcineva în afară de
Guvern și de primul ministru, care semnează
respectiva hotărâre, nu au competenţe de nici un fel
legate de stabilirea datei alegerilor parţiale. Nici la
Râșnov, nici în alte localităţi unde, din diverse
motive, nu este ocupată funcţia de primar.
Tot legea obligă, teoretic, Guvernul, ca în termen de 90 de zile de la data la care mandatului unui
primar ori al unui parlamentar încetează înainte de
termen să fixeze data alegerilor parţiale. Numai că
acest lucru a fost rareori respectat de vreun Guvern,
din cauză că legea nu prevede și sancţiuni dacă se
depășește acest termen! Este, fără îndoială, o anomalie ce trebuie corectată în Parlament, deoarece
situaţiile în care Guvernul încalcă legea neorganizând alegeri parţiale au fost și sunt numeroase.
Așadar, răspunsul la întrebarea „când se vor
organiza alegeri pentru funcţia de primar la
Râșnov” este unul singur: când va binevoi Guvernul
PSD să fixeze data acestora!
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CNAIR anunţă că...
va semnaliza
gropile de pe DN73!
Acesta este răspunsul pe care administratorul drumului l-a dat sesizărilor din partea președintelui
Consiliului Judeţean, Adrian Veștea, și viceprimarului Orașului Râșnov, Liviu Butnariu

De mai bine de un deceniu, orașul
Râșnov se află într-o ascensiune continuă, de la recâștigarea propriei identităţi,
la o dezvoltare care l-a transformat
într-unul din cele mai atractive puncte
turistice din centrul ţării și nu numai.
Una dintre cele trei staţiuni de interes
naţional din judeţul Brașov și printre
puţinele astfel de unităţi din ţară, vizitat
de mii de oameni la fiecare eveniment
major din calendarul anual, Râșnovul
este văduvit de unul dintre cele mai
importante lucruri de care ar trebui să
beneficieze orice loc extrem de tranzitat:
accesibilitatea rutieră. Fie că vine de la
Brașov sau dinspre zona turistică Bran Moeciu, orice șofer are de trecut un adevărat test transpus parcă din cursele de
raliuri offroad, pe un Drum Naţional 73
plin de gropi. Perioada cea mai dificilă
este cea de la finalul sezonului rece, când
pe porţiunea dintre Cristian și Râșnov se
circulă, practic, „din crater în crater”.
Situaţia durează încă din 2008 și pare
fără sfârșit, de mulţi ani problema fiind
„rezolvată” prin turnarea unor plombe
„de avarie”, însă asfaltul pus nu reușește

să treacă cu bine peste nicio iarnă.
Având în vedere că administratorul
drumului este Compania Naţională de
Administrare a Infrastructurii Rutiere
(CNAIR), Primăria Râșnov nu se poate
implica direct în repararea principalei
artere care traversează orașul.
Autorităţile locale au trimis numeroase
sezizări și adrese către Direcţia Regională de Drumuri și Poduri Brașov și
către CNAIR, prin care se solicită o
soluţie la problema DN73, care
afectează în primul rând localnicii.
Ultima corespondenţă purtată de
Primăria Râșnov cu CNAIR e datată cu
17.01.2017. „Orașul Râșnov, prin reprezentanţii săi legali, vă solicită, în mod
respectuos, a efectua în regim de urgenţă
lucrările de reparare a DN 73 pe tronsonul Râșnov - Cristian. Formulăm
această solicitare întrucât, în prezent,
acest drum se află într-o stare avansată
de degradare și totodată este principala
cale de acces atât spre staţiunile turistice
Râșnov și Bran, cât și alte localităţi:
Zărnești, Pitești, Predeal și altele.
Menţionăm că la sediul instituţiei noas-

tre au fost formulate nenumărate
sesizări cu privire la repararea drumului
menţionat”, se arată în adresa semnată de
viceprimarul Liviu Butnariu. Răspunsul
CNAIR a venit prin Direcţia Regională de
Drumuri și Poduri Brașov, o săptămână
mai târziu, pe 25 ianuarie. „CNAIR SA are
în derulare un contract având ca obiect
«Modernizarea DN73 Pitești - Câmpulung - Brașov, km 13+800 - km 42+850,
km 54+050 - km 128+250. Având în
vedere faptul că în prezent este în derulare un contract de modernizare a
DN73, DRPD Brașov poate angaja
numai lucrări de întreţinere curentă,
respectiv reparaţii izolate parte carosabilă (plombări gropi). DRPD Brașov va
lua măsuri urgente în cel mai scurt
timp, pentru îndepărtarea incovenientului major, până când condiţiile meteorologice vor permite execuţia lucrărilor de
întreţinere curentă pe timp de vară,
respectiv reparaţii izolate parte carosabilă”, se menţionează în răspunsul
semnat de directorul DRPD Brașov, ing.
Adriana Nicula.
- continuare în pagina 3 -
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Râșnovul, model de succes în dezvoltarea
turismului pentru „Liderii de mâine Brașov”
Proiectul iniţiat de Asociaţia Femeilor de Afaceri și a Femeilor Conducătoare
de Întreprinderi Brașov a ajuns pentru al treilea an la rând în orașul nostru

A treia ediţie a proiectului „Liderii de mâine
Brașov”, iniţiat de Asociaţia Femeilor de Afaceri
și a Femeilor Conducătoare de Întreprinderi
(AFACI) Brașov, și-a desfășurat o nouă fază la
Râșnov, pe 22 februarie, când au avut loc activităţile din cadrul modulului de „Turism”. Programul tinerilor înscriși în proiect a început la
Primărie, unde viitorii lideri au aflat despre dezvoltarea turismului în orașul transformat în
staţiune de interes naţional, în cadrul unei discuţii cu Adrian Veștea, președintele Consiliului
Judeţean, și viceprimarul Liviu Butnariu,
urmată apoi de o sesiune deschisă de întrebări
venite din partea elevilor.
„Ne bucurăm că acest proiect în care sunt
implicaţi tineri de valoare, cu mare viitor,
cuprinde an de an o etapă și în orașul nostru.
Credem că elevii au ce vedea, mai ales din punct
de vedere al dezvoltării Râșnovului ca oraș turistic și ca obiective vizitate de sute de mii de
oameni anual”, a spus viceprimarul Râșnovului,
Liviu Butnariu.
După vizita la Primărie, licenii de la Colegiile
„Dr. I. Meșotă”, „Andrei Șaguna”, „Unirea”, „Grigore Moisil” și „Aprily Lajos”, toţi elevi în clasa a
XI-a, au văzut și Cetatea, liftul cu cremalieră pe
plan înclinat și Complexul Olimpic de sărituri cu

schiurile.
„Este un eveniment important și mă bucură
că există astfel de preocupări. Personal particip
la fiecare ediţie cu mult drag. Cu siguranţă sunt
lideri în fiecare dintre tinerii celor trei generaţii
despre care vorbim, oameni despre care vom
auzi cu siguranţă. Datoria noastră este să-i încurajăm, să le dăm încredere, pentru că acesta este
primul lucru pe care liderii de mâine trebuie
să-l facă, să creadă în ei și apoi să se gândească
cum pot duce lucrurile la bun sfârșit”, a declarat
Adrian Veștea.

„La Râșnov sunt modele
de lideri adevăraţi”
Proiectul „Liderii de mâine Brașov” are ca
obiectiv educarea tinerilor în spiritul apartenenţei la comunitatea locală atât prin informarea
lor cu privire la „mecanismul de funcţionare” al
acesteia, dar și prin conștientizarea importanţei
implicării lor în viaţa civică. Proiectului se
derulează pe parcursul a 6 module, iar unul dintre scopurile sale este de a le arăta beneficiarilor
de la liceele partenere perspectivele pe care le au
în judeţ. „La Râșnov avem modele de lideri adevăraţi, oameni cu viziune. Dorim să ţinem tine-

Kinderbalul a adunat mai
multă lume ca oricând

Peste 600 de persoane au participat la sărbătoarea săsească a copiilor din pragul Postului Paștelui

Pe 24 februarie, la complexul Pănicel din
Râșnov a avut loc Kinderbalul, eveniment ajuns
la cea de-a patra ediţie de la reluarea sa în formă
modernă. Sărbătoare săsească tradiţională,
balul din pragul postului Paștelui a adunat nu
mai puţin de 270 de copii de la secţiile germane
ale Grădiniţei Nr. 1 și Grădiniţei „Hansel și Gretel”, precum și de la Școala Gimnazială „Peter
Thal”. Serbarea s-a bucurat și de prezenţa unor
invitaţi speciali, micuţii de la grădiniţa din Cristian, care din acest an școlar are în premieră o
secţie în limba germană. Toţi participanţii au
defilat în costume tradiţionale, dansând pe
muzica Fanfarei „Ţara Bârsei” și în aplauzele a

365 de părinţi care s-au bucurat de un spectacol deosebit. „A fost lume mai multă ca la toate
ediţiile anterioare. Ne bucurăm să ducem mai
departe o tradiţie pe care eu am trăit-o pe când
eram copil și de care la vremea aceea se ocupa
însuși domnul Peter Thal. Mulţumim reprezentanţilor autorităţilor locale, care ne-au
sprijinit cu tot ceea ce înseamnă locaţie, dar și
cu sucul și cornul pe care conform tradţiei
balului trebuie să îl primească fiecare copil
participant după ce dansează «Laurenzia».
Toată lumea s-a simţit bine și așteptăm deja
ediţia următoare”, ne-a declarat Sandra Giurgi,
unul dintre organizatori.

rii valoroși în ţară, unde pot avea cariere frumoase și pot evolua. Pentru aceasta încercăm să
îi punem faţă în faţă cu cât mai mulţi lideri din
diferite domenii. Trebuie să vină aproape de realitate, pentru că din școală pleacă cu niște vise,
care uneori sunt irealizabile”, a afirmat Melinda
Mureșan, director general M&M Product SRL
Râșnov, „gazdă” a copiilor din partea AFAFCI.

„Ne dorim să ne
ţinem tinerii acasă”

traseul evoluţiei lor și modul de a gândi al unor
lideri adevăraţi. Contactul cu persoane cu experienţă, dar și cu diverse locuri este binevenit pentru elevii participanţi, fiind de fapt principalul
beneficiu al proiectului”, a completat Cornelia
Stroie, profesor la Colegiul Naţional „Andrei
Șaguna”.

Liceenii, despre turism și ce
înseamnă un lider pentru ei

Într-o perioadă în care după ce își termină
studiile tinerii din România aleg nu de puţine ori
să plece în străinătate, proiectul încearcă să le
arate acestora că există posibilităţi și la ei acasă,
motiv pentru care le sunt prezentate modele pe
care le-ar putea urma. „Această întâlnire s-a dezvoltat în timp, noi fiind deja la a treia ediţie a
proiectului. La final ne interesează ca tinerilor
noștri să le găsim o formulă prin care să îi lăsăm
să se dezvolte și să îi păstrăm acasă”, a explicat
Diana Foriș, cadru universitar la Universitatea
„Transilvania” Brașov, membru AFAFCI. „Am
făcut cunoștinţă cu președintele Consiliului
Judeţean, fost primar în Râșnov, și cu actualul
viceprimar al orașului și ne-am bucurat să aflăm

În ceea ce-i privește pe elevi, „verdictul” lor a
fost că Râșnovul poate preda lecţia turismului.
„Am venit să vedem tot ce înseamnă turismul la
Râșnov. Am vizitat obiective din oraș și cred că
are de ce să fie un punct de reper în turism”,
ne-a spus Horia Lungu, elev la Colegiul Naţional
„Dr. I. Meșotă”. „Astăzi am avut în faţă oameni
calmi și hotărâţi în același timp, persoane care
știu ce fac, cu siguranţă un model de lideri pentru noi”, a apreciat Csomos Csaba Attila, elev la
Liceul „Aprily Lajos”. „Un lider al generaţiei mele
trebuie să știe să își trateze membrii echipei ca pe
niște egali și să coordoneze foarte bine”, a fost
concluzia lui Steinbinder Tobias, elev la Colegiul
Naţional de Informatică „Grigore Moisil” după
întâlnirea de la Râșnov.

" RÂȘNOVUL ARE O ASOCIAŢIE DE
COLUMBOFILI
CU
REZULTATE
EXCELENTE LA NIVEL JUDEŢEAN ȘI
NAŢIONAL. Pe 4 februarie a avut loc Expoziţia Judeţeană columbofilă organizată de Asociaţia Clubul Sportiv Columbofil „Voiajorul
Ţara Bârsei”, o adevărată Gală a Campionilor
Râșnoveni. În cadrul Galei au fost premiaţi cei
mai valoroși porumbei și crescători ai asociaţiei
cât și ai filialelor acesteia, „Piatra Craiului” din
Zărnești și cea din Întorsura Buzăului. „Putem
spune că reprezentăm un fief puternic al acestei discipline, având primele două locuri pe
judeţ la «viteză pui». Totodată, la aceeași categorie am obţinut locul al doilea la nivel
naţional, la Expoziţia de Sport Columbofil de
la București, care a avut loc în 28 ianuarie”, a
explicat Gheorghe Ilia, președintele Asociaţiei
Clubul Sportiv Columbofil „Voiajorul Ţara Bâr-

sei”. Acesta a precizat că membrii asociaţiei
depun eforturi mari, susţinute în primul rând
de o pasiune enormă, pentru a rămâne în topul
acestei discipline, alegând cu mare grijă hrana
și medicamentaţia porumbeilor. „La sfârșitul
lunii aprilie încep cursele, an de an. Mergem la
concursuri de peste 100 de kilometri, ajungând
chiar și până în Slovacia, Polonia, Cehia și
Ungaria, cu porumbei de viteză, respectiv
demifond”, a spus și Ovidiu Adămuţă, care alături de colegii din asociaţie organizează în
această perioadă sesiuni de antrenamente.
„Le adresez sincere felicitări pentru pasiunea
cu care lucrează tuturor participanţilor la
gală, dar le urez și multă sănătate și felicitări.
Le mulţumim pentru dăruirea și perseverenţa
pe care le manifestă în activitatea lor”, a
declarat și viceprimarul Liviu Butnariu, prezent
la evenimentul festiv.
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Râșnoveni de
nădejde între
„Rechinii Albi”
din Afganistan

Maratonul Zăpezii, „Din dragoste
pentru România și istoria ei”

100 de participanţi au alergat pe
18 februarie la primul maraton
clasic pe zăpadă din Europa,
ajuns acum la a șasea ediţie
A șasea ediţie a Maratonului Zăpezii Isostar
„Memorial Colonel Aurel Cristea” a avut loc pe 18
februarie la Râșnov. Primul maraton clasic pe
zăpadă din Europa s-a dovedit din nou a fi o probă
a curajului, desfășurată în condiţii de iarnă,
într-un cadru natural încadrat de masivele muntoase Piatra Craiului, Postăvarul, Măgura Codlei,
Parcul Natural Bucegi, dar și de Complexul
Naţional de Sărituri cu Schiurile sau de Cetate,
simbolul „Orașului Trandafirilor”. Cei 100 de participanţi s-au aflat la startul a patru probe - Maraton 42,195 kilometri, 30 de kilometri, Semimaraton 21 de kilometri și Maraton Ștafetă (42 x 1km,
în care 42 de copii, elevi ai Școlii Gimnaziale nr.
3 din Râșnov au alergat câte un kilometru, având
ca ștafetă un tricolor; respectiv 10 x 4,2km, în
care 10 copii au alergat în ștafetă câte 4,2km).
„Competiţia face parte din ciclul de maratoane
istorice «Din dragoste pentru România și istoria
ei», pe care maratoniștii le aleargă în fiecare an
în locuri cu semnificaţie istorică din România,
cu scopul de a transmite generaţiilor tinere

respect și recunoștinţă pentru înaintașii noștri
care au luptat pentru a-și apăra ţara”, spune Ilie
Roșu, unul dintre iniţiatorii evenimentului,
maratonistul care are în palmares 169 de maratoane, din care 159 alergate cu steagul României
în mâini (în total, peste 6.500 de kilometri).
Înainte de start s-a păstrat un moment de
reculegere în memoria sportivilor care au alergat
în ciclul de maratoane istorice amintit mai sus:
Gheorghe Moșion, Mariana Bazavan, Cornel
Misca și Costică Ciriteanu. Startul a fost dat de
către viceprimarul orașului Râșnov și a fost precedat de un moment solemn, intonarea imnului
naţional. La final, în „proba regină”, cea de 42 de
kilometri, la masculin s-a impus Victor Spătaru,
iar la feminin, Ionela Dobrea. „Ne bucurăm că
am fost gazda acestui eveniment sportiv inspiraţional, ajuns deja în al 6-lea an de organizare.
Vom continua să susţinem astfel de iniţiative frumoase, care ne invită la o viaţă sănătoasă, trăită
prin sport și mișcare în natură“, a afirmat
viceprimarul orașului Râșnov, Liviu Butnariu.
Evenimentul organizat de Clubul Sportiv Eco
Alpin, în parteneriat cu Primăria orașului Râșnov
și sustinut de Consiliul Judeţean Brașov, Prefectura Brașov, Direcţia de Sport și Tineret Brașov si
Isostar România, s-a încheiat în mod tradiţional
cu focul de tabără al maratoniștilor zăpezii.

Militarii români prezenţi în teatrele de
operaţiuni din străinătate reprezintă unul din
motivele de mare mândrie ale poporului nostru, nu de multe ori fiind lăudaţi pentru misiunile duse la îndeplinire cu succes. La începutul
lunii februarie, trei militari români au fost felicitaţi la Baza Militară Kandahar de către
comandantul „Rechinilor Albi”, supranumele
trupelor românești din Afganistan, pentru
modul exemplar în care au acţionat pe timpul
îndeplinirii misiunilor. Cei trei sunt plutonierii
Sorin Nicolae Bejan și Adrian Munteanu, ambii
din Râșnov, și caporalul Giumali Matin din
Constanţa. Alături de camarazii lor, aceștia veghează la siguranţa membrilor Echipelor de

Consiliere și Instruire a Forţelor de Securitate
(SFAAT) și execută zilnic misiuni în aria de
responsabilitate. „Aceștia sunt militari cu experienţă, pentru care viaţa celor pe care îi apără
devine mai importantă decât a lor. Se
pregătesc zilnic și depun efort continuu pentru
a fi pregătiţi să recunoască rapid indicii de
demascare a posibilelor acţiuni ostile și să
reacţioneze prompt pentru protejarea persoanelor pe care le însoţesc”, ne-a transmis
Ministerul Apărării Naţionale, printr-un comunicat. Râșnoveanul Adrian Munteanu se află la a
treia misiune în Afganistan, în timp ce colegul
și vecinul său Sorin Bejan este la prima experienţă în ţara asiatică.

" MĂRŢIȘORUL MUNŢOMANULUI”,
FESTIVALUL DE LA 1.320 DE METRI
ALTITUDINE. Desfășurat în ultimul weekend al lunii februarie la cabana Diham din
munţii Bucegi, la 1.320 de metri altitudine,
Festivalul „Mărţișorul Munţomanului” a avut
ca tematică poezia și cântecul despre munte.
Astfel, în cadrul unui concurs la care nu au
existat categorii de vârstă, ci doar secţiunile
individual și de grup, participanţii au interpretat câte două cântece și o poezie. Spectatorii,

veniţi din toată ţara - București, Brașov, Sibiu,
Constanţa, Bacău, Suceava, Cluj, Alba Iulia,
Prahova, au urmărit la lucru trei munţomani la
secţiunea individual și 3 grupuri, cu toţii fiind
jurizaţi de Maria Gheorghiu - președinte, Silvan
Stâncel, Walter Ghicolescu, toţi trei vedete ale
festivalului, alături de Sorina Zlatan și Eliad
Dobrinescu. Evenimentul a fost organizat de
către Clubul Montan Altitudine, Atelierul de
Printare Râșnov și Cabana Diham, în parteneriat cu Primăria Râșnov.

CNAIR anunţă că... va semnaliza gropile de pe DN73!
- continuare din pagina 1 -

Explicaţiile CNAIR și
măsurile provizorii
Sesizări la CNAIR referitor la starea
DN73, tronsonul Cristian - Bran, a făcut și
președintele Consiliului Judeţean Brașov,
Adrian Veștea, ultima în data de 18 ianuarie.
Răspunsuri la CJ au venit și de la DRPD
Brașov (în 30 ianuarie), dar și de la CNAIR (în
3 februarie), care au în fapt același conţinut.
Faţă de informarea către Primăria Râșnov,
din aceste răspunsuri aflăm diferenţa dintre
gropile din 2017 și cele din 2016: anul acesta
„gropile s-au format în urma unor ninsori
abundente și a unui ger de până la minus 29
de grade Celsius”. Se confirmă, totodată, că
„modernizarea DN 73 face obiectul unui
contract în derulare”, dar care „va fi demarat
în funcţie de alocarea bugetară aprobată
pentru anul 2017”. Tot din aceste răspunsuri
aflăm și în ce constau „măsurile urgente”
anunţate de către DRPD Brașov Primăriei
Râșnov, respectiv semnalizarea gropilor,
introducerea limitelor de viteză, frezarea
tronsoanelor cu mai multe „cratere” și plombarea gropilor izolate. „Ca prima măsură
semnalizarea verticală a zonei cu gropi multiple respectiv sectorul de drum km 121+600
– km 121+750, prin montarea de indicatoare rutiere și anume limitarea vitezei la 30
km/h, drum cu denivelări și adiţional distanţa de 1 km. S-a frezat pe întreaga lăţime
a unei benzi de circulaţie și unde a fost necesar pe lăţimea ambelor benzi de circulaţie,
pe sectorul de drum cu gropi multiple, km
121+600 – km 121+750, la o adâncime

cuprinsă între 4-6 cm, astfel încât să nu mai
rămână în urma frezării gropi. Ca urmare a
aprovizionării mixturii asfaltate stocabile,
redistribuită de D.R.D.P. Craiova, s-au
demarat lucrările de reparaţii la partea
carosabilă prin plombarea gropilor izolate,
începând cu data de 27.01.2017, având ca
dată estimată de finalizare 10.02.2017”, se
arată în adresele CNAIR și DRPD.

De la vorbe la fapte

Pe teren însă, realitatea e cu totul alta.
La o lună de la cele promise, CNAIR a
revenit pe 1 martie cu un alt comunicat în
care se anunţă că de abia joi, 2 martie, încep
lucrările de frezare pe teren. „Compania
Naţională de Administrare a Infrastructurii
Rutiere anunţă că astăzi, 01.03.2017,
Direcţia Regională de Drumuri și Poduri
Brașov a încheiat un contract subsecvent
aferent Acordului Cadru în vigoare, având
ca obiect «Lucrări de întreţinere curentă pe
timp de vară a drumurilor naţionale 2017
la D.R.D.P. Brașov, Lot 1 - S.D.N. Brașov».
În baza acestuia, vor fi remediate
degradările la partea carosabilă pe sectorul
de drum DN 73 Râșnov - Cristian - Brașov,
prin reparaţii parte carosabilă cu mixtură
asfaltică la cald”, precizează CNAIR. Potrivit sursei citate, începând de joi, 2 martie,
într-o primă etapă încep lucrările de frezare
a părţi carosabile degradate pe sectorul de
drum DN 73, km 121+000 - km 123+000.
„În momentul în care condiţiile meteorologice vor permite executarea lucrărilor de
așternere a mixturii asfaltice la cald, vor fi
demarate și aceste tipuri de lucrări”, mai dă
asigurări CNAIR.

Răbdare până în 2018

Despre repararea capitală și modernizarea DN 73 se discută de ani buni, însă,
segmentul din judeţul Brașov a beneficiat,
în cel mai fericit caz, de „plombări”. Compania de Drumuri Naţionale a obţinut
chiar și o finanţare europeană de 275,86
milioane de lei prin Programul Operaţional Sectorial Transporturi (POS - T), astfel
că în 14 mai 2014 au început și lucrările,
de la Câmpulung, și care, acum sunt finalizate în proporţie de 27%, deși trebuiau
finalizate în 2016.
Având în vedere că lucrările s-au prelungit, pentru modernizarea acestei artere,
CNAIR a obţinut în ianuarie 2017, de la
Comisia Europeană, „fazarea” proiectului,
adică implementarea lui și în ciclul bugetar european 2014 - 2020, iar conform
estimărilor companiei, lucrările vor fi terminate în luna decembrie a anului 2018.
„Am făcut toate demersurile pentru
ca acest drum să intre în modernizare.
De asemenea, ori de câte ori au fost solicitate avize sau autorizaţii, Primăria
Râșnov le-a eliberat în cel mai scurt
timp. Trăim «din groapă în groapă» din
păcate, chiar dacă pe marginea drumului
pot fi văzute panourile prin care suntem
informaţi că pentru lucrările la această
arteră au fost accesaţi bani europeni.
Lucrările au început, într-adevăr, însă de
la Pitești. Acolo este și o mare fabrică de
autoturisme și, de asemenea, poate la
momentul respectiv politicienii din
Brașov au considerat că judeţul nostru
nu trebuie promovat”, a explicat viceprimarul Liviu Butnariu.

" VALEA CETĂŢII VA INTRA ÎN RESISTEMATIZARE. Având în vedere că, în ultimii ani, Valea
Cetăţii a devenit unul dintre principalele locuri de organizare
a evenimentelor în aer liber, iar la acestea participă tot mai
mulţi spectatori, autorităţile locale au în vedere resistematizarea zonei, astfel încât aceasta să corespundă noilor exigenţe. „Pentru reamenajarea acestei zone, în primă etapă
vom demara un concurs de soluţii, apoi vor urma procedurile pentru elaborarea tuturor documentaţiilor tehnice
necesare. În Valea Cetăţii există sisteme de alimentare cu
apă potabilă, precum și reţea de alimentare cu energie electrică, astfel că lucrările vor fi mult simplificate”, a declarat
viceprimarul Liviu Butnariu. Ca principiu, având în vedere
că în spatele actualului spaţiu unde se amplasează acum
scena la evenimente există o porţiune de teren mai înaltă,
aceasta va fi nivelată și betonată, urmând ca pe aceasta să se
amenajeze pe viitor scena. De asemenea, întreg perimetrul va
fi prevăzut cu alei de circulaţie pietonală asfaltate, iar pentru
comercianţii care vin ocazional, pentru a-și vinde produsele
la diferite evenimente, se are în plan amenajarea de platforme
betonate, cu racorduri la sistemul de alimentare cu apă și la
cel de canalizare, dar și cu prize de curent. Totodată,
chioșcurile existente vor fi mutate vis a vis de restaurant, astfel încât să fie eliberat drumul de acces către sala de sport. Va
exista, totodată, și un proiect de amenajare peisagistică pentru întreaga zonă Valea Cetăţii.
" NOI INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURA DE
ÎNVĂŢĂMÂNT, LA ȘCOLILE 1, 2 ȘI 3. Programul
de modernizare a instituţiilor de învăţământ va continua și în
acest an, Primăria având în vedere efectuarea unor lucrări la
toate școlile din oraș. Astfel, la Școala Gimnazială nr. 2,
viceprimarul Liviu Butnariu ne-a declarat că „urmează să
modernizăm terenurile de sport. Licitaţia pentru acest
proiect este finalizată și, imediat ce vremea va permite, va fi
emis ordinul de începere a lucrărilor”. Pentru Școala Gimnazială nr. 3, viceprimarul a menţionat că, în primă fază, va
fi lansată procedura de achiziţie a serviciilor de proiectare și
reabilitare termică a imobilului. Totodată, la Școala nr. 1,
instalaţia termică va fi reabilitată și modernizată.
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Cifre record
pentru 2016

Sezonul turistic
poate să (re)înceapă!
Vara nu-i ca iarna, spun mulţi gândindu-se la staţiunile montane unde, din lipsă de evenimente,
sezonul turistic se cam încheie odată cu ultimul schior plecat de pe pârtie. Nu și la Râșnov. Deja este o
tradiţie ca aici, sezonul de primăvară - toamnă să se anunţe unul plin de evenimente, o parte dintre ele
devenite repere naţionale pe parcursul timpului. Agenda culturală 2017 a fost deja definitivată, de remarcat fiind faptul că centrul orașului va deveni unul plin de viaţă, Piaţa Unirii fiind locaţia multor evenimente cuprinse în calendarul din acest an. „Acesta a fost de altfel unul dintre obiectivele pentru care
Piaţa Unirii a fost transformată în pietonal și «legată» de Cetatea Râșnov prin liftul cu cremalieră, și
anume acela de a aduce turiștii în centrul orașului. Strategia a fost de a transforma centrul istoric
într-un obiectiv turistic în sine, pentru a atrage în Râșnov turiștii care de multe ori doar tranzitau
orașul, în drum către Cetate. Completăm acum aceste investiţii în infrastructură cu un program de
evenimente care să le dea un atu în faţa concurenţei agenţilor economici din orașul nostru care
activează în sectorul turistic. Nu în ultimul rând, agenda culturală e una gândită și pentru
localnici, pentru că vrem să avem și din acest punct de vedere un oraș activ, în care
să-ţi dorești să trăiești", ne-a declarat viceprimarul Liviu Butnariu.

CONCURSUL DE ÎNCONDEIAT
OUĂ, EDIŢIA A X-A: 13 APRILIE 2017

Povestea oulălor
încondeiate,
la ceas aniversar

În Joia Mare, elevii de la școlile din Râșnov
obișnuiesc să acorde o atenţie deosebită
tradiţiei încondeierii de ouă, în spiritul Sărbătorilor Pascale, participând la un concurs prin
care își demonstrează talentul în acest
meșteșug. Copiii, începători sau deja experimentaţi în arta încondeiatului, oferă o adevărată demonstraţie de îndemânare în această
artă. Timp de patru, cinci săptămâni, ei se
pregătesc în ateliere dedicate, la școală.
Evenimentul s-a născut la iniţiativa fostului profesor de religie Lucian Cazacu, iar în
acest an a ajuns la ediţia cu numărul 10, motiv
pentru care organizatorii, Primăria Râșnov,
Asociaţia Rosenau - Turism și Dexion Storage
Solution, pregătesc un program special pentru
a marca aniversarea.
FESTIVALUL DE ZUP,
EDIŢIA A IV-A: 29 - 30 APRILIE 2017

Zup, doar la Râșnov, în
minivacanţa de 1 mai

O tradiţie specifică locului, „Festivalul
zupului”, eveniment dedicat tuturor iubitorilor de cultură și gastronomie, va fi organizat
în acest an în preajma zilei de 1 Mai. Manifestarea a ajuns la cea de-a patra ediţie și se va
desfășura în zilele de 29 și 30 aprilie pe Valea
Cetăţii din Râșnov, unde echipele participante
vor prepara cel mai dichisit zup la ceaun, în
prezenţa unui juriu format din maeștri bucătari, care vor aprecia și premia cea mai bună
fiertură. Zupul e o tradiţie de sute de ani a
locului, o tocăniţă pe bază de cartofi, ceapă și
slănină, pe care râșnovenii obișnuiau să o consume când mergeau la muncile câmpului.
Slănina este principalul ingredient al zupului
râșnovean tradiţional, însă reţeta originală a
fost de-a lungul timpului îmbunătăţită și modernizată.

MAIALUL RÂȘNOVEAN,
EDIŢIA AVI-A : 19 – 21 MAI 2017

Petrecerea gospodarilor din
Promenadă, tradiţie seculară
adusă în zilele noastre

În bogatul calendar de evenimente de peste
an din Râșnov un loc special îl ocupă „Maialul de
altădată”, o tradiţie a sașilor din întreaga Transilvanie. Petrecerea câmpenească era organizată îm
urmă cu sute de ani în luna mai, în cinstea terminării anului școlar, fiind totodată și o sărbătoare a gospodarilor din oraș. Evenimentul a fost
reînviat de Primăria Râșnov și Goscom Cetatea
Râșnov în anul 2012, ajungând în prezent la cea
de-a șasea ediţie. Sărbătoarea râșnovenilor este
programată pentru perioada 19-21 mai, locaţia
petrecerii câmpenești urmând a fi parcul
„Promenada Sisi”, unde vor avea loc spectacole
de fanfară, muzică populară și ușoară, dansuri și
alte surprize pregătite de organizatori.
FESTIVALUL ROZELOR,
EDIŢIA A IV-A: 2 - 5 IUNIE 2017

Simbolul Râșnovului,
sărbătorit la început de vară
Ajuns la a 4-a ediţie, Festivalul Rozelor se va
desfășura anul acesta în perioada 2 - 5 iunie
2017. Festivalul Rozelor este inspirat de trandafir,
care este emblema istorică a orașului. Manifestările incluse în programul festivalului se vor
desfășura în cele mai importante locuri din oraș
și în Cetate. Programul acestei ediţii va cuprinde
un târg de producători în Grădina Cetăţii, concerte și ateliere pentru copii.
În cronicile și documentele vechi, Râșnovul
apare sub formele ,,Rosnou”, ,,villa Rosarum”,
,,Rosenau” și ,,Rajnov”. Rădăcina toponimului
pare a fi cuvântul ,,roz”, care înseamnă ,,roză”,
,,trandafir”, atât în limba latină, cât și în limbile
slavă și germană. De altfel, încă din Evul Mediu,
trandafirul a fost ales ca emblema așezării.
Legenda întemeierii Râșnovului îi prezintă
pe sași alegând să stăpânească o vale plină cu tufe
de trandafiri sălbatici. Dacă legenda romantică
saxonă are vreo legătură cu realitatea istorică este

Cu un număr de 408.036 de turiști plătitori, Cetatea Râșnov a fost în
2016 al doilea cel mai vizitat obiectiv turistic din judeţ după Castelul Bran
(800.000 de turiști), devansând celebra Biserică Neagră din Municipiul Brașov
(255.750 de turiști). Faţă de anul 2015 , când monumentul istoric din Râșnov
a fost vizitat de 362.700 de persoane, creșterea este semnificativă, respectiv
12%. În realitate, viceprimarul Râșnovului Liviu Butnariu a precizat că
numărul persoanelor care au fost anul trecut la Cetatea de la Râșnov a fost mai
mare. „Pe lângă cei 408.036 de vizitatori plătitori în 2016, mai sunt câteva
mii de turiști care au intrat gratuit la o serie de evenimente culturale, dar
și de ziua Cetăţii Râșnov și la festivalurile care se organizează pentru
copii. Analizând cifrele, observăm că, de la un an la altul, numărul de
turiști este în creștere și ne bucurăm că Râșnovul este unul dintre cele mai vizitate locuri din judeţ”, a precizat Butnariu.
În anul 2013, Cetatea Râșnov a fost vizitată de 108.000
de persoane, iar în 2014 s-au înregistrat
241.000 de vizitatori.

greu de spus, moștenirea medievală îi oferă
Râșnovului contemporan un blazon decorat cu
unul dintre cele mai frumoase și admirate simboluri ale istoriei: trandafirul.
FESTIVALUL DE FOARTE
SCURT METRAJ „TRES COURT”,
EDIŢIA A XIX-A: 9 – 11 IUNIE 2017

Maxim trei minute, pentru
a-i impresiona pe cinefili

În perioada 9 – 11 iunie, Râșnovul va fi gazda
celei de-a 19-a ediţii a Festivalului de Foarte
Scurt Metraj „Tres Court”, un eveniment unic în
lume, având în vedere că promovează filmele de
foarte scurt metraj, de maxim 3 minute, realizate
de profesioniști confirmaţi sau de talente încă
nedescoperite, uneori cu mijloace derizorii. Festivalul aduce în atenţia publicului numeroase
tinere talente și promovează diversitatea culturală, de la Paris la Singapore, trecând prin Cluj –
Napoca, Rio, Tel Aviv și Ramallah. Din anul 2011,
mai multe orașe noi s-au alăturat reţelei, precum
Bratislava, Sighișoara, Râșnov și Sibiu. Acest Festival de film se adresează tuturor vârstelor,
incluzând un modul de filme pentru copii. Evenimentul este organizat de Primăria Râșnov, Asociaţia Mioritics și Centrul Cultural Francez din
Cluj-Napoca, în parteneriat cu Ambasada Franţei
din România.
JOCMANIA, EDIŢIA A VIII-A:
17 – 25 IUNIE 2017

Vacanţa mare începe
cu „Jocmania”
Așa cum s-a întâmplat în ultimii 8 ani, la
începutul vacanţei de vară, copiii din Râșnov, și
nu numai ei, sunt așteptaţi la „Jocmania”. Ediţia
din acest an se va desfășura în perioada 17 – 25
iunie. Cei mici, dar și cei mari, care doresc să
redescopere bucuria copilăriei, pot participa la
ateliere creative de dimineaţa până seara, spectacole haioase de teatru de păpuși, lumi incredibile
în filme de animaţie, jocuri perpetuate peste secole, dansuri de prin toată lumea medievală și
muzică veche pe înserat.

ZILELE ORAȘULUI RÂȘNOV
ȘI FESTIVALUL NAŢIONAL
ECVESTRU, EDIŢIA A XV-A: IULIE 2017

Mare sărbătoare în iulie,
la Zilele Râșnovului și
Festivalul Naţional Ecvestru

Într-unul din weekendurile lunii iulie va avea
loc una din cele mai importante sărbători ale
Râșnovului, timp de trei zile fiind așteptaţi mii de
oameni, localnici și turiști la Zilele Orașului și
Festivalul Naţional Ecvestru. Evenimentul va
debuta cu tradiţionala paradă de vineri după
amiaza, la care vor participa călăreţi, trăsuri,
mașini de epocă, majorete, cântăreţi și sportivi
din oraș. Sâmbătă și duminică, pe Valea Cetăţii
vor ajunge cei mai frumoși și puternici cai veniţi
din toate colţurile ţării, an de an fiind vorba de
peste 100 de exemplare. Cu siguranţă cea mai
așteptată probă din showul ecvestru, care a ajuns
la a XV-a ediţie, va fi cea de tracţiune, la simplu și
la dublu, de urmărit fiind și parada doamnelor
sau cea a trăsurilor. De asemenea, participanţii
vor putea asista și la o serie de numere inedite de
cascadorii cu cai, iar din programul Zilelor
Râșnovului nu vor lipsi nici concertele.
FESTIVALUL FILMULUI ISTORIC RÂȘNOV,
EDIŢIA A IX-A: 28 IULIE - 6 AUGUST 2017

„Brașov 1987”,
în premieră la FFIR

Acum 9 ani, FFIR (Festivalul Filmului Istoric
Râșnov) și-a propus să facă istorie, iar obiectivul a
fost atins. Festivalul a crescut de la un an la altul
și, în timp, a devenit mai mult decât un eveniment dedicat filmului, în program fiind inclusă
Școala de Vară Astra, concerte, expoziţii sau lansări de carte. Festivalul aduce în România și
Europa de Est un nou concept festivalier. Fiecare
ediţie are un concept clar și abordează tematici
istorice naţionale și internaţionale corelate cu
temele generale ale anului în curs. Ediţia din
anul 2017 se va desfășura în perioada 28 iulie - 6
august, iar una dintre temele principale ale FFIR
și ale Școlii de Vară va fi Războiul de Independenţă din 1877. De asemenea, directorul Muzeu-
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AGENDA CULTURALĂ,
RÂȘNOV 2017
" Concursul de încondeiat ouă,
ediţia a X-a: 13 aprilie 2017
Locaţie: Școala Gimnazială nr. 2 „Peter Thal”
Organizator: Primăria Râșnov, Asociaţia
Rosenau - Turism și Dexion Storage Solution.
www.primariarasnov.ro

" Festivalul de Zup,
ediţia a IV-a: 29 - 30 aprilie 2017
Locaţie: Valea Cetăţii
Organizator: Primăria Râșnov.
www.primariarasnov.ro

" Maialul Râșnovean,
ediţia aVI-a : 19 – 21 mai 2017
Locaţie: Parc „Promenada Sisi”
Organizator: Goscom Cetatea Râșnov,
Primăria Râșnov. www.primariarasnov.ro

" Festivalul Rozelor,
ediţia a IV-a: 2 - 5 iunie 2017
Locaţie: Piaţa Unirii, Cetatea Râșnov,
Cinematograf „Amza Pellea”
Organizator: Primăria Râșnov și Asociaţia
Mioritics. www.primariarasnov.ro,
www.mioritics.ro.

" Festivalul de Foarte Scurt Metraj „Tres
Court”, ediţia a XIX - a: 9 – 11 iunie 2017
Locaţie: Cinematograf „Amza Pellea”
Organizator: Institutul Francez Român, prin
Asociaţia Mioritics și Primăria Râșnov.
Parteneri: Centrul Cultural Francez din ClujNapoca și Ambasada Franţei în România.
www.trescourt.ro, www.mioritics.ro.

" Jocmania, ediţia a VIII-a: 17 – 25 iunie
Locaţie: Piaţa Unirii, Cetatea Râșnov, Parc
lui Judeţean de Istorie, istoricul Nicolae Pepene,
a anunţat că anul acesta, la FFIR va fi proiectat,
în premieră, documentarul „Brașov 1987”, realizat Muzeul Judeţean de Istorie Brașov și Televiziunea Română.
ROCKSTADT EXTREME FEST,
EDIŢIA A V-A: 10 - 13 AUGUST 2017

Premiere, magie și metal
la cel mai important festival
de nișă din România

Eveniment relativ nou în agenda orașului
Râșnov, Rockstadt Extreme Fest aduce mii de
vizitatori în fiecare vară, fiind programat în 2017
în perioada 10 - 13 august. Locaţia rămâne
aceeași, terenul de biatlon de la baza Cetăţii, dar
ediţia a V-a vine cu câteva premiere notabile. Astfel, pentru prima dată în istoria sa, festivalul care
și-a câștigat locul de cel mai important eveniment anual pe nișa de metal din România, va avea
patru capete de afiș, câte unul pentru fiecare zi de
desfășurare. Totodată, este pentru prima dată
când prima zi a festivalului va avea parte de concerte pe ambele scene, așadar și numărul formaţiilor participante va crește. Între numele care
au cofirmat prezenţa până în acest moment se
numără Annihilator, Power Trip (SUA), Thread of
Omen (Africa de Sud), Diamonds are forever,
Give Em Blood sau Taine, această din urmă trupă
urmând a susţine un show special de 60 de
minute. La fel ca și precedentele ediţii, nu vor
exista bilete pe zile, ci doar abonamente ce asigură accesul în toate cele patru zile ale festivalului. Abonamentele sunt disponibile până în 9
iulie, la preţul de 270 de lei. După această dată și
pe toată perioada festivalului, abonamentele
costă 300 de lei. Biletele pot fi găsite pe site-ul oficial, www.rockstadtextremefest.ro.
FESTIVALUL DE RECONSTITUIRE
ISTORICĂ, EDIŢIA A VIII-A:
17 - 20 AUGUST 2017

2017, anul în care se
va reconstitui Războiul
de Independenţă

„Promenada Sisi”, Cinematograf „Amza Pellea”,
Centrul SCHUBZ
Organizator: Primăria Râșnov și Asociaţia
Mioritics. www.primariarasnov.ro,
www.mioritics.ro.

DE LA MARE, LA MUNTE

Râșnovul va fi promovat la
Târgul de Turism de la Constanţa

" Zilele Orașului Râșnov și
Festivalul Naţional Ecvestru,
ediţia a XV-a: iulie 2017
Locaţie: Valea Cetăţii
Organizator: Primăria Râșnov.
www.primariarasnov.ro

" Festivalul Filmului Istoric Râșnov (FFIR),
ediţia a IX-a: 28 iulie - 6 august 2017
Locaţie: Cetatea Râșnov, Piaţa Unirii,
Cinematograf „Amza Pellea”, Centrul SCHUBZ
Organizator: Primăria Râșnov și Asociaţia
Mioritics, în parteneriat cu Muzeul Judeţean de
Istorie, TVR. www.ffir.ro

" Rockstadt Extreme Fest,
ediţia a V-a: 10 - 13 august 2017
Locaţie: Valea Cetăţii
Organizator: Rockstadt Brașov.
www.rockstadtextremefest.ro

" Festivalul de Reconstituire Istorică,
ediţia a VIII-a: 17 - 20 august 2017

Locaţie: Cetatea Râșnov
Organizator: Asociaţia Mioritics și Primăria
Râșnov. www.mioritics.ro,
www.primariarasnov.ro

" Festivalul Vinului,
ediţia a II-a: octombrie 2017
Locaţie: Piaţa Unirii
Organizator: Primăria Râșnov.
www.primariarasnov.ro

Reconstituirea istorică este o modalitate relativ nouă de a prezenta evenimentele importante,
dar și aspectele cotidiene din anumite epoci.
Râșnovul a „intrat” pe aceasta piaţă în urmă cu
opt ani, când, în localitate s-a desfășurat prima
ediţie a Festivalului de Reconstituire Istorică, iar
de atunci amploarea evenimentului a crescut de
la an la an. De altfel, anul trecut, conceptul a fost
preluat și de Brașov, în cadrul unui eveniment
prin care s-a marcat împlinirea a 100 de ani de la
intrarea României în Primul Război Mondial.
Un astfel de festival are la bază istoria vie, un
gen ce a apărut în cadrul arheologiei experimentale și al muzeelor. În principiu, istoria vie poate
fi redusă la oameni în costume care intră în și ies
din pielea unui personaj istoric pentru a arăta
activităţile sale de zi cu zi (inclusiv meșteșuguri,
istorisiri, muzică, gătit, lupte), improvizând pe
marginea unui scenariu bazat pe fapte sau pe
baza propriilor cunoștinţe. Ei se afișează trăind
istoria, adesea într-un mediu 4D perfect autentic.
Reconstituirea istorică, pe de altă parte, este
atunci când reconstitui un anumit moment din
trecut. Jocul reenactorilor și acţiunea sunt planificate și/sau regizate și există un scenariu (cu sau
fără replicile efective) care trebuie urmărit.
Tema ediţiei din acest a festivalului, a explicat
istoricul Nicolae Pepene, unul dintre organizatorii evenimentului, va fi Războiul de Independenţă din 1877, an în care România și a ieșit de
sub stăpânirea otomană.
FESTIVALUL VINULUI,
EDIŢIA A II-A: OCTOMBRIE 2017

Festivalul Vinului ar
putea deveni o tradiţie
a Râșnovului
În 2016, odată cu inaugurarea noii pieţe
agroalimentare, la Râșnov s-a desfășurat prima
ediţie a Festivalului Vinului, eveniment la care au
participat cele mai importante crame din România și Republica Moldova. De altfel, încă de anul
trecut, reprezentanţii mai multor crame și-au
manifestat intenţia de a participa la următoarea
ediţie, care, anul acesta, se va desfășura în luna
octombrie, în Piaţa Unirii.

Orașul Râșnov va avea un stand propriu de
prezentare la Târgul de Turism „Vacanţa” ce se va
desfășura la Constanţa, în perioada 10 – 12 martie 2017. „Pentru prima participare din acest an
la un târg de turism am ales principalul eveniment de profil al anului de pe litoral. Vom duce
muntele la mare, vom aduce Râșnovul în prim
plan ca destinaţie turistică montană pentru cei
care au marea «acasă». Vor fi promovate principalele obiective turistice ale Râșnovului, respectiv Cetatea, liftul pe plan înclinat, centru istoric,
parcul cu dinozauri, peștera sau baza olimpică
de sărituri de la Râșnov, dar și agenda culturală
din acest an, care ne transformă orașul într-o
destinaţie de interes și în perioada estivală, nu
doar în sezonul de iarnă”, a precizat viceprimarul
Liviu Butnariu. Potrivit acestuia, în cadrul târgului vor beneficia de promovare și unităţile de
cazare din Râșnov.

Ultima participare a Râșnovului la un
eveniment de profil a fost în luna noiembrie a
anului trecut, la Târgul de Turism al României,
în cadrul standului Autorităţii Naţionale de
Turism - actualul Minister al Turismului (vezi
foto). Partener al ANT-ului la acest târg a fost
Consiliul Judeţean Brașov, tema stabilită fiind
promovarea Convenţiei Carpatice și a ofetei
turistice judeţene pentru perioada 2016 –
2017. Râșnovul a avut parte de o prezentare
deosebită cu această ocazie, printr-o transmisiune live în stand de la Baza Olimpică de Sărituri cu Schiurile. În vederea acestei transmisiuni, filmată atât de la sol cât și prin intermediul unei drone, s-a organizat, în colaborare cu
Federaţia Română de Schi și Biatlon, un antrenament pentru grupele de copii, juniori și
seniori, asigurându-se astfel activitate pe toate
cele trei trambuline.

" VOLUNTARII DE LA CNIPT POT OBŢINE ATESTATUL DE GHID TURISTIC.
Centrul Naţional de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) Râșnov și-a stabilit câteva obiective
pentru anul 2017. Printre altele, a afirmat reprezentanta centrului, Maria Olteanu, în cursul acestui
an va continua programul de atragere de noi voluntari în vederea organizării de noi evenimente în
cursul verii. Programul de voluntariat a fost demarat anul trecut și se adresează elevilor de liceu, studenţilor sau altor categorii de beneficiari. „În urma a minim șase luni de voluntariat la CNIPT, voluntarii pot primi atestatul de ghid de turism fără a mai fi nevoiţi să achite contravaloarea unui curs
de specializare, care durează, în medie, 8 luni, și costă aproximativ 2000 de euro”, a precizat Olteanu.

Cetatea, în ochii a zeci
de milioane de oameni
În luna ianuarie, echipa de
producţie a unui celebru joc
video s-a aflat la Râșnov, unde
a filmat un spot publicitar

În luna ianuarie, Cetatea Râșnov s-a transformat pentru două zile într-un „platou de filmare” pentru un spot publicitar dedicat unui
celebru joc video. Jucat de peste 60 de milioane de persoane din întreaga lume,
acesta readuce în actualitate epoca
medievală, utilizatorii asumându-și
rolul unui lord sau al unei domniţe.
Jocul lansat în 2009 presupune
strategii bazate pe alianţe, în

luptele dintre orașele cetate ale evului mediu.
Prima parte a spotului publicitar a fost filmat la
Castelul Corvinilor de la Hunedoara, timp de
trei zile, iar apoi cele 120 de persoane care au
făcut parte din echipa de filmare s-au mutat la
Râșnov, unde au mai lucrat timp de 8-9 ore,
două zile consecutiv. Pentru perioada în care
compania care produce jocul a folosit Cetatea
drept „platou de filmare”, autorităţile locale din
Râșnov au încheiat un contract pentru care au
primit o sumă de bani, însă mult mai important este faptul că „Orașul Trandafirilor” va
ajunge din nou în atenţia a zeci de milioane de
oameni din întreaga lume, prin imaginile care
vor fi difuzate în clipul care va fi lansat în
această lună.
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Sportivii de la CSȘ Dinamo confirmă
ascensiunea prin rezultatele din 2016
Sfârșitul de an, momentul bilanţului
realizărilor ultimelor 12 luni, poate fi
descris într-o notă de optimism pentru
cei din familia CSȘ Dinamo Râșnov, pentru care anul 2016 a fost unul bun, cu
multe satisfacţii. Astfel, sportivii
dinamoviști au adus în vitrina clubului,
de la campionatele naţionale la care au
participat, 15 medalii de aur, 10 de argint
și 15 de bronz, obţinând totodată și două
medalii de aur la concursurile internaţionale. „Am crescut valoric, ne-am
întâlnit cu noi provocări, ne-am susţinut, mobilizat și am reușit să aducem
clubului nostru rezultatele scontate.
Prin multă muncă, perseverenţă,
ambiţie, echipă unită și prietenie, corpul
profesoral, împreună cu sportivii legitimaţi, am reușit să adunăm roadele
muncii și ale educaţiei inteligente pe
care o promovăm, astfel că micuţii noștri
de acum 3-4 ani au crescut și au devenit
multipli campioni naţionali, dându-ne

În vitrina clubului au ajuns 15 medalii de aur, 10 de argint și 15 de bronz la
campionatele naţionale, dar și două medalii de aur la concursuri internaţionale

astfel puterea să visăm spre elita mondială”, a declarat Marius Cozma, directorul
CSȘ Dinamo. Acesta precizează că deși
rezultate au existat și în anii precedenţi,
sportivii dinamoviști erau deficitari la
partea de echipament sportiv, iar până la
finele anului trecut s-au făcut eforturi
mari pentru ca acest incovenient să fie
îndreptat, lucru reușit în mare măsură.
„Pe această cale ţin să mulţumesc conducerii Inspectoratului Școlar Judeţean
Brașov, domnului președinte al Consiliului Judeţean - Adrian Veștea, domnului
viceprimar Liviu Butnariu, dar și domnului secretar general al Federaţiei
Române de Schi Biatlon - Puiu Gașpar,
pentru modul exemplar în care s-au
implicat în viaţa clubului nostru. În
2007 ne dorim să fim sănătoși, să
păstrăm aceeași atmosferă și unitate a
echipei, să aducem cât mai mulţi copii
pe pârtiile de schi, dar și rezultate cât
mai bune”, a mai precizat Marius Cozma.

Performerii și performanţele sezonului
" COLŢEA GEORGE
MARIAN – născut în
17.05.2000 (junior III), Component al Centrului Naţional
Olimpic pentru Juniori, a
reprezentat România la FOTE
schi biatlon în perioada 11-18
februarie 2017 în Turcia.
- Locul II la Cupa Or. Râșnov
schi biatlon;
- Locul III la Cupa Dinamo schi
biatlon;
- 2 locuri I la Campionatul
Naţional schi fond
(sprint și liber 7,5 km);
- 3 locuri II la Campionatul
Naţional schi biatlon (sprint,
pursuit și individual);
- 2 locuri I la Campionatul
Naţional schi biatlon (schi role);
- 2 locuri I la Cupa Balcanică
schi role desfășurată în Serbia.
" DUICU MIODRAG
ADELIN – născut în 11.05.1999
(juniori III), Component al Centrului Naţional Olimpic pentru
Juniori, a reprezentat România
la FOTE schi biatlon în perioada
11-18 februarie 2017 în Turcia.
- 3 locuri I la Campionatul
Naţional schi biatlon (probe
sprint, pursuit și individual);
- 1 loc II la Campionatul Naţional
schi fond ( proba liber 7,5 km);
- locul V la Cupa Balcanică din
Serbia (10 km pursuit );
- locul VIII la Cupa Balcanică
din Sebia (7,5 km sprint).
" MUNTEANU DANIEL –
născut în 05.11.1998 (juniori II),
Component al Centrul Naţional

Olimpic pentru Juniori.
- locul III la Cupa Dinamo schi
biatlon;
- Locul I la Campionatul Naţional schi biatlon zăpadă
(10 km individual);
- Locul I la Campionatul Naţional schi biatlon role
( 10 km pursuit);
- Locul V la Cupa Balcanică schi
biatlon role (10 km pursuit);
- Locul VII la Cupa Balcanică
schi biatlon role (7,5 km sprint);
- Locul 24 JOT în Norvegia
(7,5 km sprint);
- Locul 27 JOT în Norvegia
(10 km pursuit);
- Locul 15 JOT în Norvegia
(ștafetă mixtă);
- Locurile 29, 33 la Campionatul
Mondial zăpadă desfășurat la
Cheile Gradiștei (individual și
sprint);
- Locul 9 la Campionatul Mondial zăpadă desfășurat la Cheile
Grădiștei (ștafetă mixtă);
- Locul 24 la Campionatul Mondial schi role desfășurat în Estonia (12,5 km pursuit);
- Locul 33 la Campionatul Mondial schi role desfășurat în Estonia (10 km sprint).
" COTRUȘ ANA LARISA –
născută în 22.10.1997 (junioară
II), Componentă a Centrului
Naţional Olimpic pentru juniori
în anul școlar 2015-2016, Componentă a Lotului Naţional feminin octombrie 2016.
- Locul I la Cupa Or. Râșnov schi
biatlon;

- Locul III la Cupa Dinamo schi
biatlon;
- Locul I la Campionatul Naţional schi biatlon zăpadă (7,5 km
pusuit);
- 2 locuri III la Campionatul
Naţional schi biatlon zăpadă
(sprint și pursuit);
- Locul 9 la Campionatul Mondial desfășurat în Estonia (sprint);
- Locul 18 la Campionatul Mondial desfășurat în Estonia
(pusuit);
- Locul 54 la Cupa IBU schi biatlon senioare desfășurat în
Norvegia (sprint);
- Locul 33 la Cupa IBU schi biatlon senioare desfășurat în Canada (sprint);
- Locul 47 la Campionatul Mondial zăpadă desfășurat la Cheile
Grădiștei (sprint).
" RAȘINĂ LUISA MARIA –
născută în 14.08.1997, Componentă a Centrului Naţional
Olimpic pentru juniori 20152016, Componentă a Lotului
Naţional feminin octombrie
2016.
- Locul III la Cupa Dinamo schi
biatlon;
- Locul III la Cupa Or. Râșnov
schi biatlon;
- Locul I la Campionatul Naţional schi biatlon zăpadă (sprint).
" ROZOREA SEBASTIAN –
născut în 20.06.2001
- Locul I la Cupa Harghita schi
biatlon;
- Locul II la Cupa Cetate Râșnov
schi biatlon;

- Locul II la Cupa Or. Râșnov
schi biatlon;
- 1 loc I la Campionate Naţionale
schi biatlon
(individual);
- 2 locuri III la Campionate
Naţionale schi biatlon
(individual și sprint);
- 3 locuri I și locul II la Campionate Naţionale schi biatlon
(ștafetă).
" TUDOSE COSMIN –
născut în 24.01.2002
- Locul II la Cupa Casa Muntelui
schi fond;
- Locul III la Cupa Dinamo
Râșnov schi biatlon;
- 1 loc II la Campionate
Naţionale schi biatlon (ștafetă);
" MARTIȘ ROBERT –
născut în 21.02.2002
- Locul III la Cupa Casa Muntelui
schi fond;
- 2 locuri III la Campionate
Naţionale schi biatlon
(sprint și ștafetă).
" DOLHĂSCU FLORIN –
născut în 28.03.2001, nominalizat pentru Lotul Naţional de
juniori mici.
- Locul III la Cupa Cetate Râșnov
schi biatlon;
- Locul I la Campionatul Naţional schi fond (sprint);
- 3 locuri III la Campionat
Naţional schi fond (liber, clasic și
individual);
- Locul III la Campionatul
Naţional schi biatlon (individual);
- 3 locuri I la Campionat Naţional schi fond (ștafetă);

Cupa CSȘ Dinamo la sărituri, la 109
ani de la debutul schiului în România
Râșnovenii s-au înscris între pionierii sporturilor de iarnă
din România. Începutul oficial a avut loc la 3 noiembrie 1905,
când 35 de brașoveni și 19 râșnoveni au înfiinţat prima societate de schi Kronstadter Schiverein. În 1909, KSV a organizat primul concurs de schi disputat în Transilvania și Regatul
României. La 108 ani de la acest important eveniment din
agenda culturală locală, pe 25 februarie 2017, la Complexul
Olimpic Sportiv Valea Cărbunarii s-a desfășurat Cupa CSȘ
Dinamo Râșnov la discplina sărituri cu schiurile. Competiţia
s-a desfășurat pe 8 categorii, aliniind la start 57 de sportivi:
Copii I Băieţi (2008-2010), Copii II Băieţi (2007), Școlari I
Băieţi (2005-2006), Copii I Fete (2007-2008), Școlari I Fete
(2004-2006), Open Tineret Fete (1998-2003), Open Tineret
Baieti (2003-2005) și Open Juniori (1996-2000).

" FOLEA DAVID –
născut în 09.08.2004
- Locul III la Cupa Or. Râșnov
schi biatlon;
- Locul III la Cupa Cetate Râșnov;
- Locul I la Campionat Naţional
schi fond (individual);
- Locurile II și III la Campionat
Naţional schi biatlon (individual);
- 2 locuri II la Campionate
Naţionale schi biatlon (ștafetă).
" FOLEA GABRIEL –
născut în 15.02.2002
- Locul III la Campionat Naţional
schi fond (individual);
- Locul I și II la Campionat
Naţional schi fond (ștafetă);
- Locul I la Campionat Naţional
schi biatlon (ștafetă).
" RUNCEANU RAREȘ –
născut în 16.11.2001
- Locul III la Campionat Naţional
schi biatlon (ștafetă).
" RĂȘINĂ LEONARD –
născut în 29.09.2005
- Locul II la Campionat Naţional
schi fond (ștafetă);
- Locul II la Campionat Naţional
schi biatlon (ștafetă).
" PÎTEA SORIN IULIAN –
născut în 09.07.1997, Component al Lotului Naţional schi
sărituri 2016-2017;
- Locul III la Campionat Naţional
schi sărituri (trambulina K64 m);
- Locul II la Campionat Naţional
schi sărituri (trambulina K90 m);
- Locul 22 la Concurs internaţional desfășurat la Zakopane;
- Locul 22 la Campionat Mondial
Juniori.

" FEROIU FLORIN –
născut în 22.09.1998
- Locul VI la concursul internaţional desfășurat la Ruhpolging;
- Locurile 9 și 10 la Campionate
Naţionale schi sărituri (trambulină K64 m și K90 m).
" JIPESCU MIRCEA –
născut în 20.04.2005
- Locul II la Campionat Naţional
schi sărituri
(trambulină K 35 m);
- Locul 6 la Turneul celor 4
Trambuline pentru copii desfășurat la Bischofschofen.
" RUNCEANU
ALEXANDRU – născut în
24.01.2005
- Locul I la Campionat Naţional
schi sărituri (trambulină K35 m);
- Locul VI la Turneul celor 4
Trambuline pentru copii desfășurat la Bechtesgarden.
" FOLEA ALEXANDRU –
născut în 22.07.2005
- Locul III la Campionat Naţional
schi sărituri (trambulină K35m).
" BARSAN SIMONA –
născută în 31.01.2006
- Locul II la Campionate
Naţionale schi sărituri (trambulină K15 m).
" BĂRZOIU SIMONA –
născută în 24.08.2005
- Locul III la Campionat Naţional
schi sărituri (trambulină K15 m).
" STRAMBEANU ȘTEFAN
– născut în 08.10.2008
- Locul II la Campionat Naţional
schi sărituri (trambulină K15 m).
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Clubul Sportiv Olimpic Cetate începe să-și
câștige propria identitate în sportul românesc
" Schi Sărituri
Antrenori:
Gheorghe Gerea și Radu Oţelea
În anul 2016, secţia a obţinut trei medalii
la Campionatele Naţionale de copii și cadeţi,
dintre care două de aur, iar pentru anul în
curs obiectivul este obţinerea a patru medalii
naţionale. Totodată, CS Olimpic Cetate
Râșnov pregătește organizarea a două cupe
cu caracter naţional, una în sezonul de vară
și una în sezonul de iarnă.
Sportivi remarcaţi: Izabela Nan,
Ecaterina Nan, Andrei Ţieran, Daniel
Veștea și Alin Luţă.

Anul 2016 a adus medalii la campionatele naţionale pentru sportivii
râșnoveni, iar numărul secţiilor clubului a ajuns la 12

" Fotbal
Antrenori:
Daniel Botea și Nicolae Dragu
Secţia de fotbal a clubului comunităţii
râșnovene numără 5 echipe de copii și
juniori: 2002-2003, 2004-2005, 2006 –
2007, 2008-2009 și 2010-2011. În ultima
perioadă, micii fotbaliști au participat la trei
turnee importante în judeţ, după cum
urmează: Cupa Cetate Râșnov (locul 2 la
categoria 2010, locul 1 la 2008, locul 2 la
2006-2007, locul 1 la 2004-2005 și locul 2 la
2002-2003), Memorialul Ioan Greavu,
Făgăraș (locul 5 la 2008, locul 3 la 2009 și
locul 3 la 2006-2007) și turneul internaţional Brasov Indoor Cup (echipele de
2008, 2009 și 2010 au înfruntat echipe din
întreaga ţară și au avut ocazia să acumuleze
mult prin jocurile foarte puternice din
cadrul întrecerii). Totodată, în Campionatul
Judeţean, trupa de juniori a lui CS Olimpic
Cetate este pe locul al patrulea, la un singur
punct de podium, acesta fiind și obiectivul
pentru finalul sezonului.
Sportivi remarcaţi: Raul Cotinghiu,
Eric Reit, Claudiu Gheorghe și Alexandru
Solvăstru.

Antrenori: Luiza Nan și Mihaela Labă
Așa cum ne-au obișnuit în ultimii ani,
sportivii de la secţia de majorete au terminat
pe podium Campionatele Naţionale din
2016, lucru pe care și-l propun și pentru
anul în curs, mai ales că în acest an competiţia se va desfășura foarte aproape de casă,
mai exact la Brașov.

" Scrimă
Antrenor: Marius Gălăţanu
O altă secţie care a devenit deja foarte
solidă este cea de scrimă, cu un antrenor care
are în grijă și loturile naţionale de juniori.
Între rezultatele obţinute de micii scrimeri
râșnoveni se numără evoluţia foarte bună de
la Cupa Brașoveană pentru Mihai Bujor,
Bogdan Cristoloveanu, Albert Lionte și
Bogdan Mardare. În 2017, în orașul nostru va
avea loc „Cupa Cetate Râșnov”, cu participarea celor mai bune cluburi din ţară.

" Schi Fond și Biatlon
Antrenori:
Mircea Cimpoia și Ionuţ Bărăscu
Trei medalii la Campionatele Naţionale
de biatlon de copii și cadeţi au adunat
sportivii CS Olimpic Cetate în 2016, iar în
debutul acestui an palmaresul s-a îmbogăţit
cu alte 8 medalii și un loc 4 (acesta din
urmă, pe echipe) obţinute la competiţii cu
caracter naţional – Cupa Harghita, Cupa
Cetate Râșnov, Cupa Dinamo Râșnov și
Cupa Predeal.
Sportivi remarcaţi: Nicolae Stoian, Ioana
Plăiașu, Alexandra Năstase, Georgiana Seciu
Blaj, Gabriela Gheţe, Carina Băjenaru, Iulian
Arsene, Denisa Pătrașcu.

" Majorete

" Lupte libere
La ceva mai bine de doi ani de la înfiinţare, reprezentanţii CS Olimpic Cetate
Râșnov se pot mândri cu rezultate excelente obţinute deja la nivel naţional de
sportivi de la diferite secţii, clubul începând
să-și câștige poziţia sa bine determinată în
sportul românesc. Totdată, pentru că vorbim de sport de masă, cu principale obiective iniţierea copiilor, sănătatea și educaţia
acestora, numărul disciplinelor sportive
din cadrul grupării a ajuns la nu mai puţin
de 12, ultima înfiinţată fiind cea de karate.
„Motto-ul nostru este «Sport pentru sănătate și educaţie, performanţă pentr viitor»,
astfel că, așa cum am mai spus în repetate
rânduri de la înfiinţare, căutăm să oferim
copiilor din oraș o paletă cât mai largă de
activităţi sportive. Secţia de karate a fost
înfiinţată oficial la începutul anului, după
ce terenul a fost pregătit cu câteva luni
înainte, iar acum avem deja un număr de
20 de copii și un antrenor extrem de bun,
Iosif Oltean. De asemenea, la secţia de
rugby am reluat activitatea”, a explicat
Nicolae Dogaru, membru în Consiliul de
Administraţie al clubului. Acesta precizează
că CS Olimpic Cetate numără 346 de
sportivi și 20 de antrenori și spune că anul
trecut poate fi caracterizat drept foarte
bun, mai ales prin prisma medaliilor
obţinute la campionatele naţionale la schi
sărituri, biatlon și majorete. Totodată, pe
lângă secţiile afiliate la federaţiile de profil
– sărituri, fond, biatlon, majorete și fotbal,

se fac demersurile pentru afilierea celorlalte ramuri. „La unele drumul este mai
simplu, la altele mai anevoios, dar creștem
și fiecare secţie capătă identitate, ceea ce
este cel mai important. Între timp, sportivii
de la secţiile neafiliate participă la
numeroase competiţii cu caracter judeţean
sau regional, prin care copiii să poată
crește în valoare și exprimare. La nivel
administrativ, ducem o muncă în echipă,
din consiliul de administraţie mai făcând
parte Rareș Secăreanu și Gheorghe Puiu,
bineînţeles cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local, viceprimarul Liviu Butnariu
fiind un mare iubitor al sportului”, a mai
precizat Nicolae Dogaru.

Terenul Romacril
va fi reamenajat
Primăria are în vedere dezvoltarea infrastructurii clubului de sport al comunităţii
râșnovene, idee în care terenul de la
Romacril va fi reamenajat, pentru că deja
sutele de copii înscriși au nevoie de acest
lucru în vederea desfășurării antrenamentelor și competiţiilor. „Terenul de fotbal
va fi împrejmuit și renivelat, urmând să fie
dotat și cu niște vestiare. Totdată, în zona
gării avem în vedere amenajarea unui
teren de antrenament care să fie folosit
pentru fotbal și rugby. Odată cu dezvoltarea clubului este normal să ne gândim
și la aceste acţiuni de extindere”, a explicat
viceprimarul Liviu Butnariu.

Antrenori: Nicolae Ene și Ioan Condei
Secţia de lupte a CS Olimpic Cetate
Râșnov esre una cu potenţial ridicat și cu o
selecţie foarte bună, în ascensiune în acest
moment, cu un loc doi obţinut la un turneu
naţional. Ca principal obiectiv pentru 2017,
se dorește organizarea unei competiţii cu
caracter naţional, sub egida „Cupa Cetate
Râșnov”, precum și afilierea la Federaţia
Română de Lupte.

" Volei
Antrenori: Adrian Pustiu și Alina Ţintea
Copiii de la secţia de volei a CS Olimpic
Cetate Râșnov reprezintă echipe redutabile la
nivel judeţean, atât la fete cât și la băieţi,
ultimul exemplu în acest sens fiind locul al
doilea obţinut de formaţia feminină la un
concurs organizat de clubul râșnovean. În
perspectivă, antrenorii și conducătorii își
doresc ca echipele de volei să înceapă să participe la concursuri naţionale.

" Rugby, Tenis de câmp,
Handbal și Karate
Cele mai „tinere” secţii ale CS Olimpic
Cetate sunt în stadiul de început, iar
ambiţioșii antrenori Cristian Enache (rugby),
Karina Hârtopan (Tenis), Marian Botezatu
(handbal) și Iosif Oltean (karate) au început
munca de selecţie, proces de formare a
loturilor și de înscriere în competiţii
judeţene sau chiar naţionale.

PARTICIPARE ÎN PREMIERĂ
în sistemul divizionar naţional la fotbal-seniori
Anul 2016 a adus o premieră istorică
pentru orașul Râșnov, din punct de vedere
fotbalistic, calificarea echipei de seniori în
Liga a 3-a, adică trecerea de la amatorism la
nivel divizionar sub egida Federaţiei
Române de Fotbal. După ce s-a impus în
campionatul judeţean, ediţia 2015-2016,
CS Olimpic Cetate a câștigat și barajul de
promovare contra echipei din Harghita,
Unirea Cristuru Secuiesc. După primul tur
de campionat în Liga a 3-a, echipa
Râșnovului ocupă locul 11, cu 12 puncte
acumulate, obiectivul fiind clasarea în

primele 8 formaţii ale clasamentului la
finalul campionatului. „Am făcut o
pregătire foarte bună, un cantonament și
jocuri amicale care să ne ajute să fim în
formă la startul returului de campionat.
Mulţumim conducerii clubului și
autorităţilor locale că oferă condiţii excelente pentru nivelul la care ne aflăm și că
ne sprijină. Am încredere că am făcut câteva transferuri bune și ne vom putea
îndeplini obiectivul trasat, acela de a ne
clasa în locurile 1-8”, a afirmat antrenorul
Dan Bona.

" Lot jucători: Mihok, Stamatin (transferat de la ACSM Codlea) și Bajci – portari; Pleșa (Rapid
București), Neculăescu, Bogyor, Potecu, Marin, Portic – fundași; Șimon, Solomon, Frâncu (ASF
Zărnești), Stăncuţu, Blaj, Afrosinei (Inter Cristian), Dinu (Pandurii II Târgu Jiu), Robu, Kalanyos,
Podelsnîi (Unirea Ștefănești) – mijlocași; Mariean, Vasiloi, Vasilache (ACSM Codlea) – atacanţi.
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Biblioteca din Râșnov,
un loc în care elevii își pot
face temele pentru acasă
Aceasta funcţionează în incinta Liceului Tehnologic, iar abonaţii au la
dispoziţie aproape 30.000 de volume, șase calculatoare și o imprimantă

Ca orice oraș care se respectă,
Râșnovul are o bibliotecă organizată ca un
centru multifuncţional, care, pe lângă
colecţia de carte pusă la dispoziţie la Secţia
de împrumut, oferă și modalităţi de documentare adaptate epocii în care trăim, aici
existând și Secţia de Biblionet, cu șase posturi de lucru, respectiv birouri dotate cu
calculatoare legate la internet, cu o imprimantă comună. Avem, putem spune, și o
„Bibliotecă Vie”, pentru că, săptămânal,
aici se organizează evenimente.

Zilnic, între orele
8.00 și 16.00
Biblioteca funcţioneză în incinta
Liceului Tehnologic de pe strada Republicii
nr. 29 și este deschisă de luni până vineri,
între orele 8.00 și 16.00.
„Fondul de carte este format din

29.257 de volume, toate putând fi împrumutate. Fiecare persoană poate lua
maxim trei cărţi, iar termenul în care
trebuie restituite este de două săptămâni,
cu posibilitatea de prelungire cu încă cel
mult 14 zile. Abonaţii bibliotecii noastre
nu plătesc nicio taxă. În fondul de carte
avem lucrări de specialitate din mai
multe domenii, dar și beletristică sau literatură pentru copii”, ne-a declarat bibliotecarul Teodora Pavel.

250 de abonaţi activi
În momentul de faţă, biblioteca are
aproximativ 250 de abonaţi activi, iar în
evidenţele instituţiei sunt aproximativ 450
înscriși. „Cei mai mulţi dintre abonaţii
noștri au între 14 și 25 de ani și de cele mai
multe ori este vorba de elevi care vin pentru a lua cărţile din programa școlară.

Avem și abonaţi care au peste 40, 50 sau
chiar 60 de ani”, a mai spus bibliotecara.

O bibliotecă apropiată
de oameni
Pe lângă posibilitatea de a lua cărţile
acasă, râșnovenii pot citi și la bibliotecă,
unde este amenajată o masă de lectură cu
12 locuri. Totodată, a mai spus Teodora
Pavel, având în vedere că biblioteca este
dotată cu 6 calculatoare conectate la internet, acestea pot fi folosite de elevi pentru
pregătirea referatelor sau a proiectelor școlare, care pot fi tipărite la imprimanta bibliotecii.
Teodora Pavel a mai spus că, în fiecare
săptămână, la bibliotecă sunt organizate
evenimente pentru cei mici, inclusiv
proiecţii de film, sala putând găzdui aproximativ 15 copii.

Din aprilie, mergem la Cinema!

Începând din luna aprilie, Cinematograful „Amza Pellea” din Râșnov va
asigura un program periodic de proiecţii
de film în zilele de vineri, sâmbătă și
duminică. Vor fi proiectate filme de ficţiune, dar și documentare, iar o atenţie specială va fi dedicată peliculelor pentru copii,
care vor fi așteptaţi la film în fiecare sâmbătă dimineaţa, urmând ca pentru cei
mari, proiecţiile să înceapă seara. „Pe
lângă aceste activităţi se dorește înfiinţarea unui club al pasionaţilor de cinema și unul dedicat teatrului pentru copii”,

10 săptămâni tematice
pentru elevii din Râșnov
Elevii din Râșnov vor avea ocazia să
participe și în acest an, în perioada martie
– decembrie, la programele educative
incluse în calendarul proiectului „Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă”. Prin
acest proiect, derulat de Primăria Râșnov
în parteneriat cu Centrul Schubz, se vor
desfășura programe educative sub forma a

10 săptămâni tematice. Activităţile se vor
derula în școlile din Râșnov (în timpul
orelor de curs) și la Centrul Schubz și
Cinematograful „Amza Pellea” (în afara
orelor de curs). Fiecare săptămână tematică va implica cel puţin 10 clase de elevi,
dar și copii care vor participa independent
la activităţi.

Ce programe se vor
derula în acest an
" 20 – 25 martie: Săptămâna Pădurii
" 10 – 14 aprilie: Săptămâna Apei
" 8 – 13 mai: Săptămâna Păsărilor
" 22 – 27 mai: Săptămâna Istoriei
" 6 – 11 iunie: Săptămâna Plantelor
" 11 – 17 septembrie: Săptămâna Filmului și
Benzii Desenate
" 25 – 30 septembrie: Săptămâna Știinţei
" 16 – 21 octombrie: Săptămâna Reciclării
" 6 – 11 noiembrie: Săptămâna Energiei
" 4 – 9 decembrie: Săptămâna de Teatru
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a anunţat viceprimarul Liviu Butnariu.
Proiecţiile periodice fac parte dintr-un
proiect mai larg ce urmărește promovarea
filmului în rândul comunităţii râșnovene.
De asemenea, un obiectiv pe termen lung
este includerea acestui cinematograf în
„Europa Cinemas”, prima reţea internaţională de săli de cinema cu o programare majoritară de filme europene.
Readucerea la viaţă a Cinematografului este un proiect al Primăriei Râșnov,
derulat în parteneriat cu o organizaţie
non-profit, respectiv Asociaţia Mioritics.
Cinematograful a trecut printr-un
amplu proces de renovare în perioada 2008
– 2009, iar de la redeschidere a fost gazda
unor evenimente importante. Din anul
2013, acest cinematograf poartă numele
unui mare actor care și-a petrecut multe
zile de filmare în Cetatea Râșnov și împrejurimi: Amza Pellea.

La Cinematograful
„Amza Pellea” vor rula
filme în fiecare weekend,
în pregătire fiind și o secţie
de teatru pentru copii

