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Gazeta de Râșnov, 10 ani
Povestea metamorfozei unui oraș!

Un deceniu de
„Gazetă”...
Se împlinesc, iată, zece ani de
când primul număr al „Gazetei de
Râșnov”, editat de Primărie, a ieșit
de sub tipar pentru a intra în casele
Dumneavoastră. Orașul nostru este
printre foarte puţinele localităţi din
ţară care se pot lăuda cu o publicaţie proprie având o asemenea
longevitate .
Am început acest demers, la
puţin timp după preluarea primului
meu mandat de primar, ghidat de o
maximă pe care am ales-o și ca
motto al ziarului: „Un om informat
este un om puternic”. Iar oameni
puternici fac o comunitate puternică, implicată, care ia decizii și
acţionează în cunoștinţă de cauză.
„Gazeta de Râșnov” este, desigur, un foarte important vector de
comunicare între administraţia orașului și Dumneavoastră, cetăţenii,
în spiritul transparenţei pe care am
considerat, consider și voi considera
că sunt dator s-o promovez. De-a
lungul acestor ani a ajuns principala sursă de informare a comunităţii, lucru atestat de studii de
piaţă și sondaje pe care nu Primăria
le-a comandat, dar la care am avut
acces prin amabilitatea beneficiarilor acestora. Din acest ziar aţi putut
afla informaţii care vă sunt utile în
viaţa de zi cu zi, date despre activitatea Primăriei și Consiliului Local,
despre strategiile, proiectele, investiţiile la care lucrăm și pe care le
punem în aplicare, despre agenda
evenimentelor culturale, sportive,
artistice, despre recunoașterea pe
care Râșnovul a dobândit-o pe plan
naţional și internaţional, despre
oameni care ne fac cinste, despre
istoria și tradiţiile comunităţii noastre și multe altele. În deceniul de
existenţă pe care îl aniversăm astăzi,
paginile „Gazetei de Râșnov” se
constituie și într-o arhivă de valoare
pentru istoria recentă a orașului.
Totuși, cred că în tot acest timp,
ziarul pe care îl citiţi a devenit mai
mult decât cele de mai sus. A ajuns
să fie un prieten pe care îl așteptăm
cu toţii să ne treacă pragul. La
mulţi ani „Gazetei de Râșnov”!

În urmă cu 10 ani, în august
2005, câţiva oameni pasionaţi au
conceput și dat spre publicare
primul număr al „Gazetei de Râșnov”. O echipă formată de primarul
Adrian Veștea, pentru a edita un ziar
lunar, pus încă de la primul număr
în slujba comunităţii râșnovene,
sub deviza „un om informat este un
om puternic”.
Suntem în august 2015, au trecut 10 ani peste noi și peste oraș, iar
dacă am alege un titlu de articol
care să rezume activitatea noastră
de un deceniu, acesta ar fi, fără doar
și poate, „Martori la metamorfoza
unui oraș”.
Orașul s-a schimbat sub ochii
noștri, odată cu noi, iar din 2005
„Gazeta de Râșnov” e o arhivă pentru istoria recentă a comunităţii. Și
pentru că 10 ani am scris lună de
lună despre viaţa care s-a dovedit
extrem de dinamică a unui oraș, azi
vă invităm să facem doar un „arc în

etari pe Cetate, pe școlile și grădiniţele din oraș, pe Casa de Cultură, pe primărie, iar când vorbim
de infrastructură a devenit mai
simplu să scriem ce străzi și reţele
nu s-au modernizat încă. Acum
trăim într-un oraș frumos, cochet
și civilizat, care a mizat pe turism
și despre care puţini oameni din
România nu au aflat încă.
Cetatea, redată râșnovenilor de
primarul Adrian Veștea în 3 iulie
2008, după ani întregi de procese, a
devenit excepţia care probabil demonstrează regula că statul nu este
un bun administrator. În 2015 este
cel de-al treilea monument istoric
cel mai vizitat din ţară, după
Castelul Bran și Castelul Peleș, iar
veniturile din bilete aduse la bugetul local au crescut de la 0 la 1,1 milioane de lei în 7 luni din 2015.
Râșnovul e acum orașul care a
pus România pe harta mondială a
sporturilor de iarnă, ca oraș gazdă

timp”,
să ne
aducem aminte
de Râșnovul de dinainte de
2005, de „Râșnovul fără Adrian
Veștea”, cum îi spunem noi, și să ne
întoarcem apoi în 2015, să ne
redescoperim orașul.
Și vom face asta fără să folosim
prea multe cuvinte, ci prin imaginile care fac cât o mie de cuvinte.
Ne amintim și vă amintim doar că
primul număr al „Gazetei” a fost
editat într-o primărie luată în chirie,
despre un oraș cu școli retrocedate
și pe picior de evacuare, cu Cetatea simbol lăsată „la patron”, cu străzi,
reţele, locuri de joacă ce își așteptau
de ani buni rândul la investiţii.
Râșnovenii sunt în 2015 propri-

de cupe mondiale la sărituri cu
schiurile.
Și tot Râșnovul,
la sfârșitul anului, va
fi primul oraș din
România cu un tunel
rutier auto subteran,
care va traversa centrul
orașului, centru care va deveni zonă
pietonală asemănătoare celor din
orașele istorice din Vestul Europei.
Au fost zece ani în care aţi fost
alături de noi, ne-aţi citit fiecare
ediţie și v-aţi bucurat de lucrurile
care se întâmplă în oraș. Și pentru
asta vă mulţumim! Pentru noi,
acești 10 ani sunt o cifră care ne
onorează, dar ne și responsabilizează pentru „a face o gazetă
chibzuită”, așa cum și la Râșnov se
face de 11 ani treabă chibzuită!
Redacţia „Gazeta de Râșnov”
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LA MULŢI ANI!
PENTRU GAZETA DE
RÂȘNOV - 10

RĂZBOIUL DUR PENTRU CUCERIREA CETĂŢII

„Gazeta de
Râșnov, este
esenţială pentru locuitorii
orașului Râșnov, din moment ce trăim
într-o lume în care informaţia reprezintă cea mai mare sursă de putere. Totdeauna, Gazeta a pătruns
în casele râșnovenilor pentru a-i
informa cu ceea ce se-ntâmplă în
comunitatea noastră. Anul acesta,
Gazeta de Râșnov sărbătorește 10
ani pe piaţa locală și a fost un
partener de nădejde în tot acest
timp. Mulţumim Gazetei de
Râșnov, vă doresc viaţă lungă, La
Mulţi Ani, și cât mai multe ediţii”.
Marieana Ducar,
viceprimarul Orașului Râșnov
„Sunt foarte
puţine ziare în
România, înfiinţate după
1990, care se
mândresc cu o
istorie de 10 ani.
De asemenea, Râșnovul este printre
puţinele orașe din România cu o
publicaţie proprie. Din 2005 până
în prezent, Gazeta de Râșnov a
devenit cea mai importantă sursă
de informare pentru cetăţenii
orașului și o arhivă inestimabilă
pentru istoria recentă a Râșnovului. Felicitări Gazeta de Râșnov! La
cât mai multe aniversări frumoase!”.
Nicolae Pepene, directorul
Muzeului Judeţean
de Istorie Brașov
„Gazeta de
Râșnov este cel
mai important partener
media al SC
GOSCOM Cetate Râșnov SA.
Informarea comunităţii râșnovene despre proiectele și
activităţile noastre reprezintă o
necesitate și o formă de respect.
Datorită Gazetei de Râșnov, din
anul 2005 până în prezent, GOSCOM Cetate a oferit râșnovenilor o
informare promptă și corectă. Sunt
onorat și încântat să transmit profesioniștilor Gazetei de Râșnov, cu
ocazia frumoasei aniversări, mulţumirile și urările noastre de sănătate,
putere de muncă și succes. Vă
dorim să aveţi un drum lung și frumos! La mulţi ani!”
Liviu Butnariu, director
Goscom Cetate Râșnov
„În cei 10
ani de existenţă, datorită seriozităţii și
obiectivităţii
cu care este
scrisă Gazeta de
Râșnov, a fost, este și sunt sigur că
va rămâne cea mai importantă
sursă de informare a comunităţii
râșnovene. Felicit întregul colectiv
redacţional pentru activitate și vă
doresc La mulţi ani!”.
Constantin Ungureanu,
președintele Asociaţiei
Rosenau Turism

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

1 mai 2009 - În prezenţa ministrului Culturi de
la acea vreme, Theodor Paleologu, în Cetatea
Râșnov a fost deschis sub egida UNESCO, Centrul
de Informare pentru Patrimoniu, al treilea centru
de profil din România, după Sibiu și Sighișoara.
Mai 2010 - au
fost reluate
cercetările
arheologice
în Cetatea
Râșnov cu o
finanţare
acordată de
Primăria
Râșnov.

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

21 - 24 iulie 2013 Casa americană de
film ,,Universal” și
Castel Film au turnat în incinta cetăţii
Râșnov scene din
cea de-a IV-a serie
a filmului „Regele
Scorpion”, regia
Mike Elliot.

Numărul de turiști atrași la
Râșnov a crescut de la an la an
Perioadă
Număr vizitatori
Administrare privată
Raportări inexistente
2010
42.788 turiști (34.874 adulţi, 10.634 copii)
2011
199.471 turiști (128.664 adulţi, 70.807 copii)
2012
207.026 turiști (135.503 adulţi, 71.523 copii)
2013
208.446 turiști (144.600 adulţi, 63.845 copii)
2014
240.986 turiști (170.660 adulţi, 70.326 copii)
2015, 1 ianuarie - 30 iulie
171.031 turiști (110.991 adulţi, 60.040 copii)
Notă: Până la 1 septembrie 2010, Cetatea Râșnov a fost închisă pentru
public din cauza prăbușirii zidurilor în urma intervenţiilor neautorizate
făcute de administratorul privat.

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

Stupefiant, însă la începutul mileniului III, a avut loc cel mai
dramatic episod al istoriei contemporane a Cetăţii Râșnov. În
perioada 2000 – 2008 s-a desfășurat cea mai amplă, agresivă și mai
nerușinat de ilegală succesiune de intervenţii asupra unui monument istoric din România de după anul 1989.
La 11 noiembrie 2000, Primăria Râșnov, condusă de primarul
George Soiu, a semnat un contract de asociere în participaţiune cu
SC Drumuri Publicitare SA, reprezentată de Alberto Drera, pentru
„lucrări de restaurare, consolidare, amenajare în scopul conservării ca obiectiv istoric a Cetăţii Râșnov”. Însă, între „obligaţiile”
asociatului privat apărea și „organizarea de diverse locuri cu specific medieval pentru activităţi de alimentaţie publică și cazare”.
Societatea comercială se obliga la un „plafon de finanţare în cuantum de 1.000.000 USD, în primii 5 ani, respectiv la 200.000 USD
anual, verificabili prin situaţiile de lucrări legal executate și confirmate de plată”. Primăria trebuia să primească 12% din încasările
din bilete și 50% din încasările obţinute prin organizarea de evenimente. Durata contractului era de 50 de ani.
În anul 2000, numai doi consilieri locali au votat împotriva
contractului de asociere: liberalii Adrian Ioan Veștea și Dumitru
Drăguţu.
Lucrările coordonate de Alberto Drera au început încă din
anul 2001. Scopul principal al cetăţeanului italian, încă de la
început, a fost obţinerea unui profit cât mai mare într-un timp cât
mai scurt, în dispreţ faţă de lege și valoarea de monument naţional a Cetăţii Râșnov.
În câţiva ani au fost pierdute secole de istorie. Cetatea Râșnov
a fost parţial distrusă, noul stăpân având de partea sa indulgenţa
turistului obișnuit să vadă până atunci ziduri lipsite de viaţă. O așazisă „restaurare” a fost făcută fără supravegherea specialiștilor, cu
muncitori necalificaţi, fără proiectele și avizele legale obligatorii.
La 14 iunie 2004, în urma unei furtuni s-a prăbușit o parte din
zidăria Turnului de nord, zonă în care Drera efectuase lucrări fără
aviz. Apoi, în perioada 2000 - 2007, au fost distruse iremediabil
capelele cetăţii, în cetatea de jos, atât situl dacic cât și cel medieval,
au fost nivelate cu excavatorul, pe locul vechilor căsuţe medievale
au fost amenajate cârciumi, terase și spaţii comerciale, la podul turnului triunghiular au fost introduse ferestre tip vellux.
***
Primăria Râșnov a intervenit în administrarea abuzivă a firmei
Drumuri Publicitare abia în vara anului 2004, după alegerea primarului Adrian Veștea. Noua conducere a comunităţii râșnovene
era revoltată de faptul că societatea comercială Drumuri Publicitare transformase monumentul istoric naţional în restaurant
și că nu a asigurat plafonul de finanţare pentru executarea lucrărilor de restaurare. O altă încălcare a contractului era faptul că
societatea refuza să dea socoteală asociatului, respectiv Primăriei,
de lucrările efectuate, beneficii și pierderi, și nici nu virase
primăriei cota-parte din profit, conform contractului de asociere.
După patru ani de prosperitate pentru Alberto Drera, cetăţenii
Râșnovului erau informaţi că Primăria Râșnov nu controla ce se
întâmpla pe proprietatea orașului și nu încasa niciun leu din
exploatarea turistică a cetăţii!
În 2004, Consiliul Local și primarul Adrian Veștea l-au chemat
pe italian la renegocierea asocierii, dar acesta a refuzat. Drept
urmare, s-a ajuns în instanţă, procesul fiind declanșat în anul
2005.
***
După doi ani de proces, la 7 februarie 2007, Tribunalul Brașov
a dat sentinţa: se plătesc primăriei datoriile din urmă (19.250 lei!),
contractul se reziliază pentru nerespectarea clauzelor, iar cetatea
se întoarce în administrarea orașului.
La scurt timp după pronunţarea instanţei, Alberto Drera a
murit în vila sa de la Sinaia. În scurt timp, afacerile sale au fost preluate de fiica sa, Jane, cetăţean britanic, care a atacat imediat
sentinţa Tribunalului Brașov cu recurs.
De abia la 3 iulie 2008, Primăria Râșnov a recuperat cetatea
prin executare silită. Un executor judecătoresc, însoţit de poliţiști
și jandarmi, a pus în executare sentinţa instanţei. De acum, comunitatea râșnoveană continua lupta pentru cetate din interiorul
zidurilor acesteia.
Procesul s-a mutat la Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, care a
admis, pe 8 octombrie 2009, cererea Ministerului Culturii de a
interveni ca parte, alături de Primăria Râșnov, în procesul privind
rezilierea definitivă a contractului de administrare privată a Cetăţii
Râșnov.
***
La 27 mai 2010, cetatea Râșnov a revenit definitiv și irevocabil
comunităţii râșnovene, în urma sentinţei date de Înalta Curte de
Casaţie și Justiţie. De acum, proprietarul secular, Râșnovul, poate
să redea istoriei cel mai de preţ bun al său.
***
În cadrul unei gale speciale, organizate pe 14 august 2010, pe
Valea Cetăţii, autorităţile locale au mulţumit tuturor celor implicaţi în salvarea cetăţii, ocazie cu care râșnovenii i-au putut
cunoaște pe avocaţii, executorii judecătorești, reprezentanţii
UNESCO, pe cei ai autorităţilor judeţene și locale, dar și pe jurnaliștii care au susţinut Râșnovul în „războiul” de cinci ani dus pentru recuperarea moștenirii istorice.
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„În această
lume care se
schimbă rapid,
sunt
puţine lucruri, din păcate, care mai
rezistă 10 ani sau mai mult. Gazeta
de Râșnov este parte din identitatea
comunităţii locale și sper să continue să fie o sursă de informare
utilă mai departe, indiferent de vremurile schimbătoare. Pentru noi,
Gazeta de Râșnov este în primul
rând un partener. La multe ediţii!”.
Mihai Dragomir,
președinte Asociaţia Mioritics
„Salut Gazeta de Râșnov cu ocazia
împlinirii a
10 ani de la
prima apariţie.
10 ani de apariţii
neîntrerupte înseamnă profesionalism, consecvenţă, curaj și dorinţa de a fi la prezentul continuu,
în slujba râșnovenilor. Mai mult
decât un ziar, Gazeta de Râșnov
este o instituţie a Râșnovului. La zi
aniversară, se cuvin felicitări și
urări de mai bine: Felicitări pentru
împliniri, consecvenţă și verticalitate. Felicitări pentru prezenţa
ziarului în miezul fenomenelor, al
evenimentelor din viaţa cetăţii. Ca
și până acum, să scoateţi în evidenţă atât problemele pe care le
confruntă cetăţenii orașului
Râșnov, cât și realizările și evenimentele fericite ce au loc la noi. Vă
doresc ca și în continuare să daţi
dovadă de profesionalism și să
oglindiţi în paginile ziarului dumneavoastră realitatea așa cum este
ea, cu bune și rele, dar în mod
corect. La mulţi ani!”.
Dr. Nicușor Crăciun,
notar public
„La împlinirea a 10 ani de
la
apariţia
ziarului Gazeta de Râșnov,
Poliţia
Staţiunii Râșnov,
vă urează un călduros «La Mulţi
Ani!» și succes în activitate!”
Cu deosebită stimă, Comisar
șef Constantin Dumbravă,
șeful Poliţiei Staţiunii Râșnov
„Serviciul Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă Râșnov vă
mulţumește pentru sprijinul acordat în toţi cei 10 ani de activitate.
Apreciem corecta viziune jurnalistică de care daţi dovadă si suntem
recunoscători pentru toate articolele ce au avut ca subiect serviciul nostru. Vă dorim o activitate
îndelungată în care valorile morale
să fie promovate în continuare!”
Cu respect, SVSU Râșnov
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După căderea comunismului, Râșnovul
industrial a ajuns în stare de faliment. O lungă
perioadă din viaţa orașului nimeni nu s-a preocupat de viitorul său. Nimeni nu s-a gândit că
istoria Râșnovului poate să fie o sursă de inspiraţie pentru o strategie de relansare economică.
Până în anul 2004, atât autorităţile locale, cât și
locuitorii orașului, nu au mizat pe dezvoltarea
turismului, deși aveau în vecinătate succesul
economic obţinut de locuitorii din Bran și Moeciu.
Chiar cu trei ani înaintea recuperării
cetăţii, în anul 2005, pentru prima oară după
aproape 60 de ani, în Primărie s-a vorbit despre
reamenajarea orașului ca „Staţiune climaterică
și turistică”, statut pe care Râșnovul l-a deţinut
oficial în perioada 1929 - 1946.
Strategia lansată de noul primar, Adrian
Ioan
Veștea, avea un obiectiv extrem de
3 octombrie 2007 - Chiar ambasadorul Belgiei a participat alături de primarul Adrian Veștea la inauguîndrăzneţ: crearea destinaţiei turistice Râșnov.
rarea fabricii Protronic SRL (Psicontrol Mecatronics SRL în prezent), o investiţie de 1,7 milioane de euro.
După mai mult de o jumătate de secol,
După 1989, industria locală a cunoscut un adevărat sare de la diferite autorităţi pentru deschiderea unei Râșnovul turistic avea șansa recuperării istoriei.
declin, de la 5.000 de locuri de muncă câte erau pe plat- afaceri în Râșnov. Și începând cu anul 2006 au apărut
Acest lucru s-a întâmplat pe 27 noiembrie
forma Romacril - FSR, ajungându-se după 14-15 ani la primele rezultate concrete. Pe platforma industrială a 2012, când Orașul Râșnov a fost atestat Staţiune
nici 500. La concurenţă cu municipiul Brașov și alte orașului Râșnov și-au mutat capacităţile de producţie Turistică de Interes Naţional, prin Hotărâre de
localităţi din Ţara Bârsei, orașul Râșnov avea șanse primii mari investitori, care au sute de angajaţi și acum, Guvern. Condiţiile de îndeplinit au fost multe și
reduse să beneficieze de investiţii mari în domeniul în 2015, cum ar fi: Dexion Storage Solutions - capital enumerăm aici doar o parte: reţele de apă și
industrial, Primăria Râșnov neavând la dispoziţie nici norvegian; Psicontrol Mecatronics - capital belgian, DM canalizare noi, infrastructură rutieră moderniun teren care să atragă investitorii pentru amenajarea Elektron SRL - capital italian.
zată, dezvoltare urbanistică controlată, sală de
unor parcuri industriale, deși existau cereri în acest
Din păcate, startul târziu luat de noua industrie spectacole, cinematograf, locuri de joacă pentru
sens. Chiar și așa, atragerea de investiţii în Râșnov pen- râșnoveană a fost înfrânat imediat, în anul 2008, de copii, parcuri, echipă locală de Salvamont, politru diminuarea numărului ridicat de șomeri a fost una izbucnirea crizei economice mondiale. În ultimii ani clinică, ambulanţe, echipă locală de Pompieri
dintre priorităţile primarului Adrian Veștea. Astfel, Pri- însă se observă o revenire, confirmată de faptul că, în cu mașini de intervenţie.
măria Râșnov s-a arătat deschisă către investitori, va- luna mai 2015, la Râșnov erau minim 142 de locuri de
***
lorificând singura posibilitate de a-i ajuta: evitarea biro- muncă vacante, prezentate, post cu post, în „Gazeta de
Râșnovul și-a a creat și un portofoliu de
craţiei pentru obţinerea autorizaţiilor și avizelor nece- Râșnov”.
evenimente culturale de nivel naţional și internaţional, multe dintre ele inedite pentru România. În 2004, Festivalul Ecvestru era singurul
eveniment al cărui succes se ridica la nivelul
unui oraș turistic.
***
În același timp, Primăria Râșnov a investit
în protejarea patrimoniului cultural. S-a
început restaurarea cetăţii medievale, vechea
casă de cultură a fost recuperată, au fost
obţinute finanţări europene pentru un lift pe
plan înclinat între centrul istoric și cetate și reamenajarea Marktplatz-ul de altădată, Piaţa
,,Râșnovul Olimpic”, promovat de Primăria Râșnov și Asociaţia Rosenau-Turism în perioada 14 - 17 martie
Unirii, ca zonă pietonală.
2013 la Târgul de Turism al României, organizat la București - Romexpo. A doar una dintre multele ocazii cu
***
care orașul a fost promovat la nivel naţional și internaţional.
Eforturile administraţiei au atras după sine
și investiţiile private în turism. În 2004, la
RÂȘNOVUL, DESTINAŢIE DE
EXCELENŢĂ ÎN TURISM.
Râșnov erau 150 de locuri
de cazare. În
,,Mă
2011: „Cea mai bună destinaţie a
2015, peste
anului” - Ministerul Dezvoltării
bucur că noi, râșnovenii, nu
2.000.
Regionale și Turismului.
am dat unui investitor regional apa
orașului, o necesitate vitală pentru comunitatea
2012: „Cea mai «fanoastră,
cum au procedat alte localităţi învecinate,
shion» destinaţie turisdeși ar fi fost o alegere comodă. În 11 ani de mandat, pentică din România”,
tru un oraș cu o infrastructură modernă și o apă curată și iefalături de Mamaia premiu acordat de
tină, am ales să avem sub un control direct infrastructura de apă
Fashion TV Româși canalizare. Pentru a finaliza reţeaua de canalizare în tot orașul
nia, în colaborare
și pentru reabilitarea reţelelor de apă am investit sume mari de la
cu ANAT, FAPT,
bugetul local, însă am atras și importante fonduri guvernamentale.
FPTR, OPTBR și
Acum, aceste investiţii se regăsesc într-un mod pozitiv în bugetul
ANTREC.
fiecărei familii din Râșnov. În anul 2015, la Râșnov preţul apei este
20 octombrie 2011 - Chiar la „gura” peșterii din Râș2015: „Destinaţie
de 0,66 lei/mc+TVA, în schimb la operatorul regional preţul apei
turistică de 4 stele”
nov, reintrodusă la acea dată în circuitul turistic, mieste de 4,61 lei/mc+TVA, de aproape 7 ori mai mult decât în
- certificat acordat
nistrul Mediului, Laszlo Borbely, a deschis prima
orașul nostru. Preţul și calitatea apei sunt cele mai bune
de TripAdvisor.
conferinţă naţională pe tema peșterilor din România.
dovezi că administrarea apei orașului s-a făcut în interesul comunităţii râșnovene”.
Adrian Veștea,
primarul orașului Râșnov
Indiferent de calea aleasă pentru dez" în această perioadă se finalizează Provoltarea orașului, industrie sau turism, fără gramul multianual 2008 - 2015 de reabilitare
reabilitarea infrastructurii orice efort ar fi fost a reţelelor de apă și canalizare, implementat
inutil. Investiţiile au fost majore pe acest seg- cu fonduri de peste 10 milioane de euro atrament, iar dacă în 2005 vorbeam de repararea se de la Ministerul Mediului. Începând cu
unor străzi care nu văzuseră asfaltul de 30 2005, în fiecare an s-au alocat cu această desani, de reţele de apă și canalizare cu o tinaţie și sume importante de la bugetul local;
vechime mai mare de trei decenii, în 2015, la
" tot în derulare se află cel mai de anverfinal, aproape 100% din infrastructură vom gură proiect de reabilitare a infrastructurii
putea spune că a fost modernizată. Și nu pen- stradale de după 1990, suma totală alocată
tru industrie, nu pentru turism, ci pentru acestui capitol fiind de 18,4 milioane de lei,
confortul locuitorilor din Râșnov.
bani exclusiv din bugetul local. 40 de străzi
Nu reluăm detaliile acestor proiecte, pen- din oraș au intrat în etapa finală de modertru că le-am prezentat în detaliu chiar în nizare, după rezolvarea problemelor legate de
ultimele ediţii ale Gazetei de Râșnov. Punc- utilităţi: introducere canalizare pluvială,
tăm doar atât:
covor asfaltic, trotuare, spaţii verzi.

INDUSTRIE VS. TURISM

INFRASTRUCTURĂ
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Viaţă lungă
și curaj!
„Deși o viaţă petrecută
în sportul de mare performaţă te învaţă cu lungi
sejururi printre străini, nu
mi-a fost ușor când am acceptat provocarea de a-mi petrece
luni bune în România, pentru implementarea proiectului OMV Move and Jump. Nu mi-a fost ușor la
început, până când am ajuns la Râșnov, oraș medieval
de o rară frumuseţe. Dar după ce peisajele mirifice miau liniștit sufletul, oamenii locului au venit să mi-l
împlinească. Printre ei, și jurnaliștii Gazetei de Râșnov,
cărora le-am fost de multe ori interlocutor. Tot ceea ce
au scris de-a lungul vremii despre activitatea mea de la
centrul pentru sărituri cu schiurile m-a umplut de
mândrie. Uneori m-au flatat peste măsură, alteori, am
înţeles din comentariile lor pertinente, că mai trebuie
schimbat câte ceva pentru ca planurile noastre să ne
ducă unde ne dorim.
Pentru toate acestea le mulţumesc și le urez, acum
la împlinirea a 10 ani de existenţă, viaţă lungă și curaj!
De ce curaj? Pentru că, la fel ca în săriturile cu schiurile, jurnalismul cere curaj să mergi până la sfârșit,
odată cu lansarea pe o pistă...”
Paul Ganzenhuber

La mulţi ani de
inspiraţie!
„Acum 8 ani, când
Federaţia Română de
Schi Biatlon a demarat
programul
Strategic
«Construim pentru viitor»
am găsit în, pe atunci, tânăra
și ambiţioasa publicaţie locală
Gazeta de Râșnov, un partener media extrem de prietenos. Și spun asta pentru că, evitând capcana în care
marile cotidiene naţionale de sport au căzut, argumentându-și interesul doar pentru fotbal și can-can-ul din
sport pe așa-zisul interes al cititorilor pentru astfel de
subiecte, jurnaliștii de la Gazeta de Râșnov au înţeles că
publicul lor este interesat mai degrabă de ce se întâmplă în orașul lor, și el pornit pe drumul reconstrucţiei
sub cârma unui primar tânăr și inimos. De aceea tot
ceea ce a însemnat schi și biatlon pe arena de pe Valea
Cetăţii și la Clubul Dinamo Râșnov a avut ecouri în
paginile de sport ale gazetei. Dar ambiţiile râșnovenilor
nu mai erau satisfăcute de o bază sportivă de mici
dimensiuni, cu un poligon bun de pus la muzeu. Istoria și tradiţia Râșnovului, ca centru puternic al schiului
și biatlonului, impuneau o nouă viziune. Și astfel, pe
Valea Cărbunării au început să apară buldozerele... și
excavatoarele... și camioane de mare tonaj... și
betonierele... și oameni robotind, ca într-un stup de
albine. Începuse marele șantier care avea să așeze
Râșnovul printre cele doar câteva staţiuni din întreaga
lume care găzduiesc etape de Cupă Mondială la sărituri
cu schiurile. Fiecare cupă a utilajelor care mușcau din
pământ își găsea corespondenţa într-o metaforă
meșteșugită de jurnaliștii Gazetei de Râșnov. Fiecare
metru cub de beton turnat pe aripile trambulinelor
aducea inspiraţie în pana redactorilor care au scris,
lună de lună, cronica vie a nașterii celui mai mare complex de sărituri cu schiurile de această parte a Europei.
Apoi, când visul a devenit realitate, Gazeta de Râșnov a
fost cea care a dat tonul presei sportive brașovene, și nu
de puţine ori chiar și presei centrale, în ceea ce noi am
numi simfonia tropilor din reportajele în care se elogiau performanţele obţinute de sportivii federaţiei
noastre, dar și de echipa care a făcut posibilă dezvoltarea fără precedent a infrastructurii pentru schi și
biatlon din ţara noastră în ultimii ani. Pentru toate
acestea, în numele sportivilor, a tehnicienilor, dar și a
conducerii Federaţiei Române de Schi și Biatlon, acum,
la împlinirea unui deceniu de existenţă a publicaţiei,
vrem să le mulţumim jurnaliștilor Gazetei de Râșnov
pentru toate momentele de zăbavă, în care au lăsat tastatura computerelor să aștepte până când muza le-a
adus cele mai inspirate cuvinte în care să descrie efortul nostru de a ridica schiul și bialtonul românesc. Dacă
am reușit, este cu siguranţă și meritul lor. La muţi ani
de inspiraţie le urăm din tot sufletul!
Puiu Gaspar, Secretarul General al Federaţiei
Române de Schi Biatlon

30 septembrie 2010 - inaugurarea bazei olimpice de biatlon.
9 iunie 2012 - prima Cupă
de vară FIS la sărituri cu
schiurile din România. Vedete urmărite până acum
la Eurosport, precum austriacul Thomas Morgenstern, campion mondial și
olimpic la sărituri cu schiurile, și slovenul Robert
Kranjec, campion mondial
la zbor cu schiurile, au probat trambulinele din Râșnov. Evenimentul a marcat
intrarea oficială a României
în circuitul internaţional al
competiţiilor de profil.
14 noiembrie 2012: Iulian Pîtea
- prima săritură pe cea mai
mare trambulină din România.

17 - 22 februarie 2013 - Festivalul
Olimpic de iarnă al Tineretului European.

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

INVESTIŢIE ÎN VIITOR. Prin infrastructura coordonată de Primărie,
30% dintre copiii din Râșnov practică sport într-un cadru organizat!

Până în anul 2004, niciun conducător al
Râșnovului democratic nu a înţeles importanţa
valorificării tradiţiilor sportive ale Râșnovului și
nici cât prestigiu aduce organizatorilor o competiţie de nivel internaţional. Nimeni din fruntea
autorităţilor locale nu a vorbit despre investiţii
în sport și nici nu a îndemnat copiii să facă sport.
Primăria Râșnov se implicase modest până
atunci în susţinerea performanţelor CSȘ
Dinamo Râșnov, un club școlar de prestigiu la
nivel naţional, atât în perioada comunistă, cât și
după 1990. De asemenea, nu exista un interes
deosebit al Primăriei în întreţinerea și modernizarea bazei sportive a orașului.
***
Râșnovul are acum, în 2015, cea mai
importantă bază pentru sporturi de iarnă din
România și a devenit oraș olimpic și destinaţie
pentru elita mondială a săriturilor cu schiurile.
În perioada 1-2 martie 2014, respectiv 7 - 8
februarie 2015, orașul Râșnov a găzduit cel mai
important eveniment sportiv pentru sporturi de
iarnă organizat până acum în România, o etapă
de Cupă Mondială de sărituri cu schiurile, la
fete. Aceasta după performanţa din 17 – 22 februarie 2013, când am fost oraș gazdă pentru
Festivalul Olimpic de iarnă al Tineretului European (FOTE).
Istoria celui mai important proiect din istoria sportului râșnovean a început însă în 2006,
când primarul Adrian Veștea a avut prima întâlnire cu reprezentanţii OMV, ai Federaţiei Internaţionale și române de Schi, parteneriat finalizat pe 30 august 2011, când au fost inaugurate
cele trei trambuline K64, K35 și K15. Pe 14
noiembrie 2012 s-a inaugurat și trambulina de
K90, investiţie a Primăriei Râșnov, prin Ministerul Dezvoltării Regionale, care a întregit complexul celor patru trambuline olimpice, unice în
România.
***
Nu doar săriturile cu schiurile au beneficiat
la Râșnov de atenţia autorităţilor. Pe 30 septembrie 2010 a fost inaugurată baza olimpică de
biatlon de pe Valea Cărbunării. Pista de biatlon
are lungimea de 2,5 kilometri, lăţimea de 6
metri, 30 de linii de tragere și două de rezervă.
Pista de biatlon, omologată F.I.S., poate să fie
utilizată atât pentru competiţiile de iarnă, cât și
pentru competiţiile pe role din timpul verii.
Inaugurarea s-a făcut cu ocazia Cupei IBU la
biatlon de vară, ediţia a IV-a. Prima ediţie, din 20
– 23 septembrie 2007, a fost la acea dată cea mai
importantă manifestare sportivă găzduită până
atunci de orașul Râșnov. Încântat de eficienţa
organizatorică a râșnovenilor, Peter Bayer,
director general al Federaţiei Internaţionale de
Biatlon, a declarat: ,,Se vede clar că Federaţia
română și Primăria din Râșnov s-au străduit să
ne lase o impresie foarte bună. Asta va conta pe
viitor în repartizarea competiţiilor internaţionale de nivel înalt. Am constatat cu plăcere
efortul autorităţilor locale de a sprijini dezvoltarea infrastructurii, căci, aceasta este încă o
problemă pentru România. Dacă Râșnovul nu
se implica, Cupa Europei părăsea România”.
***
Dincolo de aceste repere care marchează cel
mai bine evoluţia Râșnovului în ultimii 10 ani
pe partea sportivă, de remarcat e faptul că sportivii Râșnovului cu performanţe naţionale și internaţionale au fost premiaţi de Primăria Râșnov încă din primul an de mandat al primarului
Adrian Veștea. Tradiţia începută în 2004 a fost
continuată în fiecare an până în prezent.
***
Totodată, în anul 2014, Primăria Râșnov,
SC Goscom „Cetatea Râșnov” SA și Ocolul Silvic al Orașului Râșnov au înfiinţat Clubul
Sportiv Olimpic Cetatea Râșnov, cu următoarele secţii sportive: atletism, baschet, fotbal, handbal, lupte libere, rugby, tenis, tenis de masă, schi
alpin, schi biatlon, schi combinata nordică, schi
fond, schi sărituri, șah, volei, box, ciclism,
hochei, înot, patinaj și echitaţie. Acum, în 2015,
prin infrastructura coordonată de primărie,
30% dintre copiii din Râșnov practică sport
într-un cadru organizat!
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„Vă felicităm pentru
frumoasa aniversare a
10 ani de la înfiinţarea ziarului, pentru
consecvenţă, verticalitate și echidistanţă.
Prezenţa dumneavoastră în mijlocul problemelor și evenimentelor de interes
real din viaţa orașului nostru au transformat
publicaţia Gazeta de Râșnov într-un reper pentru întreaga presă judeţeană. Iar dacă mâine
lumea va fi un pic mai bună, mai înţeleaptă, mai
tolerantă, mai puţin violentă, este și datorită
felului în care echipa dumneavoastră contribuie
la modelarea ei. La mulţi ani!”
Prof. Cristian Dudulean,
director Liceul Tehnologic Râșnov
„La ceas aniversar, a zece
ani de apariţie, vă dorim
și noi, dascălii Școlii
Gimnaziale Nr. 3, să
păstraţi linia cu care
aţi debutat și continuat acest proiect de
presă. Este un ziar în
care se simte seriozitate,
obiectivitate și tinereţe. Prin dumneavoastră
râșnovenii au avut acces la informaţiile care
privesc comunitatea, dezvoltarea spectaculoasă
a orașului lor, proiectele care urmează să plaseze
Râșnovul printre cele mai renumite destinaţii de
turism și tot prin Gazeta de Râșnov ne-am făcut
și noi cunoscuţi elevii merituoși, împreună cu
realizările lor. La mulţi ani redacţiei și la cât mai
multe ediţii!”
Prof. Iuliana Zotescu,
director Școala Gimnazială Nr.3
„Se împlinesc 10 ani de
bună colaborare cu
ziarul Gazeta de
Râșnov, 10 ani de
când școala noastră a
găsit un loc important în paginile acestui ziar, reușind astfel o
bună comunicare la nivelul comunităţii locale. Bucuriile și proiectele
noastre au fost împărtășite orașului și au devenit
prin intermediul ziarului bucuriile și împlinirile
orașului. Mulţumim, Gazeta de Râșnov, la mulţi
ani și la multe apariţii!”
Prof. Doina Mihăilă, director Școala
Gimnazială Nr. 2 „Peter Thal”

Septembrie 2008 Deschiderea noii
grădiniţe
amenajate
în spaţiul
Primăriei
din Piaţa
Școlii.
26
august
2010 Inaugurarea
noii grădiniţe de
pe str. I.
L. Caragiale.

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

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

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

„Cu ocazia aniversării celor 10 ani de existenţă a ziarului nostru, mulţumim echipei care
cu profesionalism ne promovează orașul, care
prezintă în timp util evenimentele culturale,
sportive și sociale care au loc! Mulţumim că sunteţi alături de noi! «LA MULŢI ANI!». Viaţă lungă
Gazetei de Râșnov!”
Colectivul Grădiniţelor
nr. 1, 3 și 3 A Râșnov
„Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2
Râșnov vă mulţumește pentru că i-aţi
fost alături în activităţile desfășurate cu
preșcolarii promovând
munca și rezultatele deosebite obţinute de aceștia sub
îndrumarea colectivului de cadre didactice. Prin
munca dumneavoastră aţi făcut vizibile realizările importante ale orașul Râșnov și ale locuitorilor acestuia fiind cunoscut la nivel naţional
și internaţional.
Dorim Gazetei de Râșnov la aniversarea celor
10 ani de activitate o viaţă lungă si prosperă.”
Firăstrău Niculina,
director Grădiniţa
cu Program Prelungit Nr. 2 Râșnov
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Școala 2: Vechea sală de sport („Sala de
festivităţi”, construită de sași în 1904-1905)
a fost complet reabilitată și inaugurată pe 7
aprilie 2009. În octombrie 2013, s-au inaugurat și noile terenuri de sport.

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

Liceu: Sală nouă de sport (2012) și terenuri noi de sport (2014).
În construcţie sunt noile ateliere, cu fonduri europene.

Patrimoniul școlar reprezintă pentru orașul
Râșnov una dintre bogăţiile sale. Tradiţia frumoasă a învăţământului săsesc și românesc este
reprezentată atât de personalităţile care s-au format pe băncile școlilor râșnovene, cât și de
clădirile istorice păstrate până în prezent prin
grija comunităţii.
Însă, din păcate, în anul 2004, la 14 ani după
căderea regimului comunist, învăţământul
râșnovean trecea prin încercări greu de identificat în alte perioade ale istoriei sale moderne.
Cererile de retrocedare puneau comunitatea
râșnoveană în faţa evacuării copiilor săi din
clădiri reprezentative pentru învăţământul
râșnovean.
Mai mult, lipsa de viziune a autorităţilor
locale postcomuniste găsea un oraș sărac în
investiţii pentru protejarea și, eventual, dezvoltarea învăţământului râșnovean. Nu apăruse
în acei ani nici măcar intenţia pentru construirea
unor școli sau grădiniţe noi, iar lipsa statutului
de proprietar pentru Primărie făcea imposibilă
atragerea de fonduri guvernamentale sau
europene pentru reabilitarea unor clădiri aflate
în proces de retrocedare.
În anul 2004, în cele patru grădiniţe din oraș,
copiii stăteau înghesuiţi, ocupând chiar și spaţiile
proiectate iniţial pentru sala de masă. Situaţia a
devenit disperată atunci când a fost revendicat
corpul de clădire al Grădiniţei nr. 1 din centrul
orașului (str. Republicii). În anul 2007 și corpul
de clădire al Școlii Generale nr. 2, de pe strada
Brazilor, urma să fie restituit în natură către fostul proprietar. În plus, sediul din strada Izvorului
al acestei școli nu era în proprietatea comunităţii,
orice investiţie de la bugetul local fiind practic
interzisă. Pe scurt, aceasta era situaţia învăţământului râșnovean în 2005, în primul an de
„Gazetă”.
***
Suntem în 2015, problemele de patrimoniu
ale Râșnovului au fost integral rezolvate. În faţa
problemelor, soluţiile au venit prompt și eficient:
s-a decis construirea unor noi clădiri și extinderea celor vechi. Nicio unitate școlară nu mai stă
acum în chirie, avem două grădiniţe și o școală
noi, inaugurate pe parcursul ultimilor 10 ani.
În septembrie 2008, odată cu deschiderea
noului an școlar, în Piaţa Școlii a fost inaugurată
prima grădiniţă a orașului amenajată după 1990.
În clădirea Grădiniţei nr. 2 au fost formate patru
grupe, însumând aproximativ 100 de copii.
Doi ani mai târziu, pe 26 august 2010, a fost
inaugurată și noua grădiniţă de pe str. I. L. Caragiale, a cărei construcţie de la firul ierbii a
început în 2008. Investiţia de 3,5 milioane lei a
fost demarată cu fonduri alocate de Ministerul
Educaţiei și continuată, după sistarea finanţării
în 2009, cu banii primăriei. Grădiniţa cu program prelungit oferă 120 de paturi pentru
micuţii râșnoveni, o sală de mese, o bucătărie
proprie și un cabinet medical integrat.
La 13 septembrie 2013, cu ocazia începutului
anului școlar, s-a desfășurat un eveniment istoric
pentru orașul Râșnov: inaugurarea unei școli noi.
Proiectul extinderii Școlii Generale nr. 2, în valoare de 8.939.000 lei, a fost realizat cu o
finanţare de 98% din fonduri europene nerambursabile. Primul pas a fost făcut însă pe 17 iulie
2007, când, la iniţiativa primarului, după mai
multe negocieri, comunitatea evanghelică a
aprobat o înţelegere cu Primăria Râșnov pentru
răscumpărarea clădirilor Școlii Generale nr. 2 din
strada Izvorului nr. 10. Contractul a fost semnat
pe 14 noiembrie 2007, iar cu sprijinul ministrului Educaţiei, liberalul Cristian Adomniţei, răscumpărarea a fost plătită integral de Primăria
Râșnov, până în iulie 2008, cu banii primiţi prin
hotărâre de guvern.
***
În 2015, nicio grădiniţă sau școală din
Râșnov nu mai arată ca în 2005. An de an, la
Școala 1, Școala 3 și liceu s-au efectuat reabilitări
majore, plecând de la reabilitări de faţade, termoizolare și modernizare sistem de încălzire,
până la reamenajarea completă a sălilor de curs și
a grupurilor sanitare. Ultimele lucrări au fost cele
legate de amenajarea curţilor interioare și a
terenurilor de sport.
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O COMUNITATE MAI BOGATĂ

18 mai 2008 - inaugurarea Promenadei Sisi.

26 august 2010 - Inaugurarea noului sediu al Primăriei Râșnov, o altă instituţie care stătea în 2005 cu chirie.

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

Serviciul de Voluntariat pentru
Situaţii de Urgenţă Râșnov se
clasează acum pe primele
locuri în concursurile anuale
organizate de ISU Brașov.

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

În anul 2004, Primăria Râșnov nu era o instituţie reprezentativă
pentru comunitatea orașului Râșnov. La nivelul autorităţilor locale
din Râșnov nu exista o strategie de dezvoltare a localităţii și toate
responsabilităţile impuse de legislaţia administraţiei publice erau neglijate de mai mulţi ani. Încă de la începutul primului mandat al primarului Adrian Ioan Veștea, poziţionarea Primăriei Râșnov aproape de
interesele cele mai importante ale comunităţii râșnovene s-a dovedit
într-un timp foarte scurt că nu este o lozincă de campanie electorală.
***
PRIMĂRIE NOUĂ. Acum, în anul 2015, Râșnovul are o
Primărie nouă, un centru administrativ gândit după nevoile orașului.
Lucrările au început pe 17 august 2008, iar investiţia a fost de circa 1,5
milioane de euro, 85% din fonduri fiind locale. Pe 26 august 2010,
Primăria Râșnov s-a mutat din sediul de pe I.L. Caragiale, în care
stătea cu chirie, în casă nouă, chiar în centrul orașului, în Piaţa Unirii.
La parterul clădirii moderne a fost amenajat Centrul de Informare
Cetăţeni (C.I.C.), care reunește toate serviciile de care cetăţenii au
nevoie: Urbanism, Impozite și Taxe, Social, Agricol, Mediu, Investiţii,
Evidenţa Populaţiei, Casierie. Fiecare serviciu al Primăriei are un
reprezentant la C.I.C. pentru preluarea și rezolvarea cererilor cetăţenilor, fiind amenajată și o sală de așteptare. Pentru Casa Căsătoriilor a
fost amenajat un spaţiu, în sfârșit potrivit pentru importanţa evenimentelor petrecute aici.
***
SERVICIU DE POMPIERI. Tot în Primăria nouă își are sediul
și Poliţia Locală (înfiinţată în 2005), dar și Remiza de pompieri voluntari (reînfiinţată în iunie 2006, după 16 ani).
***
PROPRIUL OCOL SILVIC. 4622,3 de hectare de pădure au
intrat în 2005 în administrarea directă a Primăriei Râșnov. Ocol Silvic
Râșnov - regie autonomă înfiinţată în acel an sub coordonarea
Primăriei - răspunde de zonele forestiere din regiunile Diham, Pârâul
Rece, Promenada și Tohanul Nou, împărţite în șase cantoane. Ocolul
a ajuns la începutul anului 2015 la 7.064 de hectare în administrare
(6356 ale Râșnovului), preluând pe parcurs în gestiune și pădurile Bisericii Evanghelice și a celei Ortodoxe, dar și fondul forestier al
Primăriei Predeal.
***
SEDIUL REGIONAL PENTRU DECONCENTRATE.
Mai mult decât necesităţile administrative locale, strategia primarului
Adrian Veștea a reușit să transforme Râșnovul într-un centru regional
prin găzduirea cât mai multor servicii deconcentrate. Astfel, printr-un
lobby eficient, după câţiva ani, la Râșnov au fost stabilite sedii zonale
pentru Direcţia Finanţelor Publice și Agenţia de Plăţi și Intervenţii în
Agricultură (2010), la Râșnov fiind arondate comunele Vulcan, Cristian, Bran, Moieciu și Fundata.
***
CINEMA PENTRU ORAȘ. Cu ocazia Festivalului internaţional de Film Istoric Râșnov 2010 a fost dat în folosinţă noul cinematograf orășenesc. Fostul Cinema „Lumina” a fost transformat întro sală care poate să îndeplinească atât funcţia de cinematograf, cât și
pe aceea de sală de spectacole. În 2013, noul cinema a primit denumirea „Amza Pellea”.
***
BIBLIOTECĂ MODERNĂ. În august 2008, vechea bibliotecă
a orașului, care funcţiona într-un spaţiu impropriu, pe strada Mihai
Viteazu, a fost mutată într-un sediu nou, în Piaţa Școlii. În spaţiul
comunitar a fost deschis și Centrul de informare și documentare
Râșnov, dotat cu acces liber la internet. La începutul lunii februarie
2011, Biblioteca orășenească Râșnov a fost mutată la Grupul Școlar
Industrial Râșnov.
***
POLICLINICĂ TOTAL REFĂCUTĂ. Pe 15 mai 2008, la
Râșnov s-a inaugurat prima investiţie în sistemul de sănătate, după 30
de ani. După investiţii de 5,9 miliarde de lei vechi și doi ani de lucrări,
clădirea Policlinicii a fost complet reabilitată. Acum, în 2015, Policlinica intră într-o nouă etapă modernizare și extindere cu un etaj și lift pe
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„La mulţi ani tuturor
celor care osteniţi la
ziarul Gazeta de Râșnov!
Vă mulţumim pentru
activitatea pe care o faceţi,
pentru profesionalism și pentru obiectivitate! Vă mulţumim că
promovaţi frumosul și binele social, într-o vreme în
care răul e folosit, în mass-media, ca mijloc de afirmare, de popularitate și de câștig! Continuaţi să fiţi
buni cu nădejdea că societatea în care trăim va fi
mai bună prin bunătatea fiecăruia dintre noi! La
zece ani de activitate - din partea noastră primiţi
nota zece! Vă felicităm și Vă binecuvântăm!”
Protopop Gheorghe Colţea,
Protopopiatul Râșnov-Bran-Zărnești
„Acum, la ceas aniversar, vă felicităm pentru
profesionalismul pe care l-aţi adus în peisajul informativ al orașului Râșnov. Vă dorim o activitate cât

mai lungă, iar în acest
moment aniversar să aveţi
noi împliniri și satisfacţii
în tot ceea ce întreprindeţi! Vă mulţumim
pentru frumoasa colaborare între Sfânta noastră Biserică cu hramul «Sf. Ierarh Nicolae»
și ziarul Gazeta de Râșnov! Vă dorim mult succes,
Bunul și Milostivul Dumnezeu să vă binecuvânteze
cu spor, ajutor și purtare de grijă întru toate! La
mulţi ani!”
Cu deosebit respect și dragoste frăţească,
Pr. Paroh Iconom Stavrofor Bogdan Radu
„Sigur că ceea ce ne hrănește, în primul rând,
este cuvântul lui Dumnezeu și de fiecare dată când
cuvântul acesta ne este dat prin intermediul, de data
aceasta, al ziarului este o hrană duhovnicească. Un
gând deosebit este pentru cei care se apleacă și își

pun condeiele și slujba pentru cuvânt și vin ca să
sădească pentru noi acest
cuvânt, să ne aducă
bucurie și, mai ales, hrană
sufletească. La mulţi ani
Gazeta de Râșnov! La cât
mai multe apariţii!”
Pr. Ovidiu Coroiu

Belșug adevărat
„În aceste zile de arșiţă ţinem în biserica noastră o slujbă deosebită, în care ne rugăm la bunul
Dumnezeu, să ne ocrotească câmpurile și pășunile
de catastrofe și calamităţi, și să binecuvânteze
pământurile ca să ne aducă belșug din plin. Cuvântul biblic și îndrumătorul pentru aceste zile este
scris la apostolul Pavel și anume «cine seamănă cu
zgârcenie, cu zgârcenie va secera, dar cine va semă-

na din belșug, din belșug va secera» (2 Corinteni
9,6). Iar în aceste zile nu ne este gândul doar la
belșugul câmpurilor și al ogorului, ci și la belșugul
muncii noastre. Căci aici îndeosebi vom aduna ce
vom semăna. Și dacă ne uităm la rodul unei munci
de 10 ani în publicaţie, vom constata, că aceasta
muncă a fost binecuvântată din primele zile. A fost
o muncă pentru cetăţenii Râșnovului și aceasta ne
bucură. Ne bucură pentru că această muncă s-a specializat la informaţii administrative ale orașului,
informaţii care au fost spre binele cetăţenilor. Totodată am avut parte și de teme politice locale, din
care unele au fost chiar brizante. Iar cu cuvinte
alese și de bună calitate ne-au fost transmise informaţii culturale. Însă nu putem lăsa deoparte cuvântul spiritual care ne-a fost transmis prin intermediul acestei gazete și care ne-a consolidat în credinţă
și într-o muncă binecuvântată. Toate aceste
informaţii ne-au fost transmise cu un profesiona-
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INSTITUŢII PUSE ÎN SLUJBA CETĂŢEANULUI
În anul 2006, primarul Adrian Veștea
a luat iniţiativa transformării
Râșnovului într-un oraș al florilor.

Iulie 2012, Primăria Râșnov a
terminat renovarea sediului
în care funcţionează APIA și
Administraţia Financiară.

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

Planurile pentru extinderea și modernizarea Policlinicii.

Noua piaţă a orașului va fi inaugurată tot în 2015.

LA MULŢI ANI! PENTRU GAZETA DE RÂȘNOV - 10
lism deosebit și știut, de care se
puteau folosi toţi cetăţenii Orașului
Râșnov. A fost o muncă grea, dar
motivată, avea un scop și o viziune.
S-a semănat cu cuvinte și recolta a
fost binecuvântată. Și aceasta este o
bucurie pentru noi. Din această
cauză ţin să mulţumesc în numele
enoriașilor din Biserica Evanghelică Săsească acestei echipe de
tineri jurnaliști, care promovează
această publicaţie. Ţin să
mulţumesc și sponsorilor cât și
Primăriei Orașului Râșnov care
susţine această muncă. Ţin să
mulţumesc pentru posibilităţile de
astăzi a unei exprimări libere, care
ne-a fost dată după Revoluţia din
1989. Totodată ţin să mulţumesc

cititorilor, care
preţuiesc Gazeta de Râșnov și o citesc.
De
aceea ţin să
urez Gazetei
cu prilejul Jubileului de10 ani de publicaţie pentru
următorii ani multă motivaţie,
intuiţie, inspiraţie și viziune. Truda
anilor următori în a semăna
cuvinte să nu fie cu «zgârcenie» ci
să ne fie un «belșug» pe care Domnul Dumnezeu s-o binecuvânteze.
Așa să v-ajute Dumnezeu!”
Cu stimă, Preot paroh Boltres
Kurt-Heinz, Biserica Evanghelică
CA Râșnov

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

4 niveluri. 17 noi cabinete medicale vor fi amenajate în podul clădirii,
spaţiu nefolosit în prezent. După reabilitarea termică, faţadele vor fi
integral refăcute.
***
SERVICIU PROPRIU DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ. Din aprilie 2009, Goscom funcţionează în noul sediu de pe strada Izvor nr. 6, într-o clădire proprietate a societăţii, și implicit a comunităţii, având în vedere că Primăria Râșnov e acţionar cu peste 70% la
societatea de gospodărire comunală. Amenajarea unui nou sediu a fost
necesară având în vedere că fosta locaţie a fost revendicată și retrocedată foștilor proprietari.
***
GHIȘEU ONLINE. În anul 2010, prin proiectul finanţat de
Ministerul Comunicaţiilor, sediul Primăriei a fost dotat cu tehnică de
calcul și programe cu licenţă, în valoare de 400.000 de euro.
Pe 27 decembrie 2010 s-a lansat portalul www.primariarasnov.ro,
cu facilităţi precum: plată on-line a taxelor și impozitelor, vizualizarea
stadiului cererilor adresate primăriei, e-petiţii, programare audienţe.
Astfel, Râșnovul a devenit prima administraţie locală din judeţul
Brașov care a reușit să implementeze sistemul de plăţi on-line.
***
CASA DE CULTURĂ, READUSĂ ÎN PATRIMONIUL
ORAȘULUI. În anul 2011, vechea Casă de cultură a orașului a
revenit în proprietatea Primăriei Râșnov, printr-un contract de schimb
imobiliar. Biserica Ortodoxă Română a primit în locul Casei de Cultură, cu suprafaţa totală de 1.822 mp (1.210 mp construcţii, 612 mp
curte), fostul sediu al Primăriei Râșnov din strada I. L. Caragiale, nr.
21, cu suprafaţa totală de 2.042 mp (713 mp și 828 mp construcţii, 227
mp și 274 mp grădină). Valoarea lucrărilor de consolidare totală,
restaurare și refuncţionalizare a fost estimată de experţi, în 2012, la
1,81 milioane de euro. Până la identificarea finanţării (proiect pregătit
pentru fonduri UE), Primăria a realizat în 2013 lucrările de consolidare de urgenţă a clădirii.
***
POST PROPRIU DE JANDARMI. Prin ordin al ministrului Administraţiei și Internelor, având în vedere noul statut de staţiune
turistică de interes naţional, din 17 decembrie 2012, orașul Râșnov are
la dispoziţie o structură permanentă de jandarmi. Postul de Jandarmerie Montană Râșnov este format din opt subofiţeri, instruiţi de specialiști din Franţa și România, și asigură ordinea publică pe traseele
montane și în staţiune, în echipe mixte cu poliţiștii din localitate.
***
PIAŢĂ NOUĂ PENTRU ORAȘ. Vechea piaţă a Râșnovului,
care avea un aspect desuet, a devenit deja o amintire, încă din luna mai
2015 lucrându-se la dezafectarea structurii. Proiectul noii pieţe a
demarat cu refacerea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare,
care și-au depășit durata de exploatare. În conformitate cu proiectul
propus de Primărie, până la toamnă, în piaţa nouă se vor amenaja 32
de tarabe acoperite pentru producători, 6 locuri pentru tarabe cu flori,
dar și 10 chioșcuri modulare (de aprox. 8x4m) destinate comercializării produselor alimentare preambalate și desfacerii de lactate,
brânzeturi, carne sau ouă. Taxele de acces în piaţă vor rămâne nemodificate, iar preţurile de închiriere a spaţiilor comerciale vor fi la fel ca și
în cazul celorlalte spaţii din oraș deţinute de Primărie.
***
PARCURI ȘI LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII. În
anul 2004, din amenajările urbanistice ale perioadei comuniste, în
orașul Râșnov mai supravieţuise un singur parc, parcul amenajat de
Sfatul Popular în Piaţa Unirii. Acum avem parcuri și locuri de joacă în
toate cartierele orașului: I. L. Caragiale, Piaţa Școlii, Gh. Lazăr, Promenadă, cartierele FSR, Romacril și Florilor.
Și dacă în 2005, pe domeniul public al Râșnovului florile răsăreau
întâmplător, după 10 ani, Râșnov-Rosenau a devenit orașul trandafirilor prin grija Primăriei și a râșnovenilor. Anual, au fost plantate mii
de flori și a fost promovat un concept de arhitectură peisagistică specifică unei staţiuni turistice.

OASPEŢI DE SEAMĂ
" PRIMA VIZITĂ A UNUI PRIM MINISTRU. La 13
octombrie 2008, primarul Adrian Veștea l-a primit la Râșnov pe
premierul Călin Popescu Tăriceanu.

" PRIMA VIZITĂ A UNUI PATRIARH. La 24 august
2009, Prea Fericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, însoţit de Înalt Prea Sfinţitul Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului, a vizitat orașul Râșnov, întâlnindu-se cu primarul Adrian Veștea.
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Centrul Râșnovului: A
În această ediţie aniversară „Gazeta de Râșnov - 10 ani” aveam plăcerea de a vă prezenta centrul
Centrul orașului este într-o continuă transformare de la
De la medieval la modernitate

RÂȘNOVUL DIN ARHIVE. Piaţa Unirii a devenit o
zonă turistică la începutul secolului al XX-lea, când
în centrul ei a fost amenajat și un parc. Poze de
arhivă, colecţia istoricului Nicolae Pepene.

AMPRENTA COMUNISMULUI. Păienjenișul de cabluri
și aglomeraţia auto vor dispărea și vor lăsa la lumină
un centru al Râșnovului asemănător zonelor pietonale
din orașele istorice din Vestul Europei.

LUCRARE INGINEREASCĂ DE AMPLOARE. De câteva
luni asistăm la transformarea centrului, sub ochii
noștri desfășurându-se un șantier unic în România,
ca și complexitate. Turnarea pardoselii de beton
a tunelului și parcării se apropie acum de final.

finele lunii ianuarie, de când a fost demarat amplul proiect de
reamenajare a acestei zone, astfel încât să devină pietonală, iar
traficul rutier și parcările să se mute „sub pământ”. Ansamblul
Piaţa Unirii este încadrat în lista monumentelor istorice categorie B, fiind datat în perioada sfârșitului de secol XVIII,
început de secol XIX. Piaţa a fost dintotdeauna un loc de întâlnire pentru râșnoveni, în centrul ei fiind amenajat și un parc
în anul 1929, Parcul Regia Maria. Astfel, prin proiectul de
reabilitare, Primăria Râșnov vrea să redea acestui loc cât mai
mult din farmecul de odinioară.
Se presupune că în secolul al XV-lea, dar mai ales în secolul al XVI-lea, Râșnovul era o așezare înfloritoare, atât din
punctul de vedere al comerţului, cât și al meșteșugarilor, în
Marktgasse actuala Piaţă a Unirii, desfășurându-se târgurile
săptămânale și anuale. Prima informaţie concretă despre
reţeaua urbanistică medievală datează din secolul al XVI-lea și
se referă la un recensământ al gospodăriilor râșnovene la anul
1550. În tabelele de impunere au fost înregistrate 333 proprietăţi. Cu această ocazie, între străzile Râșnovului este menţionată și „Markt Gasz” cu 48 proprietăţi. Istoricul Nicolae Pepene
a subliniat faptul că moștenirea arhitecturală medievală a fost
greu de păstrat în condiţiile numeroaselor calamităţi care au
afectat Râșnovul de-a
lungul secolelor.

În conformitate cu datele istorice, secolul al XIX-lea pare a
fi perioada când în locul așezărilor medievale râșnovenii pun
bazele viitorului oraș modern. În 1906, istoricul Nicolae Iorga
remarcă Piaţa Mare a Râșnovului cu „o primărie mai mare, un
hotel comunal, zidire înaltă, cu două caturi și biliard, unde
orice stricare a postavului verde e preţuită cu 20 de coroane și
cu proverbe germane rimate”. „Expresie a modernizării și urbanizării târgului transilvănean, primăria, școala germană,
casa parohială evanghelică și hotelul «Zur Rosenauer Burg»
(în prezent, Casa de Cultură) au fost construite în Marktplatz
sau în imediata apropiere. Astfel, Marktplatz-ul, centrul politic, social și spiritual al sașilor în epoca medievală, și-a păstrat
acest statut și în epoca modernă”, a explicat Nicolae Pepene.
Acesta a mai amintit faptul că în anul 1929, comuna Râșnov a primit statutul de Staţiune climaterică, iar piaţa centrală
a început să fie preţuită ca o zonă turistică și autorităţile locale
s-au străduit să o înfrumuseţeze. „Atunci, Marktplatz-ul primește denumirea «Regina Maria», în semn de respect pentru
contribuţia suveranei la realizarea României Mari. Din fericire, în perioada comunistă nu a existat un program special de
urbanism care să mutileze zona istorică a Râșnovului. Imaginea-simbol pentru lipsa de interes a autorităţilor comuniste
faţă de piaţa istorică a fost apariţia unor sălcii în părculeţul
amenajat de râșnoveni în perioada interbelică. Comuniștii au
botezat Piaţa Regina Maria cu o denumire aleasă din lista
sărbătorilor democraţiei populare: «23 august 1944», o
sărbătoare proclamată de comuniști ca zi

Pentru
a se
reconstrui
specificul
istoric al zonei,
piaţeta va fi pavată
cu piatră cubică.

Piaţetă
cu
terase
cochete,
care se va
transforma din
când în când și în scenă
de evenimente.
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i: Așa cum a fost. Așa cum va fi

prezenta centrul Râșnovului, așa cum îl vom avea peste câteva luni, în decembrie 2015

Piaţetă
cu
terase
cochete,
care se va
transforma din
n când și în scenă
de evenimente.

naţională. Denumirea comunistă a fost abandonată după 1990,
când centrul istoric al orașului Râșnov a devenit «Piaţa
Unirii»”, a detaliat istoricul Nicolae Pepene.

Reîntoarcere la istorie
Proiectul de reabilitare a centrului istoric presupune și o
serie de lucrări de anvergură la suprafaţă, pe lângă lucrările de
anvergură din subteran, ce au însemnat săpături până la o adâncime de 13 metri, zeci de mii de metri cubi de pământ
excavaţi, dar și alte zeci de mii de metri cubi de betoane turnaţi.
Pentru a i se reda cât mai mult aspectul istoric, piaţeta va fi
pavată cu piatră naturală. Ţinând cont că autorităţile au dorit ca
prin acest proiect Piaţa Unirii să se transforme în principalul loc
de relaxare și de întâlnire al râșnovenilor, dar și al turiștilor, în
centrul piaţetei va fi amenajată o fântână arteziană cu multiple
jocuri de apă, care vor ţâșni direct din pavaj pe modelul fântânii
din Piaţa Mare a Sibiului. De asemenea, va fi construită și o
scenă, destinată evenimentelor de peste an, astfel ca acestea să
poată fi desfășurate într-un cadru organizat, dar, în același timp,
să fie și în centrul atenţiei.

O oază de relaxare
Fiindcă se dorește a fi o oază de relaxare, în Piaţa Unirii vor
fi amenajate o serie de scuaruri verzi, pe care vor fi plantaţi
pomi, dar și jardiniere, care vor fi pline de flori multicolore
începând din primăvară și până toamnă. Și unităţile de alimentaţie publică au locuri rezervate, unde pe timpul sezonului cald
își vor putea amplasa terase. La suprafaţă, pe lângă piaţetă, vor
exista și benzi de circulaţie care vor fi destinate exclusiv
mașinilor de intervenţie, însă traficul rutier va fi dirijat prin
subteran, astfel ca Piaţa Unirii să fie exclusiv pietonală. Pentru
accesul spre parcare din piaţă se vor amenaja scări, dar și un lift
destinat persoanelor cu dizabilităţi.
Lucrările din subteran au avansat destul de mult în ultima
vreme, astfel că turnarea radierului, respectiv a „pardoselii” de
beton, se apropie de final, lucrându-se deja la rampa de acces în
tunel dinspre strada I.L. Caragiale și la compartimentarea interioară. Apoi, se va trece la turnarea plafonului de beton care va
acoperi amenajările subterane și în care se vor băga aproximativ 7.000 de metri cubi de beton. Planul constructorului este ca
până în septembrie să finalizeze toate lucrările în subteran și să
treacă la compartimentările interioare, dar și la amenajarea
piaţetei, însă totul
depinde și de
vreme.

Vor fi amenajate scuaruri verzi, dar și gradene,
astfel încât centrul orașului să
devină o oază de relaxare.

Intrarea
în tunelul
rutier subteran, care va traversa centrul orașului

Fântâna
arteziană va
fi pe modelul celei
din Piaţa Mare a Sibiului.
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Peste 10.000 de persoane la Zilele Orașului
Râșnovenii și turiștii s-au bucurat împreună de spectacolul care a avut loc în primul weekend al lunii iulie

Fanfara a deschis parada.

Majoretele au început
să devină o prezenţă
constantă la evenimentele
din Orașul Trandafirilor.

La fel ca în fiecare miez de vară,
râșnovenii, dar și turiștii care ajung în orașul
nostru în număr din ce în ce mai mare, au
petrecut în weekendul 3 - 5 iulie la Zilele
Orașului, unul din cele mai importante evenimente din viaţa comunităţii. Timp de trei zile,
voia bună s-a mutat pe Valea Cetăţii, cu mii de
persoane prezente în fiecare zi la eveniment.

Start cu tradiţionala
paradă
Zilele Orașului au debutat cu tradiţionala
paradă care deschide în fiecare an manifestarea. Parada a fost deschisă de călăreţi,
urmaţi de fanfară. Alaiul a continuat cu o
serie de trăsuri, în frunte aflându-se primarul
Adrian Veștea, majorete, cântăreţi și sportivi
din oraș, dar și poliţiști locali, militari și pompieri râșnoveni. „Este un eveniment foarte
important pentru comunitatea noastră și ne
bucurăm că acest obicei are deja o tradiţie în
Râșnov. Sunt fericit, pentru că tot mai mulţi
oameni vin la Zilele Orașului și sunt convins
că toţi cei care au ajuns la Râșnov în acest
weekend au avut numai de câștigat”, a făcut
primarul Adrian Veștea referire la eveniment.

Horă pe Valea Cetăţii.

Demonstraţie de forţă,
frumuseţe și măiestrie

Dans fecioresc, de la mic la mare.

Pe scena din Valea Cetăţii au avut loc
spectacole, între numele mari din
muzica românească făcându-și loc
și cei mai tineri dansatori din Râșnov.

Pasiunea pentru cai se deprinde
încă de la o vârstă fragedă.

Punctul maxim de atracţie al evenimentului a fost, ca de obicei, Festivalul Naţional
Ecvestru, care și-a desfășurat cea de-a XIII-a
ediţie. Câteva mii de spectatori au umplut
până la refuz „arena” amenajată de organizatori și au aplaudat îndelung cele mai frumoase exemplare cabaline din ţară. Eveniment de mare tradiţie, devenit deja un brand
al orașului, festivalul a adunat la start peste
100 de cai din Râșnov, Săcele, Predeal și
Zărnești, dar și din zone mai îndepărtate ale
ţării, precum Cluj, București, Suceava, Dâmboviţa, Argeș sau Mureș. Astfel, săriturile
peste obstacole, demonstraţiile de dresaj, cascadoriile, parada trăsurilor sau concursurile
de tracţiune au reprezentat adevărate showuri de care spectatorii au avut parte. „Semnalele venite din partea publicului arată că a

Spectatorii veniţi sub Cetatea Râșnovului au gustat din plin spectacolul oferit de exemplarele cabaline.

fost o nouă ediţie reușită a evenimentului. Au
existat și mici inconveniente, căci nimic nu
se poate face la perfecţie, dar toată lumea a
fost mulţumită și nu am auzit ca cineva să
reclame ceva. Cu siguranţă însă a fost cel
mai bogat an din punct de vedere al publicului, în fiecare zi venind cel puţin 3.500 de
spectatori. Sâmbătă, pentru a urmări tracţiunea, cea mai spectaculoasă probă, numărul
persoanelor prezente a depășit 5.000. E o tradiţie bine împământenită și încercăm să venim cu ceva nou la fiecare ediţie. Anul viitor,
spre exemplu, probele de tracţiune se vor face
în două etape, dar și pe două categorii de participanţi, cai de sub și peste 500 de kilograme,
în ideea unei departajări ceva mai obiective a
lucrurilor”, ne-a spus Constantin Ducar, unul
din „părinţii” Festivalului Naţional Ecvestru.

Ovăz, porumb și 200
de grame de „bici”
Momentul cel mai așteptat de public s-a
consumat odată cu cele două probe de tracţiune. La dublu, perechile s-au „luptat” cu un
buștean care a cântărit nu mai puţin de trei
tone, record în istoria competiţiei. Participanţii au avut la dispoziţie câte trei minute,
iar cei care au reușit să parcurgă cea mai
mare distanţă, caii râșnoveanului Ionuţ
Veleanu, au devenit campioni. „Al meu e
Voicu. Are nouă ani și îl hrănesc cu făină,
ovăz. Mă ajută și la pădure, dar particip și la
diverse competiţii cu el, în ţară. Ultima oară
am fost la Cluj. Am 32 de ani și am deprins
această pasiune de la tata, cu peste două
decenii în urmă”, ne-a spus proprietarul lui
Voicu, unul dintre caii perechii câștigătoare.
Partenerul acestuia, Gheza, a reușit să câștige
și proba de simplu, cu 32 de participanţi, parcurgând cea mai mare distanţă cu bușteanul
de 1.100 de kilograme „în spate” într-un
minut. „Ovăzul, porumbul, dar mai ales 200
de grame de bici zilnic îl fac să fie atât de bun.
Nu am răbdare să merg la competiţii în ţară,
vin doar la această petrecere tradiţională a
orașului nostru”, a glumit Ilie Iancu, proprietarul câștigătorului de la simplu.
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Utilaj modern pentru
curăţarea străzilor orașului
Operaţiunea de măturare mecanizată a străzilor se va desfășura pe
timp de noapte, astfel ca până dimineaţa străzile să fie curate
Goscom Cetate Râșnov, societatea din subordinea Consiliului Local care asigură serviciul
de salubritate în oraș, a achiziţionat la începutul
acestei luni un utilaj modern care să măture
străzile. „Acesta va face curăţenie în oraș pe
timp de noapte în special, respectiv începând cu
ora 1.00 și își va încheia activitatea până la ora
9.00, astfel ca dimineaţa toate străzile din oraș
să fie curate”, a explicat Liviu Butnariu, directorul Goscom. Până acum, măturarea mecanizată a străzilor se efectua cu o autospecială care
nu era dotată corespunzător, astfel că nu făcea
faţă. Noul utilaj marca Mercedes a fost achiziţionat second-hand, dar este într-o stare foarte

Ţapinarii au tras din greu alături de cai.

bună și dispune atât de mătură laterală, cât și de
mătură transversală, astfel ca să lasă „lună” pe
unde trece. De asemenea, automăturătoarea are
și un sistem de umidificat, pentru ca să nu împrăștie praful, dar și un sistem cu care poate să
aspire frunzele. Comenzile sunt operate direct
din cabină, iar utilajul este dotat și cu o cameră
video montată în spate, iar conducătorul acestuia poate urmări pe monitorul color din cabină, dacă operaţiunea de curăţenie s-a executat
corespunzător sau nu. Nu în ultimul rând,
autospeciala dispune și de suspensie pneumatică cu reglaj automat al înălţimii. Aceasta a fost
achiziţionată cu suma de119.111 lei, fără TVA.

Momentele când caii refuzau să mai asculte nu au fost puţine.

„Căsuţe” pentru pubelele
de gunoi
Efortul uriaș i-a îngenunchiat pe unii participanţi.

Trofeele mult râvnite de cei peste
100 de participanţi la Festival.

Juraţii: Vasile Ungureanu, Adrian
Veștea și Constantin Ducar

Podiumurile probelor de tracţiune
SIMPLU
" Ilie Iancu
(foto stânga)
" Fănel
Busuioc
" Ionuţ
Veleanu

DUBLU
" Ionuţ
Veleanu
(foto
dreapta)
" Fănel
Busuioc
" Gheorghe
Ardeleanu

Autorităţile locale au vrut ca și râșnovenii
să intre în rând cu lumea civilizată, iar spaţiile
de depozitare a gunoiului menajer să fie amenajate corespunzător. Astfel, încă de anul trecut, Goscom a amenajat căsuţe speciale în zona
rampelor de gunoi, pentru ca pubelele să nu
mai stea direct pe stradă, iar deșeurile să fie
împrăștiate de vânt peste tot. „Ţarcurile” sunt
construite din lemn, astfel încât să se încadreze
în peisaj și să nu facă notă discordantă cu restul
amenajărilor. Anul trecut, au fost construite
astfel de rampe de gunoi în zonele Centru
Nord, pe strada Vulcanului, dar și în cartierul
Florilor I și II. Anul acesta, s-a continuat cu
amenajările în zona Dobrice, cartierul ISR, dar
și în parcarea de pe Valea Cetăţii. Directorul

Goscom Cetate Râșnov, Liviu Butnariu, a precizat că în următoarea perioadă vor fi construite astfel de căsuţe și în zona blocurilor de pe
I.L. Caragiale, dar și în cartierul Romacril. „Pe
lângă containere pentru depozitarea gunoiului
menajer, în aceste rampe nou amenajate am
amplasat și pubele pentru colectarea selectivă
a deșeurilor reciclabile”, a explicat directorul
Goscom.

Râșnovul la examenele
naţionale
86% promovabilitate la Evaluarea Naţională, 75% la Bacalaureat
Anul școlar 2014-2015 a fost unul în care
rezultatele muncii depuse de elevii și profesorii
din Râșnov au fost dintre cele mai bune, promovabilitatea la examenul de Evaluare Naţională ridicându-se, în orașul nostru, la 86,87%,
dintr-un număr de 91 de candidaţi, 79 obţinând
note peste 5. Astfel, la Școala Gimnazială nr. 2
„Peter Thal”, din cei 51 de asbolvenţi de clasa a
VIII-a, 46 au reușit să promoveze examenul, 8
dintre ei având chiar note între 9 și 10. Pe lângă
cei 6 elevi care au ales să urmeze cursurile școlii profesionale și cei 19 care au fost admiși la
Liceul Tehnologic din oraș, există și numeroase
cazuri de elevi care au „prins” un loc la licee de
renume din Brașov, precum „Andrei Șaguna”,
„Dr. Ioan Meșotă”, „Grigore Moisil”, „Johannes
Honterus”, „Emil Racoviţă”, „Unirea”, „Grigore
Antipa”, „Andrei Bârseanu”, „Dr. N. Rucăreanu”, Liceul Sportiv sau Liceul de arte plastice
„H. Mattis Teusch”. De asemenea, în sesiunea
din iunie a Evaluării Naţionale, un număr de 40

de elevi care au terminat clasa a VIII-a la Școala
Gimnazială nr. 3 au susţinut examenul de Evaluare Naţională, 32 dintre ei obţinând note
peste 5 la ambele probe, limba și literatura română și matematică, rezultând astfel un procent de promovabilitate de 80%. Toţi elevii au
fost repartizaţi conform opţiunilor, 28 la liceu și
12 la școala profesională. De la Școala Gimnazială nr. 1 Râșnov la examen au participat 5 elevi
4 reușind să promoveze, ceea ce înseamnă tot
un procent de 80%. Toţi cei 5 elevi au fost repartizaţi după opţiuni, unul la școala profesională, iar ceilalţi 4 la liceu.
Și în ceea ce privește absolvenţii de liceu,
examenul final a reprezentat un succes, la nivel
de instituţie, din cei 40 de elevi care au susţinit
Bacalaureatul, 30 reușind să-l și promoveze
(75% promovabilitate, cu 18 procente peste rezultatul din 2014). Mai mult, două dintre mediile de trecere au fost de peste 9, iar topul primelor zece promovaţi a avut medii exclusiv peste 8.
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Râșnovul a fost capitala culturală
a României timp de zece zile
Prin intermediul dezbaterilor și al proiecţiilor, Festivalul de Film Istoric a analizat și în cadrul ediţiei din
acest an cauzele unor evenimente importante din istorie și mai ales consecinţele în viaţa publicului din prezent
Cea de-a șaptea ediţie a Festivalului de
Războiul de secesiune,
Film Istoric de la Râșnov a debutat pe 31 iulie,
pus în scenă
iar timp de zece zile Râșnovul s-a transformat
într-un adevărat centru cultural: 46 de
proiecţii de filme și documentare, 11 concerte,
dezbateri cu istorici sau martori ai evenimentelor, discuţii cu actori și regizori, dar și
expoziţii și prezentări de carte.

Singurul festival din
Brașov certificat european
ConTempo String Quartet i-a delectat pe cei prezenţi în cea de-a treia zi
de festival cu acorduri fine de vioară, violă și violoncel.

Peliculele care au rulat în Grădina Cetăţii
au atras numeroși spectatori.

Printre cei care au încântat
publicul de la Râșnov s-au
numărat și Ţapinarii.

Duo Olivia Iancu & Claudiu
Soldaţii lui Napoleon au reconstituit câteva Lobonţ la arhilăute, în incinta
Bisericii Evanghelice din Râșnov.
scene de război în Grădina Cetăţii.

Istoricul Nicolae Pepene, care este iniţiatorul acestui eveniment, a subliniat faptul că
festivalul a reușit să transforme Râșnovul în
capitala culturii judeţului Brașov. „Este un
festival unic în România, cu un profil foarte
clar definit, iar din câte știu, este al doilea
festival de acest gen din Europa, după cel
din Franţa. Nu este doar un festival de film,
ci și unul de muzică, fiindcă în fiecare zi va
fi susţinut câte un concert și totodată, în
cadrul acestuia este organizată și cea mai
puternică școală de vară din România, atât
în ceea ce privește conceptul și temele abordate, cât și instituţiile implicate și lectorii
care vor susţine cursuri”, a explicat Nicolae
Pepene. Acesta a mai subliniat faptul că FFIR
este singurul festival din judeţ certificat european (a primit anul acesta certificare
Europe for Festivals, Festivals for Europe) și
care din 2012 are certificarea de „Eveniment
responsabil”.
Deschiderea festivalului a fost marcată de
un concert al trupei Cuibul, formaţie din
Chișinău care a fost înfiinţată de către muzicianul Igor Dînga (producător muzical pentru Zdob și Zdub) și este activă încă din 1991.
„Mă bucur că prin organizarea acestui festival am reușit să aducem în prim-plan latura
culturală, care a fost uitată de mulţi, și în
aceste zile ale evenimentului vom prezenta
publicului producţii de excepţie, atât în Grădina Cetăţii, cât și în cinematograful din
orașul nostru, pe care l-am scos la lumină,
după ce devenise un spaţiu părăsit”, a punctat primarul Râșnovului, Adrian Veștea. Acesta a mai subliniat faptul că evenimentul care
este unul de marcă pentru întreaga comunitate a fost finanţat doar în proporţie de 25%
de către Primărie, restul sumei de până la
160.000 de lei fiind asigurată din sponsorizări
sau din bugetul instituţiilor partenere.

În cadrul festivalul au fost pregătite în
premieră pentru acest an și două momente
de reconstituire istorică în Cetatea Râșnovului. Mihai Dragomir, directorul tehnic al
acestui eveniment, a precizat că între 31
iulie și 2 august cei care au ajuns în Cetatea
Râșnovului au putut asista la reconstituirea
câtorva scene din războaiele napoleoniene
susţinute de către membrii Asociaţia 6
Dorobanţi. De asemenea, și între 7 și 9
august grupul de reconstituire istorică a
pus în scenă secvenţe ale războiului de secesiune din Statele Unite ale Americii. Totodată, Nicolae Pepene a anunţat că la finele
lui august va avea loc un alt festival de
tradiţie la Râșnov, cel de Reconstituire
Istorică, în cadrul căruia se vor reconstitui
evenimente din secolul al XIII-lea, cum ar fi
colonizarea Ţării Bârsei, dar și epoca
vikingă, evenimentul fiind organizat în
parteneriat cu „Trondheim Vikinglag” din
Norvegia.
Ediţia din acest an a FFIR a abordat o
serie de teme, pornind de la „Uniune vs. Secesiune”, la câteva teme comemorative,
cum ar fi zece ani de la moartea Papei Ioan
Paul al II-lea, 70 de ani de la bomba de la
Hiroshima, Genocidul Armean, dar și 50 de
ani de la venirea la putere a lui Nicolae
Ceaușescu. Prin intermediul dezbaterilor și
al proiecţiilor de film, Festivalul de Film
Istoric a analizat cauzele unor evenimente
importante din istorie și mai ales consecinţele în viaţa din ziua de azi: „Al Doilea
Război Mondial - câștigători, învinși, victime, martori”, „Disoluţia Iugoslaviei”,
„Războiul civil în Statele Unite”, „Cât mai
ţine Europa?”, „Despre istorie și propagandă
- de la Tudor la Aferim”, „Papa Ioan Paul al
II-lea”, „Spre un nou Orient-Mijlociu?”, „Ce
ne unește/desparte de Basarabia?”, „Ce ne
unește/desparte în România?” sau „Cât
Ceaușescu a rămas în noi?”. Totodată, și cei
mici s-au putut delecta la această ediţie cu
un atelier de benzi desenate, care a fost
practic o continuare a proiectului iniţiat în
cadrul Festivalul Jocmania și care se va
încheia cel mai probabil cu editarea unui
nou număr de bandă desenată în care vor fi
abordate o serie de teme din istorie.

Centrul diplomaţiei românești
FFIR a găzduit și la ediţia din acest an
Școala de Vară ASTRA, în cadrul căreia 30 studenţi și masteranzi pasionaţi de istorie din
România și Republica Moldova au putut participa gratuit la toate evenimentele festivalului, beneficiind de acoperirea costurilor de
cazare și masă.
Printre cei care au susţinut prelegeri la
ediţia din acest an s-au numărat sonore ale
diplomaţiei românești, precum Sorin Ducaru,
Asistent al Secretarului General NATO pentru
Riscuri de Securitate Emergente, și generalul-locotenent Nicolae-Ionel Ciucă, șeful
Statului Major, care au dezbătut subiectul
armelor nucleare la nivel mondial, „cine are și
ce are”. De asemenea, și Mihai Răzvan
Ungureanu, directorul Serviciului de Informaţii Externe, a venit la Râșnov pentru a dis-

cuta despre „cât va mai ţine Europa”, iar Dean
Thompson, însărcinatul cu afaceri al
Ambasadei SUA, le-a povestit celor prezenţi
despre Războiul Civil din State. Nu în ultimul
rând, Sergiu Celac, fost ministru de Externe și
fost ambasador al României în Marea Britanie,
a dezbătut subiectul dizoluţiei Iuglosaviei, iar
printre invitaţii Școlii de Vară s-au mai
numărat și ambasadorul Poloniei, Marek
Szczygieł, ambasadorul UNESCO Adrian
Cioroianu, Iulian Chifu, fost consilier prezidenţial, Dan Mihalache, consilier prezidenţial,
generalul Ion Costaș, fost ministru al apărării
în Republica Moldova, și eseistul și diplomatul
Theodor Paleologu. Școala de vară s-a încheiat
pe 9 august cu prelegerea scriitorului Bedros
Horasangian, despre „Exilul armean în România”.

Fostul ambasador SUA în România, Mark
Gitenstein, la FFIR.

„Cât mai ţine Europa?” este
întrebarea pe care istoricul și
omul politic Mihai Răzvan
Ungureanu a adresat-o studenţilor Școlii de Vară Astra.

Eseistul și diplomatul Theodor Paleologu
în discuţie despre „Birth of a Nation”
și începuturile Statelor Unite.
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Cetatea, luată cu asalt de turiști în această vară
30 iulie 2014 - 30 iulie 2015: creștere de aproape 45%!
Punerea în funcţiune a liftului pe plan
O mie de persoane
înclinat, deschiderea parcului cu dinozauri,
au călătorit cu liftul,
dar și evenimentele organizate de Primăria
în prima zi
Râșnov au făcut ca numărul celor care aleg să
viziteze orașul nostru să crească semnificativ.
Datele cele mai relevante în acest sens sunt
evidenţiate de numărul de bilete vândute la
Cetate. Astfel, dacă anul trecut până la 30
iulie, 119.326 persoane vizitaseră fortăreaţa,
dintre care 81.105 au fost adulţi, anul acesta,
până la aceeași dată, au fost 171.031 de turiști,
dintre care 110.991 de adulţi, respectiv cu
43,33% mai mult. Și valoarea încasărilor a
crescut de la 837.310 lei (la 15 iulie 2014) la
1.116.651 de lei (15 iulie 2015). „Cred că până
la finele anului vom reușit să atingem un
record în ceea ce privește numărul de turiști
care ne vizitează orașul, lucru ce va justifica
importanţa investiţiilor făcute și a celor pe
care le avem în curs de realizare și care au un
rol strategic în dezvoltarea turismului din
oraș. Numărul turiștilor care au vizitat
Cetatea a crescut cu peste 50.000 în jumătate
de an, lucru ce demonstrează că Râșnovul
este în continuare pe un trend pozitiv în acest
domeniu”, a explicat primarul Adrian Veștea.

Liftul cu cremalieră care leagă centrul de
Cetate, proiect pus pe hârtie în 2005, a devenit
un punct de atracţie încă din prima zi de la
deschiderea sa pentru public, pe 3 iulie 2015,
când numărul celor care au urcat în Cetate cu
acesta a depășit 1.000 de persoane.
În medie, după inaugurarea liftului, 300
de persoane pe zi aleg să meargă spre Cetate
cu instalaţia de transport pe cablu. „Vârful a
fost de 750 de persoane într-o singură zi, dar
ţinând cont că centrul istoric este în șantier și
nu reprezintă, deocamdată, o atracţie pentru
turiști, media de 300 de persoane pe zi ne
bucură. După ce se vor finaliza lucrările din
zona centrală (termen de finalizare 31 decembrie 2015 - n.red.) și se va amenaja piaţeta, cu siguranţă vor fi mult mai multe persoa-

300 de turiști aleg, zilnic, să urce spre Cetate cu liftul pe plan înclinat.
decizia ca prioritatea numărul 1 a Râșnovului să fie turismul, ceea ce a fost un gest curajos. În ultimii șapte ani, lucrurile s-au schimbat vizibil, iar la Râșnov, pentru dezvoltarea
turismului s-au investit peste 30 de milioane
de euro, fiind semnate 16 contracte cu
finanţare europeană, dintre care patru, în
valoare totală de 15 milioane de euro, au fost
semnate de autorităţile locale”, a subliniat
directorul ADR Centru.

Creșteri importante
de la an la an
Creșterile din turismul râșnovean sunt
vizibile de la un alt la altul, semn că bazele
sunt solide, puse cu cap și din timp, iar dezvoltarea nu e una conjucturală. Astfel, în
2013, fortăreaţa a fost vizitată de 208.000 de
persoane, în 2014, de 240.000 de turiști, iar în
2015, până la 30 iulie, de 171.031 de vizitatori.
Date statistice oficiale care au pus Cetatea
Râșnov pe lista celor mai căutate monumente
din ţară, după castelele Bran și Peleș, cifre
care confirmă că pariul pe turism e deja unul
câștigat de cei care ne conduc orașul. Strategia gândită în 2004 și care a avut ca punct de
plecare recuperarea de la „patron” a Cetăţii
are însă ca punct final atragerea turiștilor,
care până acum vizitau doar cetatea, în centrul staţiunii. Primul pas: crearea unei legături directe Cetate - centru istoric, al doilea:
transformarea centrului în ceea ce a fost
odată, într-o zonă pietonală asemănătoare
celor din orașele istorice din Vestul Europei.

IMPORTANT PENTRU JUDEŢ. La inaugurarea liftului au participat o serie de
oficialităţi ale judeţului, dar și din Regiunea 7 Centru, printre acestea
numărându-se Simion Creţu, directorul ADR Centru, Mihai Mohaci, prefectul
Brașovului, Mihail Veștea, vicepreședintele CJ Brașov, și deputatul Mihai Donţu.
ne care vor alege să urce cu liftul la Cetate”,
a punctat Adrian Veștea. Acesta a precizat că a
fost aleasă ziua de 3 iulie pentru inaugurarea
liftul, deoarece este o zi istorică pentru
Râșnov, respectiv data la care, acum șapte ani,
Cetatea a fost redată râșnovenilor, după ce a
fost recâștigată de la „investitorul italian”.
„Putem spune că Râșnovul are astăzi un
turism integrat, iar numărul turiștilor care
trec pragul Cetăţii crește de la an, la an. În
afară de Cetate cei care ajung la Râșnov mai
pot vizita și o serie de alte obiective: parcul cu
dinozauri, dar și peștera de pe Valea Cetăţii.
De la finele acestui an și centrul istoric al
orașului va fi pus în valoare”, a mai declarat
primarul Râșnovului. Acesta speră ca liftul cu
cremalieră să aducă și mai mulţi turiști în
Cetate, iar numărul acestora să ajungă la
500.000 în următorii ani. Și parcul cu

Dinozauri a avut de la deschiderea porţilor, pe
11 iunie, și până după data de 20 iulie, 51.000
de vizitatori, iar de la 1 august acesta va veni
cu noi atracţii pentru turiști, respectiv în
cadrul acestuia se va deschide singurul cinematograf 9D din ţară, unde vor fi proiectate
filme scurte, de 5 minute, cu efecte speciale,
iar copiii vor avea la dispoziţie o sală interactivă, unde vor putea face desene virtuale.

16 proiecte cu finanţare
europeană la Râșnov
Ţinând cont că investiţia de aproximativ
3,5 milioane de euro a fost finanţată în proporţie de 50% de către Uniunea Europeană, la
inaugurarea liftului a participat și Simion
Creţu, directorul Agenţiei de Dezvoltare
Regională Centru. „Domnul primar a luat

Una dintre cele mai
importante destinaţii
ale judeţului

De asemenea, Primăria Râșnov are în curs
de realizare o serie de alte proiecte ce vizează
accesarea unor finanţări nerambursabile pe
exerciţiul 2014 - 2020. „Râșnovul a devenit
una dintre cele mai importante destinaţii turistice ale judeţului Brașov și, având în vedere
că investiţiile în infrastructură vor continua,
ar putea deveni, în scurt timp, un centru turistic important al României. Îl felicit pe
domnul primar și pe toţi cei care s-au implicat atât ca muncă, cât și ca idei și mai ales au
pus suflet în tot ceea ce s-a realizat în oraș”,
a punctat prefectul Brașovului, Mihai Mohaci.
„Râșnovul este pe un drum bun și, din calitatea de reprezentant al Consiliului Judeţean,
dar și al Polului de Creștere Brașov, voi
susţine dezvoltarea acestei localităţi. Voi fi
aici nu doar pentru a tăia panglici, ci și pentru a-i sprijini pe râșnoveni”, a asigurat
vicepreședintele Consiliului Judeţean Brașov,
Mihail Veștea.

VENITURI LA BUGETUL ORAȘULUI.
Din biletele de intrare la Cetate,
Primăria a încasat peste 1,1 milioane
de lei, până la jumătatea lui iulie.

PROGRAM. Liftul circulă în intervalul orar 9.00 - 20.00, respectiv cât
este deschisă și cetatea.

ORAȘ EUROPEAN. Raport al Agenţiei
de Dezvoltare Regională Centru: peste
30 de milioane de euro din bani
europeni, investiţi în turism la Râșnov.
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Decizia de la Kuala Lumpur:
Am pierdut Olimpiada din 2020
Lipsa autostrăzii și a aeroportului ne-au tras în jos în competiţia cu elveţienii din Lausanne

Decizia CIO: ambele echipe sunt
capabile să organizeze jocurile.
Oficialii Comitetului nu au avut
însă încredere că România va
rezolva problema infrastructurii
în cinci ani
Pe 31 iulie, la Kuala Lumpur, capitala
Malaeziei, reprezentanţii Comitetului Olimpic
Internaţional (CIO) au anunţat verdictul final
în ceea ce privește organizarea Jocurilor
Olimpice de Tineret din 2020. Din păcate,
Brașovul a pierdut această competiţie în faţa
contracandidatului său, Lausanne, oraș care
găzduiește și sediul CIO, din 1915.
Tot la Congresul Comitetului Olimpic
Internaţional de la Kuala Lumpur, CIO a decis
că Beijingul va organiza Jocurile Olimpice de
iarnă 2022.

Delegaţia României la CIO.

Președintele CIO,
Thomas Bach,
anunţând orașul
câștigător.

Prezentarea candidaturii României în faţa membrilor CIO.

„Ar fi fost normal
să câștigăm”
În cadrul cele de-a 128-a reuniuni a CIO de
la Kuala Lumpur , candidatura României pentru olimpiada de tineret a primit 10 voturi, în
timp ce orașul elveţian, 71. Comisia de evaluare, condusă de chinezul Yang Yang, a stabilit
că ambele echipe sunt capabile să organizeze
jocurile, dar a fost ales Lausanne-ul.
Primarul Adrian Veștea, care a făcut parte
din delegaţia României la CIO, a precizat că
Râșnovul își va face în continuare datoria faţă
de sport și va organiza în continuare etapele de
Cupa Mondială la sărituri cu schiurile și Campionate Mondiale de schi nordic. „Competiţia a
fost una foarte serioasă. Până la urmă ne-am
«bătut» cu Lausanne. Dacă se mergea pe principiile agendei 2020 stabilită chiar de CIO, era
normal să câștigăm. Aveam costuri mult mai
reduse, distanţele dintre baze și satul olimpic
erau mici. Membrii au considerat, însă, altceva. Și pentru Olimpiada din 2022, Almaty a
venit cu un proiect cu costuri mult mai mici
decât Beijing, dar a pierdut. Nu este o tragedie,
mergem înainte, privim spre viitor. Faptul că
am ajuns în această finală este un lucru
extraordinar”, a precizat primarul Adrian
Veștea. Acesta speră că Râșnovul, în colaborare
cu Brașovul, Predealul și Cheile Grădiștei, va
persevera și își va depune candidatura pentru
următoarea Olimpiadă.

Lausanne-ul a avut „pile”
Candidatura României la CIO a fost
prezentată de Alin Petrache, președintele
Comitetului Olimpic și Sportiv Român, care a
subliniat în primul rând că Brașovul a găzduit
cu succes ediţia de iarnă din 2013 a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE),
sporturile de iarnă fiind foarte populare în

zonă. Candidatura orașului elveţian Lausanne
a fost susţinută în schimb chiar de un membru
al CIO, Patrick Baumann - secretar general al
Federaţiei Internaţionale de Baschet (FIBA),
care a mizat pe avantajul sport și educaţie: „în
inima Europei este o ţara perfectă, unde totul
merge ca un ceas”.

Avantaje și dezavantaje
Potrivit deciziei CIO din 31 iulie, Jocurile
din ianuarie 2020, care se vor desfășura la 12
discipline, în cinci sporturi de iarnă, vor fi
organizate de Elveţia împreună cu Franţa, prin
staţiunea Tuffes a Prémanon, care va găzdui
probele de sărituri cu schiurile, biatlon și combinata nordică. Celelalte probe se vor derula la
Lausanne (hochei pe gheaţă, patinaj artistic și
patinaj viteză), iar schiul alpin va avea loc la
Leysin, Villars și Les Diablerets. Distanţele dintre bazele de concurs și satul olimpic vor fi și
de peste 100 km.
Prin comparaţie, Brașovul venea cu o zonă
compactă Brașov - Poiană - Râșnov - Predeal Cheile Grădiștei și cu un sat olimpic la nivel de
patru stele, respectiv Poiana Brașov. Ne lipseau
în schimb un patinoar și o bază de snowboard,
investiţii prinse însă în planul de candidatură.
Brașovul a avut o și serie de avantaje economice, pornind de la bugetul de organizare
incomparabil mai mic decât al orașului
elveţian. Elveţia a promis un buget de 42,2
milioane de dolari, (faţă de bugetul estimat de
Brașov de numai 14 milioane de dolari) asigurat în proporţie de 66% din subvenţii publice.
Din păcate, un criteriu important în stabilirea orașului organizator a fost ca acesta să
fie conectat la un aeroport internaţional din
apropiere, capitol la care Brașovul a pierdut
multe puncte în favoarea localităţii elveţiene.
Neexistând nici autostradă, judeţul Brașov a
fost astfel descalificat în duelul cu Lausanne.
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Primul român participant la Olimpiada de
Iarnă a trecut la cele veșnice
Râșnoveanul Constantin Vlădea s-a stins din viaţă la 92 de ani
Sportul românesc este mai sărac odată cu
trecerea în nefiinţă a lui Constantin Vlădea, decan
de vârstă al schiorilor din întreaga ţară. Acesta
s-a stins din viaţă pe 2 august, la vârsta de 92 de
ani, după o viaţă petrecută în slujba sporturilor de
iarnă. Cu toate că trecerea timpului și-a pus
amprenta asupra lui, nea Costică a schiat până în
ultimii ani de viaţă și avea emoţii la orice start al
vreunei competiţii de veterani la care lua parte.
Sportivul din Râșnov a fost primul român participant la olimpiada de iarnă, după o ștafetă desfășurată la Râșnov în 1946, Federaţia Română de
Schi desemnându-l să participe la pregătirea pentru marele eveniment de la Saint Moritz din
1948. Astfel, la a cincea olimpiadă de iarnă din
istorie, prima de după cel de-al Doilea Război
Mondial, Constantin Vlădea a obţinut locul al
șaptelea în clasamentul general și locul al doilea
cu tragere, făcând parte din echipa de patrulă

militară, un echivalent al biatlonului de azi. În
casa sa, la loc de cinste sunt toate lucrurile ce
amintesc de acel moment, iar fotografiile le-a
admirat până în ultima zi a vieţii. „Acolo am fost
pentru o lună de zile. Ne-am întâlnit cu Regele
Mihai. El a abdicat în 1947 și a fost nevoit să
plece din România. Noi am fost în 1948 în
Elveţia. Ne-am întâlnit și ne-a urat succes”,
rememora Constantin Vlădea aventura elveţiană,
în urmă cu câţiva ani. După aceasta, federaţia l-a
desemnat să înfiinţeze 20 de cluburi de schi în
ţară, printre care și la Râșnov. A condus Clubul
Federaţiei Române de Schi timp de 25 de ani,
timp în care a format patru concurenţi la
olimpiade, din Centrul de la Râșnov.

Pe schiuri de la 7 ani

Constantin Vlădea a mers pe schiuri prima
dată la vârsta de 7 ani, în 1930. „Am mers mai

departe la școala de schi, la Diham, organizată
de Federaţia Română de Schi, cu diferite categorii de vârstă”, povestea schiorul, ajuns la
bătrâneţe, începutul drumului său în sport. După
școala de schi de la Diham a devenit instructor,
iar prin mâinile lui au trecut foarte mulţi copii.
Cinste i-a făcut momentul în care a devenit
instructor în cadrul Federaţiei Române de Schi.
Constantin Vlădea a participat, de-a lungul timpului, la diferite competiţii, de unde s-a întors
mereu cu multe cupe, diplome și premii.

Punte peste timp
Performerul de la St. Moritz a adus flacăra
olimpică la el acasă, în 2013, la 90 de ani, participând la deschiderea FOTE. După ce a ajuns în
România și a poposit la București, la Râșnov
flacăra a preluată de către decanul de vârstă al
schiorilor din România la acea vreme, Constantin

Vlădea. Astfel, pe 10 februarie 2013, schiorul a
purtat simbolul olimpiadei și l-a înmânat primarului Adrian Veștea, purtând chiar tricoul cu
care a concurat în 1948.

A schiat până în
ultimii ani de viaţă
Chiar dacă ajunsese la o vârstă respectabilă,
Constantin Vlădea nu a renunţat la schiurile sale
nici în ultimii ani de viaţă. Schia și își îngrijea cu
atenţie schiurile, respectând pregătirea fizică
generală ca atunci când era în anii săi de glorie,
făcea mereu câte 10 coborâri ca să-și menţină
antrenamentul.
Născut la 2 februarie 1923, venerabilul schior
a trecut la cele veșnice pe 2 august 2015, Constantin Vlădea fiind condus pe 4 august de prieteni și apropiaţi pe ultimul drum.

„Îţi mulţumim pentru tot ce ai făcut, prieten drag!”
„Moartea dragului nostru nea Costi Vlădea este o pierdere mare, atât
pentru familie, căreia îi prezentăm sincere condoleanţe, cât și pentru
comunitatea orașului Râșnov care a pierdut un membru valoros.
Râșnoveanul Constantin Vlădea a fost un mare sportiv și un mare
antrenor. A strâns medalii și amintiri, prieteni și admiratori. A iubit viaţa
și a fost un model pentru cei din jurul său. Avea felul său simpatic și
optimist de a privi viaţa. Cât de bine i se potrivește lui nea Costi deviza
«O minte sănătoasă într-un corp sănătos». La o vârstă venerabilă, îl
vedeam pe Nea Costi, iarna pe schiuri și vara pe bicicletă. Deși a existat
o diferenţă de vârstă între noi, pot să afirm cu încredere că ne-a legat o
prietenie frumoasă. Eu cred că adevărata prietenie se bazează pe fapte,
idei și sentimente. Și nu au fost puţine lucrurile care ne-au legat. Îi era
drag Râșnovul și se bucura din toată inima de fiecare lucru bun care se
întâmpla în orașul său. Dar, bucuria sa cea mai mare era atunci când
avea vești bune despre Râșnovul sportiv și olimpic. Acum 67 de ani,
campionul Râșnovului, Constantin Vlădea, participa la Jocurile
Olimpice de Iarnă în Elveţia, la St. Moritz. Și-a reprezentat ţara cu cinste
și a fost felicitat, alături de colegii săi, de Regele Mihai. I-am ascultat cu
drag, de fiecare dată, povestea sa olimpică. Atât de mult l-am iubit încât,
atunci când Râșnovul a fost în 2013 gazda Festivalului Olimpic al Tineretului European, i-am încredinţat torţa olimpică. Pe scena din centrul
Râșnovului, Nea Costi Vlădea a pășit cu lacrimi în ochi pe scena festivă,

alături de Ivan Patzaichin, cel mai mare sportiv olimpic al României. Era
un arc peste timp al campionului din Râșnov. Ce își putea dori mai mult,
la apusul vieţii, un om care a iubit schiul cu tot sufletul său mare și a
arătat elevilor săi ce înseamnă respectul pentru spiritul olimpic? Nu
cred că a lipsit vreodată de la o competiţie de schi, biatlon sau sărituri
cu schiurile din Râșnov. Cât era de fericit la Cupa Mondială de sărituri!
Sunt mulţumit că nea Costi a trăit să vadă trambulinele și pista de biatlon de pe Valea Cărbunării. În această privinţă, cred că a plecat dintre
noi cu sufletul împăcat.
Se spune că în fiecare zi murim câte puţin. Trebuie să ne obișnuim cu
asta. Important este ce lăsăm în urma noastră. Nea Costi Vlădea a lăsat
o întreagă istorie sportivă și un exemplu de omenie, dăruire, dragoste
și prietenie. Îţi mulţumim pentru tot ce ai făcut, prieten drag! O să ne
lipsească vorba ta blândă, optimismul debordant și zâmbetul tău plăcut. O să ne fie greu fără tine, o să te căutăm din priviri la Serbările
Zăpezii, o să tresărim la viitoarele competiţii de pe Valea Cărbunării cu
gândul la tine…
Astăzi, campionul nostru se retrage să se odihnească. Dumnezeu să te
odihnească în pace, nea Costi! Amintirea ta o să rămână în mintea și
inima noastră pentru totdeauna!”
Adrian Veștea,
primarul orașului Râșnov

Pe schiuri până la 90 de ani.

„Un om de o
înaltă ţinută morală”

10 februarie 2013 - Constantin Vlădea purtând flacăra olimpică FOTE 2013. Pentru el a fost o împlinire
că flacăra olimpică a ajuns în locul lui natal și chiar a purtat numerele pe care le-a avut la St. Mortiz.

Apreciere nemărginită din partea soţiei
Mărioara este fiinţa care i-a fost alături timp de zeci
de ani lui Constantin Vlădea, din căsătoria lor
născându-se doi copii. Pe când avea 78 de ani, a
decis să scrie câteva rânduri, în semn de preţuire
pentru iubitul său soţ, cuvinte prin care îi îndemna și
pe copii și pe nepoţi să păstreze mereu vie amintirea
„bunului tată și bunic”, care i-a iubit neîncetat. Un an
mai târziu, d-na Mărioara avea să se stingă din viaţă.

„Un om foarte deschis și dinamic, dar mai
ales de o înaltă ţinută morală. Un om de
cuvânt și foarte ambiţios, bunul meu prieten Costi Vlădea nu se lăsa niciodată până
nu reușea să realizeze orice obiectiv își
propunea. Mai mult, a fost și un sportiv de
mare caracter și de mare valoare”, l-a descris Dumitru Bucșa, unul din cei mai buni
și vechi prieteni ai lui Nea Costi, cu care se
cunoștea de peste jumătate de veac. Cei
doi se întâlneau și acum, după atâţia ani,
și obișnuiau să rememoreze întâmplări
prin care au trecut împreună. „Ne aminteam episoade din sport, dar vorbeam și
despre familie. Era tare mândru de cei doi
băieţi, unul profesor, celălalt doctor, dar și
de nepoţii lui, licenţiaţi cu toţii, oameni
realizaţi”, povestește nea Mitică.
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CEL MAI MARE FESTIVAL DE METAL DIN ROMÂNIA

40 de formaţii și peste 3.500
de rockeri pe Valea Cetăţii
Cea de-a treia ediţie a Rockstadt Extreme Fest
Cel mai așteptat festival de metal din România, Rockstadt Extreme Fest, a ajuns la cea de-a
treia ediţie, peste 40 de formaţii de pe trei continete urmând a concerta până duminică, 15
august, pe Valea Cetăţii, în faţa unui public din 15
ţări. Astfel, localnicii, dar și vizitatorii din Republica Moldova, Ucraina, Chile, Germania, Austria,
Australia, Ungaria sau Statele Unite ale Americii
sunt așteptaţi cu muzică din cea mai bună, pe
lângă cele două scene existând și un spaţiu dedicat filmelor horror. Preţul unui abonament este
de 200 de lei, în acest an organizatorii luând
decizia de a nu vinde bilete pe fiecare zi în parte.

Mii de abonamente
vândute
„Cred că vom avea în jur de 3.500 de spectatori, acesta devenind un număr constant, credem
noi, perfect pentru capacitatea locaţiei, una ideală
din punctul nostru de vedere, fapt pentru care trebuie să mulţumim Primăriei Râșnov. Până la
sfârșitul lui iulie fuseseră vândute deja 2.500 de
abonamente. Este cel mai mare festival de
metal din România, singurul pe această nișă,
a celor care apreciază metalul dur, extrem”,
a explicat Dan Zaharia, președintele Asociaţiei Culturale REF, organizator al festivalului. Trupe precum AT THE GATES
(Suedia), MOONSPELL (Portugalia),
BIOHAZARD (SUA), ENSIFERUM
(Finlanda) sau ENSLAVED (Norvegia), dar și formaţiile autohtone
ABIGAIL, THE THIRTEENTH
SUN, ARGUS MEGERE, TIARRA
sau HOLY MOTORS vor face ca
Valea Cetăţii să răsune pentru
câteva zile pe cele mai dure

acorduri de metal, Râșnovul devenind în acest
timp capitala rock-ului din toată lumea. Portughezii de la Moonspell și norvegienii de la Vulture Industries vor oferi publiclui show-uri speciale, adaptate evenimentului din Orașul Trandafirilor, iar concertul celor de la White Walls va fi filmat pentru DVD.

Corturile vor sta tot
pe terenul de fotbal
Cum pensiunile din oraș vor fi cu siguranţă
pline la jumătatea lunii august, la fel ca la precedentele ediţii, pentru cei care nu găsesc cazare va
exista un camping amplasat pe terenul de fotbal, în
imediata apropiere a zonei de festival. „Având în
vedere că la un moment dat este posibil să nu mai
existe locuri disponibile, vom apela la public pentru o amplasare cât mai uniformă a corturilor,
oferind astfel spaţiu și «vecinilor». Am decis ca

pentru ediţia 2015 să asigurăm un număr suficient de mare de dușuri și toalete, acestea
urmând a fi curăţate zilnic, pentru a evita
neplăceri care, într-adevăr, au existat în trecut”,
a mai spus Dan Zaharia.
Camping-ul a fost deschis publicului
începând de miercuri, 12 august (prima zi de
concerte), ora 10.00, și va fi eliberat până
duminică, 16 august, la ora 12.00. Organizatorii
reamintesc că în spaţiul de camping nu va fi permis accesul cu mâncare și băuturi din afara festivalului, însă va exista un stand cu apă și bere, la
preţuri de magazin alimentar, precum și un stand
unde se va putea servi micul dejun.
Preţul unui abonament de camping este de
15 lei. Ca noutate, nu va mai fi disponibil serviciul
de închiriat corturi, rockerii trebuind să se gândească la acest aspect încă dinainte de a pleca de
acasă.

PROGRAM
ROCKSTADT
EXTREME
FEST 2015
MIERCURI, 12 AUGUST
Scena secundară
" TBA 16.00 - 16.40
" Asemic - 17.00 - 17.40
" Blacksheep - 18.00 - 18.40
" Ropeburn - 19.00 - 19.40
" Argus Megere - 20.00 - 20.40
" Sedna - 21.00 - 21.40
" The Fading - 22.00 - 22.40
" Fleshworld - 23.00 - 23.45
" Pinholes - 01.10 - 02.00
" Afterparty - 02.10
JOI, 13 AUGUST
Scena principală
" Mindthreat 13.50 - 14.20
" Caronte 14.50 - 15.30
" Harakiri for the Sky 16.00 - 16.45
" Roadkill Soda 17.15 - 18.00
" Krisiun 18.30 - 19.15
" Monuments 19.40 - 20.30
" Be’lakor 21.00 - 22.00
" Ensiferum 22.30 - 23.30
" Kataklsym 00.00 - 01.00
Scena secundară
Drumstage pe parcursul zilei
" Clitgore 01.20 - 02.00
" Holy Motors 02.20 - 03.00
" Afterparty 03.10
VINERI 14 AUGUST
Scena principală
" Scars of a Story 13.30 - 14.00
" Tacit fury 13.30 - 14.00
" The thirteenth Sun 15.40 - 16.20
" Vulture Industries 16.45 - 17.40
" Suicidal Angels 18.05 - 18.50
" Ne Obliviscaris 19.20 - 20.10
" Enslaved 20.40 - 21.50
" Moonspell 22.22 - 23.30
" Biohazard 00.00 - 01.10
Scena secundară
Drumstage pe parcursul zilei
" Transceatla 01.30 - 02.10
" Afterparty cu DJ Hefe 02.20
SÂMBĂTĂ, 15 AUGUST
Scena principală
" Them frequencies 13.50 - 14.20
" Jinjer 14.50 - 15.30
" Downfall of Gaia 16.00 - 16.45
" Dirty Shirt 17.15 - 18.00
" White Walls 18.30 - 19.20
" Taake 19.40 - 20.40
" Marduk 21.00 - 22.00
" Combichrist 22.30 - 23.30
" At the Gates 00.00 - 01.10

Scena secundară
Drumstage pe parcursul zilei
" Tiarra 01.21 - 02.00
" Abigail 02.20 - 03.05
" Aferparty 03.10

Pasionaţi ai motoarelor
din toate zările s-au
reunit pe drumul Glăjeriei
pe acorduri rock
Pasionaţi ai motoarelor din toată ţara
și nu numai s-au adunat la Râșnov în
weekendul 24-26 iulie, cu prilejul celei dea doua ediţii a festivalului „Lupii Liberi”,
care a avut loc lângă Pensiunea Damar, pe
drumul Glăjeriei. Deoarece anul trecut
evenimentul a reprezentat un real succes,
organizatorii au hotărât să dea „volumul”
mai tare, în prezenţa unora din cele mai
bune trupe românești. Astfel, în seara de
vineri, pe scenă au urcat Hippie și Trooper,

sâmbătă au concertat Bucium și Kempes,
iar lângă focurile de tabără au cântat cei de
la Refried Soulz. Atmosfera a fost completată de cei zece metri cubi de lemne care
au asigurat „muniţia” pentru cel mai mare
foc de tabără din ţară, iar „arsenalul” petrecerii a fost completat de cinci ceaune mari
și grătare care au potolit foamea participanţilor, dar și de șase baruri de unde aceștia și-au asigurat pe timpul zilei bere pentru „lupta” cu căldura, iar seara au putut
servi vinuri și tării. Pe parcursul întregului
weekend, BMW și-a etalat motoarele cele
mai noi și a organizat test-drive-uri. De
asemenea, cât a fost lumină afară, organizatorii au organizat diverse concursuri
pentru motocicliști și nu numai.
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„Lupii Liberi” au revenit la Râșnov

