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Râșnovul de care suntem mândri!
Zilele orașului s-au dovedit încă odată sărbătoarea de suflet a râșnovenilor. Parada de deschidere a adunat la un loc
sute de oameni implicaţi direct în viaţa comunităţii, fie că e vorba de reprezentanţi ai instituţiilor din oraș, pompieri,
jandarmi, poliţiști, militari sau de sportivi, elevi și artiști care ne duc tradiţia mai departe. Pe tot parcursul celor trei
zile de sărbătoare, numărul de participanţi la evenimente a fost unul record, peste 10.000 de oameni pe Valea Cetăţii.
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Locul 4 pe ţară!
Menţiune pentru pompierii
râșnoveni la faza naţională a
întrecerii serviciilor voluntare
În zilele de 3 și 4 august, la Sibiu a avut loc
etapa naţională a concursurilor profesionale
pentru servicii voluntare de pompieri, întrecere
la care echipa SVSU Râșnov a reprezentat 7
judeţe din Regiunea Centru (Brașov, Harghita,
Covasna, Sibiu, Alba, Bistriţa, Mureș). Membrii
echipei râșnovene au reușit calificarea în această
fază a competiţiei după ce au devenit pentru a
șaptea oară consecutiv campioni judeţeni, pentru ca apoi să câștige și faza regională, desfășurată în luna iulie la Bistriţa.
Evenimentul de la Sibiu a fost deschis în

prezenţa inspectorului general al IGSU, col.
Daniel Dragne, iar în continuare, timp de două
zile, cele mai bune 8 echipaje de salvatori voluntari din ţară s-au întrecut la cele trei probe consacrate: „Ștafeta 4x100 metri”, „Pista de
îndemânare și viteză” și „Dispozitivul de intervenţie”. Ajunși în premieră în această fază a competiţiei, pompierii râșnoveni s-au clasat pe locul
al doilea la proba „Dispozitiv de intervenţie”, în
clasamentul general alegându-se cu „Menţiune”.
„A fost o luptă foarte strânsă, echipajele
fiind extrem de bine pregătite. Felicităm toate
formaţiile prezente și, bineînţeles, îi felicităm
pe băieţii noștri, care s-au prezentat onorabil
la acest concurs”, a declarat Ionuţ Munteanu,
șef al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă Râșnov.

Echipajul râșnovean participant la competiţie a fost alcătuit din: Iulian Calara, Adrian Apostol,
Cătveș Mădălin, Radu Moja, Alin Petric, Sabin George Corboș, Radu Oţelea, Paul Brezean, Adrian
Stancu, Alexandru Runceanu, Bogdan Bott și Daniel Ștefes Giurgi (membri formaţie), Ionuţ
Munteanu (șef serviciu), Bogdan Proca (șef lot), Ciprian Aurel Plăiașu (maseur).
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AGENDA CULTURALĂ
" 10 - 13 AUGUST: APROXIMATIV
5.000 DE OAMENI AȘTEPTAŢI LA
ROCKSTADT EXTREME FEST. Rockstadt Extreme Fest a ajuns la ediţia cu numărul
cinci, evenimentul având loc în perioada 10 - 13
august, la deja tradiţionala locaţie - terenul de
biatlon de la baza Cetăţii Râșnov. Organizatorii
așteaptă pentru cele patru zile de concerte în jur
de 5.000 de oameni, fiind deja vândute un
număr de 4.000 de abonamente. Acestea pot fi
achiziţionate și de la faţa locului, la preţul de
300 de lei, pe toată durata festivalului.

" 1 - 3 SEPTEMBRIE: DANCING
MOUNTAINS, ÎN PREMIERĂ. În primele
trei zile ale lunii septembrie, la Râșnov se va desfășura un alt eveniment în premieră, Dancing
Mountains. Acesta este un festival de muzică
electronică, în trecut alte patru ediţii având loc
în Poiana Brașov și la Codlea. În prima dintre
cele trei seri petrecerea se va desfășura în Cetate,
pentru ca apoi DJ-ii prezenţi, precum și participanţii, să se mute la Complexul Olimpic de pe
Valea Cărbunării.
" 8 – 10 SEPTEMBRIE: RĂZBOAIELE
DINTRE DACI ȘI ROMANI, ÎN GRĂDINA CETĂŢII. Dacii și romanii se vor reîntâlni în luna viitoare, între 8 și 10 septembrie, în
Grădina Cetăţii, unde se va desfășura a doua
ediţie a Festivalului Antic Cumidava – Râșnov.
Pasionaţii de istorie antică vor avea ocazia de a
asista la simulări de lupte între legiunea romană
și războinicii daci, sarmaţi, germanici, la
demonstraţii de folosire a tacticilor și armelor
antice (arc, suliţă, lance, falx, gladius, pilum,
praștie antică baleară, balistă) și vor putea să
vadă cum se făcea instrucţia militară acum 2000
de ani. Nu vor lipsi nici ritualurile religioase ale
dacilor și romanilor. De asemenea, sub
supraveghere, spectatorii vor învăţa să tragă cu
arcul sau să arunce suliţa. În tabăra amenajată
la Cetatea Râșnov vor fi deschise mai multe ateliere (unele dintre ele interactive) de olărit, prelucrare metal – fierărie, confecţionare armuri,
gastronomie daco-romană, mozaic roman,
monetărie antică, caligrafie romană și cartografie, sculptură în marmură și piatră sau
inginerie și arhitectură. Organizatori ai evenimentului sunt Primăria Râșnov și Asociaţia
Terra Dacica Aeterna.

OPORTUNITATE
" CALIFICAREA DE „AGENT TURISTIC GHID” SE OBŢINE GRATUIT
LA RÂȘNOV. Voluntariatul reprezintă o
mișcare ce are tot mai mulţi adepţi în zilele
noastre, în special tineri, aceștia alegând să se
dezvolte și prin implicarea în viaţa comunităţii din care fac parte sau în diverse proiecte.
Una din posibilităţile la îndemână de a face
voluntariat în Râșnov este cea de ghid în
cadrul Centrului Naţional de Informare și Promovare Turistică (CNIPT), activitate în urma
căreia participanţii se pot alege cu diplome de
„Agent turistic ghid”. „Persoanele care vin să
se înscrie au parte de o activitate care durează
șase luni, iar la finalul acesteia primesc o adeverinţă pe baza căreia obţin diploma. Practic,
voluntariatul echivalează cu un curs cu durata de opt luni, al cărui cost se ridică la aproximativ 2.000 de euro. Programul a demarat
anul trecut. Este binevenit orice dorește să fie
voluntar, râșnovean sau din altă localitate, și
considerăm că această alegere poate fi una
extrem de utilă mai ales absolvenţilor de
liceu”, a explicat Maria Olteanu, reprezentant
al CNIPT Rașnov. Pe durata voluntariatului,
persoanele înscrise desfășoară activităţi de
ghid la Cetate sau la diferitele evenimente culturale din agenda orașului Râșnov.

Drumul din Valea Glăjeriei va fi predat
la cheie până la sfârșitul lunii august

DE LA DRUM
PIETRUIT LA O
STRUCTURĂ DE
REZISTENŢĂ DE 50 CM.
Întreg drumul a fost decopertat, încărcat cu structură de piatră și ulterior
asfaltat, în două
straturi.

De la bugetul orașului s-a alocat
mai puţin de 1,5% din valoarea
totală investiţiei, finanţarea fiind
asigurată prin PNDL și de la
Consiliul Judeţean Brașov
Începută anul trecut, modernizarea celui
de-al doilea tronson al DJ 101 din Valea Glăjeriei
va fi finalizată până la 31 august. Artera leagă
orașul Râșnov de traseele montane către cabanele
Mălăiești și Diham, reprezentând astfel o
investiţie necesară dezvoltării turismului

râșnovean. La acest drum, cele mai grele lucrări
s-au finalizat, fiind turnate în procent de 100%
inclusiv cele două straturi de asfalt prevăzute în
proiect. „În 31 iulie a fost terminată asfaltarea și
a fost demarată procedura de stabilire a filmului
marcajului. În curs de finalizare sunt lucrările de
realizare a podeţelor de acces la proprietăţile din
zonă, plus lucrări de detaliu la ultimele două din
cele 11 podeţe transversale realizate peste cursul
de apă, care a fost la rândul său taluzat și stabilizat”, a precizat primarul Liviu Butnariu.
Pentru modernizarea acestui tronson,
Primăria Râșnov a obţinut o cofinanţare de 87%
de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Adminis-

traţiei Publice și Fondurilor Europene, printr-un
proiect înscris în Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL).
Astfel, din valoarea totală a investiţiei de
4.270.450 (inclusiv TVA), suma de 3.718.506 lei a
fost asigurată de la bugetul de stat (prin PNDL), o
cofinanţare suplimentară de 500.000 lei fiind
primită din partea Consiliului Judeţean Brașov,
prin programul de susţinere financiară a primăriilor care au accesat fonduri prin programe
naţionale sau europene. În aceste condiţii, presiunea pe bugetul local a fost redusă la mai puţin
de 1,5%, din banii orașului fiind cheltuită doar
suma de 51.944 lei.

7.000 de metri steri de lemn de foc, pentru râșnoveni
Cantitatea este aproape dublă
faţă de cea de anul trecut.
Potrivit noilor reglementări, se
acordă 10 metri steri per imobil
Dacă în anul 2016 Ocolul Silvic Râșnov a scos
la vânzare aproximativ 4.000 de metri steri de
lemn de foc destinat consumului populaţiei, anul
acesta, cota aproape că s-a dublat, ajungând la
7.000. Lemnul de foc poate fi cumpărat numai de
persoanele care sunt domiciliate în Râșnov, în
baza unei cereri aprobate de primărie.

Cel mai mic preţ
Preţul este de 95 de lei/metru ster, fără
transport, acesta fiind cel mai mic din zonă, și
nu comparat cu cel practicat de furnizorii privaţi care e și de peste două ori mai mare, ci cu
tarifele stabilite de celelalte primării pentru
lemnul furnizat populaţiei, în condiţiile stabilite de Codul Silvic.
Potrivit primarului Râșnovului, Liviu
Butnariu, numărul de cereri depuse de locui-

tori a crescut foarte mult, context în care cantitatea de masă lemnoasă care poate fi exploatată
în acest scop, deși aproape dublată, a devenit
insuficientă. „Conform unei Hotărâri de Consiliu Local emisă în baza noilor reglementări
din Codul Silvic intrate în vigoare în data de 21
iulie 2017 s-au aprobat noile criterii de alocare
a lemnelor de foc pentru populaţie. Astfel, s-a
stabilit ca pentru fiecare imobil să poată fi
achiziţionată o cantitate de 10 metri steri, în
ordinea depunerii cererilor. Anul acesta am
înregistrat 696 de cereri, însă, având în vedere
mai sunt de onorat 240 de anul trecut, avem
încă un deficit de aproximativ 2.400 metri
steri. În baza noului regulament, cererile pentru lemne de foc vor fi însă reanalizate, având
în vedere că există cazuri în care pentru același
imobil au depus cereri mai multe persoane”, a
precizat Liviu Butnariu.

Cu programare, în ordinea
depunerii cererilor
Cererile vor fi onorate în ordinea depunerii,
iar beneficiarii vor fi anunţaţi când pot merge să

ridice lemnul de foc. Până în momentul de faţă,
au fost valorificaţi către populaţie în jur de 2.000
metri steri, capacitatea zilnică de procesare fiind
de aproximativ 50 metri steri. Distribuirea cantităţii rămase, respectiv 5.000 metri steri, se va
face până la data de 1 noiembrie. „Lemnul se
ridică de la platforme, în baza programărilor.
Pădurarii au case de marcat portabile, astfel că
plata se poate face pe loc”, a declarat șeful Ocolului Silvic Râșnov, Gheorghe Puiu.
Recoltarea și vânzarea de lemn de foc către
populaţie și unităţile publice e strict conformată
prin lege, noi reglementări în acest sens fiind
aprobate prin Legea nr. 175/2017 pentru completarea Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic. Astfel,
nu poate fi alocat cu această destinaţie decât
lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de
maximum 24 cm. Totodată, potrivit reglementărilor Ministerului Mediului, anul acesta va trebui stabilită și cota de lemn de foc pentru nevoi
locale în anul 2018. La Râșnov, a explicat ing.
Gheorghe Puiu, șeful Ocolului Silvic, „având în
vedere numărul mare de cereri, pentru anul
viitor luăm în calcul să suplimentăm cota de
lemn de foc destinat populaţiei”.

Program gratuit de microcipare a câinilor
cu stăpân în perioada 1 - 29 septembrie
Râșnovenii deţinători de câini vor avea la dispoziţie, în perioada 1 - 29 septembrie, un program gratuit de microcipare, iar pentru a beneficia de acesta trebuie doar să se prezinte la sediul Primăriei, unde, cu cartea de identitate, vor
face dovada că locuiesc pe raza localităţii și vor fi
trecuţi într-un registru. În continuare, medicul
veterinar se va deplasa la domiciliul solicitantului pentru a microcipa câinele. Persoanele care
din motive medicale nu se pot deplasa la sediul
Primăriei pot solicita înscrierea telefonic, la
numărul 0729.499.397. Înscrierile în program
vor începe la data de 1 septembrie.
„În conformitate cu prevederile din HCL nr.

210/29.09.2015 privind creșterea și deţinerea
animalelor domestice în orașul Râșnov, proprietarii sau deţinătorii de câini, persoane fizice
sau persoane juridice, au obligaţia să asigure
identificarea câinilor pe care îi deţin exclusiv
prin implantarea unui microcip. Nerespectarea
prezentului regulament se sancţionează de
către împuterniciţi ai Primăriei, cu amendă
cuprinsă între 300 și 500 de lei pentru persoane
fizice, respectiv 1.000 - 1.500 lei pentru persoane juridice”, a explicat viceprimarul
Marieana Ducar. Aceasta a mai precizat că
cetăţenii care doresc să simplifice procedura se
pot prezenta cu câinele direct la adăpostul de

animale din localitatea Cristian (str. Teilor nr. 3,
telefon 0746.256.666), între orele 9.00 și 12.00,
în fiecare zi de luni până vineri, unde microciparea se va face pe loc. Și aici trebuie prezentată
cartea sau buletinul de identitate, atât pentru a
certifica domiciliul în Râșnov, cât și pentru
înscrierea în RECS (Registrul de Evidenţă a
Câinilor cu Stăpân), demers obligatoriu din
2015. Înregistrarea în RECS este făcută exclusiv de medicul veterinar, iar proprietarii de animale au obligaţia de notifica, în termen de 7
zile, și evenimentele ulterioare referitoare la
animal: vânzare, cumpărare, pierdere, dispariţie, furt, donaţie, moarte.
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A început schimbarea în cartierele de blocuri
Lucrările au început simultan în Romacril, ISR și Florilor, iar reabilitările merg „până la scara blocului”

Demarate luna trecută, lucrările de
resistematizare și modernizare a cartierelor de
blocuri din oraș încep să dezvăluie viitoarea
configuraţie a acestor zone ale orașului. Astfel,
în cele trei cartiere, respectiv ISR, Florilor și
Romacril, lucrările sunt în grafic, în momentul
de faţă fiind în diferite stadii realizarea sistemului de canalizare pluvială, care va capta
separat apele rezultate în urma precipitaţiilor.
În cartierul Romacril, amplasamentul a
fost predat la începutul lunii iulie și, în premieră, se realizează un sistem de captare a
apelor meteorice. Proiectul a permis tratarea
în paralel a lucrărilor la canalizarea pluvială și
a celor de amenajare a trotuarelor, astfel că
lucrările sunt mai avansate. „Reţeaua de captare a apelor pluviale va fi amenajată lângă
bordură, la marginea suprafeţei carosabile. În
aceste condiţii, se poate lucra simultan, și la
canalizarea pluvială, și la trotuare”, a precizat
primarul Râșnovului, Liviu Butnariu. În acest

cartier, la ora actuală sunt într-un stadiu
avansat lucrările de asfaltare a trotuarelor și
aleilor de la intrarea în scările blocurilor, în
proporţie de peste 50% fiind realizată și delimitarea părţii carosabile cu borduri. Conform
contractului, termenul de finalizare a
lucrărilor este de șase luni de la data predării
amplasamentului, astfel că, dacă vremea va fi
favorabilă, lucrările vor fi terminate în cursul
acestui an.
În ceea ce privește cartierul ISR, care, la
fel, a intrat în sistematizare în luna iulie, conform graficului, în această perioadă se
efectuează lucrările de amenajare a sistemului
de captare a apelor pluviale, constructorul
fiind în faza de trasare a lucrărilor. Tot la
reţeaua de captare a apelor pluviale se lucrează
și în cartierul Florilor, unde se efectuează
„pozarea” reţelei care urmează să preia apa
meteorică. Având în vedere că reţeaua pluvială
e în aceste cartiere pe traseul de stradă, peste

tot se va lucra după un „tipar” gândit să diminueze pe cât posibil disconfortul cetăţenilor și
să evite blocajele în trafic. Astfel, se decupează
mai întâi o porţiune de carosabil, se introduce
noua canalizare, se pavează cu piatră spartă și
apoi se trece la porţiunea următoare. Conform
contractului, termenul de finalizare a
lucrărilor este de patru luni în cazul ISR și de
șase luni pentru Florilor, astfel că, dacă vremea va fi bună, modernizările s-ar putea finaliza tot în cursul acestui an.
Suma totală alocată acestor trei cartiere
este de 3.672.117,56 lei, inclusiv TVA,
finanţarea fiind asigurată integral de la bugetul
local. După finalizarea lucrărilor, toate străzile,
trotuarele, aleile și parcările vor fi asfaltate,
toate zonele cu blocuri fiind resistematizate
după planurile stabilite în urma consultărilor
cu cetăţenii din fiecare cartier în parte. Ultima
etapă va fi pregătirea spaţiilor verzi pentru
plantările din primăvară.

PROIECT FINALIZAT
" STRADA MIHAI VITEAZUL, REFĂCUTĂ ÎN TOTALITATE. Începute în urmă
cu două luni, lucrările de modernizare a străzii
Mihai Viteazul au fost terminate. În primă fază a
fost înlocuită reţeaua de alimentare cu apă potabilă de pe partea stângă a arterei, pe sensul de
mers spre Poiana Brașov, iar odată ce reţeliștii
au încheiat această operaţiune s-a trecut și la
repararea trotuarului afectat de lucrări. În
această etapă a fost refăcută zona verde dintre
trotuar și suprafaţa carosabilă, s-au montat bordurile, au fost configurate zonele de acces către
proprietăţi, pentru ca apoi să fie turnat un nou
strat de asfalt pe trotuar. În cea din urmă fază
s-a executat turnarea unui nou strat de asfalt pe
întreaga parte carosabilă, acţiune care a fost
încheiată în ultimele zile ale lunii iulie.

TREABĂ CHIBZUITĂ

„PROIECTELE CETĂŢENILOR”
" „PARCUL CU TROIŢĂ” DIN CARTIERUL ROMACRIL
VA FI EXTINS, lucru cerut de cetăţenii din zonă în urma consultărilor din primăvară. Pentru a se putea implementa acest proiect, primarul Liviu Butnariu a precizat că „lăţimea arterelor din jurul parcului
va fi redusă până la 2,8 metri, dimensiune prevăzută de normativele
tehnice în vigoare, iar pe aceste străzi se va circula în sens unic, astfel
nu vor apărea probleme în ceea ce privește traficul rutier. Extinderea
părculeţului s-a impus ca necesară, având în vedere că acesta este cel
mai utilizat loc de joacă din cartier”.

" O NOUĂ STRADĂ. Pe un proiect separat de cel aflat acum în
derulare, în cartierul Romacril, pe tronsonul rutier Câmpului - Staţie
Betoane (care în prezent este menţionat în documente ca fiind un drum
de exploatare), cu o lungime de aproximativ 80 de metri, se vor efectua
lucrări de modernizare. „Pe acest sector va fi introdus iluminatul public, vor fi amenajate trotuare și se va turna un strat de asfalt pe
suprafaţa carosabilă”, a explicat primarul Liviu Butnariu. Investiţia a
fost aprobată în urma solicitărilor venite de la riverani după întâlnirile
avute pe teren, la faţa locului, în luna mai.

Ministrul Mediului: Râșnovul e un exemplu
de bune practici în colectarea selectivă
Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a
amintit, în timpul întâlnirii de lucru avute pe 3
august la Brașov cu oficiali CJ și primării din
judeţ, faptul că taxa de rampă, în valoare de 80
de lei pe tona de deșeuri depusă la rampă,
plătită în perioada 1 ianuarie – 1 iulie 2017, a
fost suspendată, însă a amintit că această
amânare are și un cost. „A trebuit să punem
ceva în locul acestei taxe. Astfel, anul acesta,
fiecare primărie trebuie să atingă un procent
de colectare selectivă de 25%. Autorităţile
locale vor trebui să ia toate măsurile pentru a
atinge acest obiectiv, să îi înveţe pe cetăţeni să

selecteze deșeurile. De asemenea, primăriile și
consiliile locale vor trebui să ia toate măsurile,
astfel încât operatorii să respecte regulile, pentru că, de multe ori, aceștia sunt cei care
amestecă deșeurile selectate de cetăţeni”, a
mai spus ministrul. Totuși, Gavrilescu a afirmat că există și localităţi ce pot fi exemple de
bune practici în ceea ce privește colectarea
selectivă: „În judeţul Brașov, un astfel de
exemplu este Râșnovul, unde, în urma discuţiei cu viceprimarul localităţii, am aflat că
sunt aplicate procedurile europene în ceea ce
privește managementul deșeurilor”.

Potrivit primarului Râșnovului, Liviu
Butnariu, cel care a implementat sistemul de
colectare selectivă în perioada în care era director al operatorului local de salubritate, Goscom,
programul de colectare selectivă a deșeurilor
funcţionează de peste 5 ani. Pe scurt, pentru
colectare selectivă, cetăţenii sunt recompensaţi
financiar, primesc o reducere de 10% la factura
de salubritate dacă, de două ori pe săptămână,
„livrează” câte un sac de deșeuri reciclabile. Sacii
sunt puși la dispoziţie gratuit de către Goscom,
iar ridicarea deșeurilor se face în alte zile decât
colectarea gunoiului menajer din oraș.

" ADĂPOSTURILE NOI DIN STAŢIILE DE AUTOBUZ AU FOST MONTATE. Demarat în această primăvară, proiectul privind înlocuirea adăposturilor pentru călători din staţiile de autobuz din Râșnov a fost
finalizat recent. Potrivit primarului Râșnovului,
Liviu Butnariu, au fost înlocuite toate cele 11
adăposturi din lemn, instalate în urmă cu
aproximativ cinci ani. Acestea nu au fost aruncate, ci, după demontare și recondiţionare, li
s-a găsit altă destinaţie. „Două dintre vechile
refugii au fost instalate la halta CFR din
Romacril, astfel încât călătorii să aibă unde să
se adăpostească până vine trenul. Celelalte
nouă au fost duse la complexul sportiv de pe
Valea Cărbunării, urmând a fi transformate în
foișoare în care sportivii își pot depozita echipamentele”, a explicat Liviu Butnariu. Noile
refugii au fost realizate pe platforme betonate
și, spre deosebire de cele vechi, sunt din structură metalică, iar pereţii, inclusiv cei laterali,
sunt din sticlă. Noile adăposturi vor fi prevăzute
și cu sisteme de afișaj a graficului de circulaţie
a autobuzelor, dar și cu băncuţe.

" STAŢIILE VECHI AU FOST RECONDIŢIONATE ȘI MUTATE LA
BAZA OLIMPICĂ ȘI LA HALTA
CFR DIN ROMACRIL.
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Recorduri la Zilele Râșn
și Festivalul Naţional Ec

La concursurile de tracţiune au participat mai mulţi cai decât în orice an,
a fost unul record. 10.000 de oameni pe Valea Cetăţii, 6.000 la cel mai așt

Luptă dusă de doi călăreţi, moment în premieră la Festivalul Naţional Ecvestru.

Spectatorii Festivalului Ecvestru au avut parte, tot în premieră, de
demonstraţii de dresaj, oferite de doi dresori din Brașov și doi din București.

Râșnovenii și turiștii au avut parte în ultimul
weekend al lunii iulie de numeroase momente de
cea mai bună calitate în cadrul celor două evenimente care s-au desfășurat pe Valea Cetăţii,
respectiv „Zilele orașului Râșnov” și „Festivalul
Naţional Ecvestru”.
Ca în fiecare an, proba regină a „Festivalului
Ecvestru”, ajuns la a XV-a ediţie, a fost concursul
de tracţiune, la cele două probe înscriindu-se în
total 41 de competitori, dintre care 12 echipaje la
proba de dublu și 29 la proba de simplu. Practic,
din punct de vedere al numărului de participanţi,
a fost un record, proprietarii venind din toate
colţurile ţării pentru a obţine o medalie la Râșnov.
„De 15 ani am reușit să punem pe harta
naţională acest eveniment frumos, Festivalul
Naţional Ecvestru, unul de mare tradiţie
pentru comunitatea râșnoveană,
așteptat de oameni de toate
vârstele, de la copii la
bunici.

Ne bucurăm să ne adunăm an de an aici și să
petrecem zile minunate împreună. Putem afirma cu certitudine că aceasta este una din cele
mai importante sărbători pentru noi, având în
vedere că sărbătorim totodată și Zilele Râșnovului, și ne bucurăm să avem alături oaspeţi din
diferite locuri ale judeţului sau ale ţării. Cred că
orașul nostru își atinge obiectivul, iar dacă acum
o vreme, festivalul ecvestru era singurul eveniment ce reprezenta o atracţie pentru turiști,
astăzi, atât agenda culturală, cât și cea sportivă
sunt foarte bogate. La ediţia din acest an am avut
parte de un număr record de participanţi și, din
fericire, ne-a ajutat și vremea, astfel că ne-am
bucurat de foarte mulţi spectatori. Din estimările
jandarmilor, am avut peste 10.000 de oameni în
cele trei zile ale evenimentului. Numai sâmbătă
seara, la concertul Deliei, au fost în jur de 6.000
de spectatori”, a declarat primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu.
Pentru majoritatea participanţilor, nu numai
premiile puse în joc au contat, ci dorinţa de a
demonstra că au cei mai buni cai. Astfel, după ce
s-a încheiat competiţia, doi dintre proprietari,
Valentin Velea și Ion Olaru, au oferit un show
special: au pus două perechi de cai pentru
a tracta un buștean, momentul
fiind urmat și de o tractare cu
trei cai.

Show special în pauzele concursului: Câte trei sau
patru cai înhămaţi la tractarea buștenilor.

Cea mai frumoasă paradă
Zilele Râșnovului au debutat cu tradiţionala paradă desfășurată pe străzile orașului, deschisă de
călăreţi și fanfară, în urma acestora aflându-se reprezentanţi ai instituţiilor din oraș, sportivi, elevi,
ansambluri populare, pompieri, jandarmi, poliţiști locali și militari. Râșnovenii și turiștii au întâmpinat
parada, ieșind în stradă cu zeci de minute înainte de debutul ei. Cu acest prilej, pe străzi au fost arborate
steagul Râșnovului și tricolorul, odată cu Zilele Orașului fiind celebrată și Ziua Imnului.
Deschizători ai coloanei au fost în acest an membrii unui tandem inedit, Ionut Drăguţu, care la 31
de ani este cel mai tânăr dintre consilierii judeţeni din Brașov, alături de Dan Marius Apostol, în vârstă
de 27 de ani, mezinul consilierilor locali din Râșnov. „Zilele Orașului reprezintă un eveniment mult
așteptat de toţi râșnovenii, un element de mare importanţă pentru identitatea comunităţii noastre. Am
fost onoraţi să deschidem parada din debutul celor trei zile de sărbătoare”, a spus Ionuţ Drăguţu. „Ne
bucurăm că am făcut parte din ceea ce înseamnă un moment foarte important al orașului nostru,
deschiderea unuia din cele mai importante evenimente de peste an. Ne dorim ca această tradiţie să fie
respectată și dusă mai departe an de an”, a declarat și Dan Marius Apostol.

Cel mai așteptat concert, cel al Deliei, a adunat
nu mai puţin de 6.000 de oameni pe Valea Cetăţii.
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Podiumul câștigătorilor la probele de tracţiune

novului
cvestru

iar numărul de spectatori
teptat concert, cel al Deliei
„La proba de dublu, bușteanul a avut 2,4
tone, o provocare chiar și pentru animalele obișnuite cu munca, iar câștigătoare a fost declarată
perechea de cai care a parcurs cea mai mare distanţă în cele patru minute alocate. La proba de
simplu, caii au avut de tras un buștean de 1,12
tone, nici el ușor, timp de 3 minute. Ca de fiecare
dată, greutatea buștenilor și timpul alocat a fost
stabilit de concurenţi. Cum la competiţia de
tracţiune cu un cal au fost mulţi competitori,
am pregătit scurte pauze după fiecare serie de 10
cai, perioadă în care spectatorii au avut ocazia
de a asista la scurte demonstraţii de dresaj, acestea reprezentând o premieră pentru festival”, a
explicat dr. Constantin Ducar, unul dintre iniţiatorii Festivalului.

Marele câștigător,
argeșeanul Văcaru Gheorghe
Cei mai puternici cai au fost cei ai argeșeanului Gheorghe Văcaru, care a obţinut primul
loc la ambele probe – simplu și dublu, reușind
totodată să își adjudece și locul al treilea la
proba de simplu. „Secretul succesului este
munca, îngrijirea și animalele bune. Nu
antrenez caii special pentru astfel de competiţii. Practic, performanţa lor este rodul
muncii de zi cu zi”, ne-a declarat Gheorghe
Văcaru. De altfel, crescătorul din Agreș a
mai obţinut primul loc la proba de

dublu din cadrul festivalului de la Râșnov și în
urmă cu doi ani, iar anul trecut s-a clasat pe
locul al 4-lea, tot la dublu.
Premierea a fost făcută de președintele Consiliului Judeţean Brașov, Adrian Veștea, primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu, și doctorul Ion
Pușcaru, de la Direcţia Sanitar Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor Brașov.

Valea Cetăţii,
neîncăpătoare
Prezent la eveniment, președintele Consiliului Judeţean Brașov, Adrian Veștea, a remarcat faptul că ediţia din acest an a Festivalului
Ecvestru este un succes și din punct de vedere
al numărului foarte mare de spectatori. „Am
văzut că se ajunge foarte greu în «zona zero» a
festivalului, drumul fiind foarte aglomerat. E
un semn că lumea apreciază ceea ce se întâmplă și că evenimentul se bucură de succes.
Acest fapt demonstrează că aici se fac lucrurile
foarte bine. Toate acestea li se datorează
râșnovenilor, celor care așteaptă și dau importanţa cuvenită acestui eveniment. Vreau să le
mulţumesc și celor care vizitează staţiunea.
Sperăm ca și în anii următori aceste evenimente să continue tradiţia și să își atingă
obiectivul pentru care au fost create”, a
declarat Adrian Veștea.

Proba de dublu:
1. Văcaru Gheorghe – proprietarul cailor Voicu și Loţi
2. Velea Valentin – proprietarul cailor Relu și Voicu
3. Voicu Valentin – proprietarul cailor Vida și Radu

Proba de simplu:
1. Văcaru Gheorghe – proprietarul calului Voicu
2. Ghica Codruţa – proprietarul calului Cezar
3. Văcaru Gheorghe – proprietarul calului Loţi

Parada doamnelor, un punct fix pe agenda evenimentului în fiecare an.
Călăreţi de toate vârstele
au defilat pe strada
Ioan Luca Caragiale
și pe Valea Cetăţii.

Sportivii de la CS Olimpic Cetate au făcut și ei
parte din coloana de participanţi la paradă.
Romana și Călușarii, jocuri de însemnătate pentru
comunitatea râșnoveană, au deschis spectacolele.

Mici artiști au susţinut spectacole pe scena evenimentului.
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Festivalul de Film și Istorii, un nou succes

Ediţia a IX-a a Festivalului de Film și
Istorii Râșnov (FFIR) a fost, și în acest an, un
succes. FFIR 2017 a atras multe personalităţi
ale lumii istorice, diplomatice, politice sau
simplii pasionaţi de film și istorie și, așa cum
și-au propus organizatorii încă de la prima
ediţie, a devenit un eveniment important
pentru România.
Au fost peste 40 de producţii documentare
și de ficţiune, 22 de prelegeri, dezbateri și ateliere, 15 concerte și evenimente speciale, 5
expoziţii și prima ediţie a Salonului de Istorii
Scrise și un târg de carte la care au participat
14 edituri. Peste 70 de invitaţi speciali au
dezbătut, în cadrul Școlii de Vară Astra, tema
principală a festivalului de anul acesta:
„Globalizarea Populismului”.

„Brașov 1987. Doi ani
prea devreme”: momentul
culminant al festivalului
Anunţat încă de la început ca fiind
„momentul culminant” al Festivalului, premiera absolută a documentarului „Brașov
1987. Doi ani prea devreme” a fost un real succes. Cinematograful „Amza Pellea” de la
Râșnov a fost neîncăpător duminică, 6 august,
oamenii venind cu ceva timp înainte de
proiecţie pentru a prinde un loc în sală. La
eveniment au participat și mai mulţi oficiali de
rang înalt, cum ar fi ambasadorul Statelor
Unite ale Americii la București, Excelenţa Sa
Hans G. Klemm sau unul dintre vicepreședinţii Senatului României, Ioana Scântei. Au
participat și președintele Consiliului Judeţean
Brașov, Adrian Veștea, primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu, dar și 19 novembriști care au

ieșit în stradă la revolta muncitorească din 15
noiembrie 1987. Documentarul a fost realizat
de jurnalistul Liviu Tofan, producător fiind
Muzeul Judeţean de Istorie Brașov, iar co-producător – Televiziunea Română.
Impresia lăsată de film a fost una extraordinară, pentru ca, după terminarea proiecţiei,
cei peste 200 de spectatori să aplaude minute
întregi în picioare. Aceeași reacţie au avut-o și
în momentul în care, lângă scenă, și-au făcut
apariţia brașovenii care acum 30 de ani „au
scris istoria” și ale căror mărturii au făcut
obiectul documentarului. De altfel, la propunerea vicepreședintelui Senatului României,
Ioana Scântei, s-a ţinut un moment de reculegere în memoria celor 15 novembriști care au
murit după evenimente, unii din cauza unor
boli de care au fost loviţi după ce au trecut prin
beciurile Miliţiei și Securităţii. Tot la propunerea ei, a fost cântat imnul naţional „Deșteaptă-te române!”, care s-a auzit acum 30 de ani,
cântat de muncitori la Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă.
Cât despre conţinutul documentarului, un
singur lucru spunem: filmul trebuie neapărat
văzut. „Brașov 1987. Doi ani prea devreme”
este un documentar realizat fără încrâncenare,
în care alternează mărturiile cutremurătoare
ale novembriștilor cu episoade pline de umor,
cum au fost amintirile muncitorilor care au
găsit roţile de cașcaval din „Judeţeana de partid”
(actualul sediu al Consiliului Judeţean Brașov)
sau cele legate de „omul cu cască albă”. În concluzie, pentru cei care nu au avut șansa să se
afle duminică la Râșnov, recomandarea noastră este să nu rateze difuzarea filmului la TVR,
din 15 noiembrie, exact în ziua în care se vor
împlini 30 de ani de la revolta din 1987.

FFIR a trecut graniţa
unui simplu festival
Ediţia din acest an, a declarat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu, a fost una
impresionantă, confirmând astfel prestigiul
pe care și l-a câștigat în timp: „FFIR 2017 a
fost un succes. La școala de vară au participat mai mulţi cursanţi decât anul trecut,
inclusiv studenţi sau elevi din Republica
Moldova, din zone destul de sensibile, precum Transnistria sau Găgăuzia”. În ceea ce
privește publicul, asistenţa a fost mai
numeroasă decât în anii trecuţi, atât la evenimentele din Grădina Cetăţii, cât și la cele de
la cinematograf, unde sala a fost plină chiar
și la evenimentele în limba engleză. „Un
moment impresionant a fost duminică, la
evenimentul de închidere a FFIR, cu premiera documentarului «Brașov 1987. Doi
ani prea devreme». Sala a fost arhiplină,
spectatorii au stat și la balcon și au mai fost
aduse scaune suplimentare, pentru ca, la
final, întreaga sală să se ridice în picioare,
aplaudând la scenă deschisă, minute în șir,
realizatorii. Aplauze binemeritate, și vreau
să-i felicit și eu, personal, pe cei care au pus
bazele acestui festival, alături de Primăria
Râșnov, în 2009. Mă refer aici la istoricul
Nicolae Pepene - directorul Muzeului
Judeţean de Istorie Brașov, pe atunci director al Direcţiei de Cultură din cadrul
Primăriei Râșnov, la echipa de la Asociaţia
Mioritics, și vreau să-i nominalizez aici pe
Marius Dragomir și Sorin Mîndruţescu în
special. Tot ceea ce s-a întâmplat în acest an
la FFIR 2017 ne onorează, dar în același
timp ne obligă și vom face tot ce putem pentru ca ediţiile viitoare ale să se ridice la

„Nu se aud bașii,
dar se aud ideile”
Nu au lipsit nici reacţiile spectatorilor,
care, pe pagina de Facebook a evenimentului, au postat mai multe comentarii, redăm
doar două dintre ele. „De la voi nu se aud
bașii ca de la Untold, dar se aud ideile. La
voi nu pot veni sute de mii de participanţi,
dar vin oameni care contează!”, a scris un
clujean, Marcel Borodi. O altă spectatoare,
Loredana Matei, a spus că „în cele 3 zile cât
am asistat la dezbaterile FFIR, am senzaţia
că am fost mai atentă și am învăţat mai
multe decât la toate cursurile din facultate.
Iar la documentarul «Brașov 1987. Doi ani
prea devreme», despre al cărui subiect nu
știam nimic înainte de proiecţie, am fost
foarte emoţionată și am plâns!”.
În cadrul atelierului „Memoria
orală. Brașov 1987”, Cosmin
Budeanca i-a împărţit pe
cursanţii de la Școala de Vară
Astra în mai multe echipe
care au împânzit orașul,
adresându-le localnicilor
întrebări despre evenimente
de acum 30 de ani, inclusiv
despre revolta muncitorilor
de la Brașov din 15 noiembrie
1987. La atelier a participat
și Liviu Tofan, jurnalistul care
a realizat „Brașov 1987.
Doi ani prea devreme”.

Râșnovul a marcat împlinirea
unui secol de la nașterea
„domnului în papion”
Centenarul nașterii omului politic Ion
Raţiu a fost marcat la FFIR 2017 prin
proiectarea, în data de 1 august, a unui film
documentar „Domnul în papion”, un eveniment găzduit de Cinematograful „Amza
Pellea” Râșnov. De asemenea, a fost lansat un
număr al revistei „Timpul” dedicat lui Ion
Raţiu, a fost un concert de muzică românească
contemporană presărat cu lectura unor texte
scrise de Ion Raţiu, iar pe turnul de la intrarea
în Grădina Cetăţii a fost pus afiș imens. Totodată, în Piaţa Unirii, pe toată durata festivalului
a putut fi văzută expoziţia foto „Un destin pentru România”, dedicată lui Ion Raţiu. Participant la panel-ul care a evocat personalitatea
tatălui său, Nicolae Raţiu a transmis organizatorilor, după câteva zile, un mesaj: „Aș dori să
vă spun cât de mult mi-a plăcut festivalul și, în
mod special, doresc să vă mulţumesc,
bineînţeles, pentru eforturile deosebite pe care
le-aţi făcut pentru a-l onora pe tatăl meu Ion
Raţiu în acest an centenar. Ceea ce faceţi la
Râșnov este minunat. Ceea ce aţi organizat
pentru tatăl meu (și pentru mine) a fost extraordinar - mulţumesc de multe ori!”.

înălţimea acesteia, mai ales că în 2018 va fi
una aniversară, a X-a”, a declarat primarul
Liviu Butnariu.
Pe de altă parte, directorul Muzeului
Judeţean de Istorie Brașov, Nicolae Pepene,
unul dintre cei care au pus bazele FFIR, a afirmat că, după 9 ediţii, „festivalul de la Râșnov,
dincolo de faptul că atrage pasionaţii de film
sau de istorie, trebuie să se mândrească că a
trecut dincolo de această linie, cea a festivalului, aducând producţii proprii. Realizarea
documentarului «Brașov 1987. Doi ani prea
devreme» a transformat FFIR într-un eveniment special și va trebui să ne pregătim pentru anul viitor, când se va ajunge la a X-a
ediţie. Poate că nu vom avea teme la fel de
importante ca Brașov 1987, dar vom avea, cu
siguranţă, lucruri interesante, care să ne
aducă publicul mai aproape”.

A-C Leonte a încântat publicul
cu ritmurile lor electro-jazz, cu un
pahar de vin și o pâine caldă.

„Robin and the Backstabbers” au
strâns în 4 august peste 900 de
oameni în Grădina Cetăţii Râșnov,
oferind un concert de peste o oră și
jumătate, care va rămâne una dintre
cele mai impresionante istorii ale FFIR.
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SPECTATORI DIN PERU. Moment
antologic în Grădina Cetăţii
Râșnov, în 4 august, la discuţia
dintre Marius Chivu, Marius Rădoi
și fanii expoziţiei lor de fotografie
„Doi prieteni. Trei săptămâni
în Anzi” (deschisă până pe 31
august): doi dintre participanţi
au fost cetăţeni peruvieni cu
domiciliul în Timișoara.

Istoria copiilor pe benzi desenate
Pe lângă atracţiile pentru cei mari, FFIR a avut o secţiune și pentru cei mici,
un club de benzi desenate. Clubul s-a deschis în 30 iulie, la Schubz - Centrul de
Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă, iar profesor de desen a fost Mihai Ionuţ
Grăjdeanu. Printre altele, copiii și-au scris propriile istorii pe cărţi poștale, iar în
2 august , în Promenada Sissi, au participat la un concurs de desene asfalt, jurizat
de cineastul Dan Burlac, producătorul filmului „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

PROCURORI ȘI GENERALI. Penultima zi a FFIR 2017 a
început cu un documentar despre istoria ISIS, urmat
de panel-ul „Globalizarea terorismului”, susţinut de
generalul de brigadă (r) Sorin Gabriel Cozma, fostul
șef al Direcţiei Generale Prevenire și Combatere
Terorism din cadrul SRI, și Lavinia Vătafu, expert SRI.
Printre cei peste 100 de spectatori s-a aflat și Augustin
Lazăr, procurorul-general al României.
În 5 august, la Felmer a fost un
concert-lectură în beneficiul Bisericii Evanghelice din localitate.
Povestirile Ţării Bârsei au fost
depănate în Ţara Făgărașului, la
cea dintâi extensie a festivalului,
într-o biserică veche cât toată
istoria sașilor transilvăneni.

Umor englezesc la FFIR
Dezbaterea „What Future for Europe?” din 4 august a bătut recordul de
durată al Școlii de Vară Astra 2017. Discuţile au durat 2 ore și 20 de minute. Cel
mai spumos dialog l-au oferit Adrian Cioroianu, ambasadorul României la
UNESCO, și ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii în România, Excelenţa
Sa Paul Brummell. Atunci, Adrian Cioroianu a spus că „am citit că scriitorul
celui mai recent James Bond este pus într-o situaţie delicată. În lumina celui
mai recent eveniment politic, Brexit, el nu știe de ce ar trebui să lupte pentru
007”. Paul Brummel i-a răspuns: „Sunt sigur că, având în vedere ceea ce aţi
spus, James Bond trebuie să fi fost șocat, dar cu siguranţă nu este agitat”. Dialogul a fost purtat sub privirile amuzate ale șefei Reprezentanţei Comisiei
Europene în România, Angela Cristea.

Ambasadorul SUA la București:
Organizatorii au creat ceva uimitor la Râșnov
Pentru al 2-lea an consecutiv, la FFIR a participat ambasadorul Statelor Unite
ale Americii în România, Excelenţa Sa Hans G. Klemm care, în ultima zi a celei
de-a 9-a ediţii a festivalului, la Cinematograful Amza Pellea din Râșnov, a ţinut
un discurs despre populism în cinematografia americană și a răspuns, timp de
mai bine de o oră, numeroaselor întrebări venite din partea publicului. Atunci,
el a făcut și o evaluare a FFIR: „Organizatorii au creat ceva uimitor aici. Acest
festival contribuie la creșterea înţelegerii dintre cele două popoare, american și
român. Acest lucru l-am văzut anul acesta, dar și anul trecut, când am participat la festival”. De altfel, ambasadorul SUA, care a fost protagonistul mai multor
evenimente din cadrul ediţiei din acest an, a primit de la Sorin Mîndruţescu
amuleta ce simbolizează apartenenţa la „Râșnov Society”.

„RÂȘNOVEAN” DIN 2017. Excelenţa Sa Hans G. Klemm,
de anul acesta membru în „Râșnov Society”.

DIMINEAŢA AMBASADORILOR a fost în 4 august. La a
doua dezbatere în limba engleză temei „What Future
for Europe?” au participat Angela Cristea - șefa
Reprezentanţei Comisiei Europene în România,
Excelenţa Sa Paul Brummell - ambasadorul Regatului
Unit al Marii Britanii la București, Adrian Cioroianu ambasadorul României la UNESCO, Borja Lasheras directorul biroului din Madrid al European Council on
Foreign Relations. În sală a fost prezent și ES Hans G.
Klemm, ambasadorul SUA în România.

Bucium a cântat în premieră la FFIR, în 3 august.
În Grădina Cetăţii au putut fi ascultate piesele de
pe noul lor album. A urmat un cine-concert Hans
Richter, cu o voce inconfundabilă, împachetate
într-un CelloFun sonor semitransparent.

În timpul panel-ului despre
„Săracii și bogaţii în secolul XXI”,
cu Dan Suciu, purtător de cuvânt
al BNR, Radu Crăciun, economist
BCR Pensii, Ionuţ Stanimir, director comunicare al BCR, s-a vorbit
despre societatea românească
„semi-urbanizată” , despre venituri bugetare și despre educaţie.

În 5 august, Trupa Travka a
închis seria concertelor din
Grădina Cetăţii.

În timpul dezbaterii din 1 august, despre „București 1977 - Postfaţa dramei unui
oraș”, la care a participat, alături de arhitectul Dorin Ștefan și de Sorin Mîndruţescu,
regizorul Nae Caranfil, acesta din urmă deplângea dispariţia pietrei cubice din
București. La Râșnov, lucrurile sunt pe gustul regizorului, care, la FFIR 2017,
a participat la 4 evenimente în calitate de protagonist sau de spectator.
Două minute de aplauze
pentru noul serial TV, scris
de Nae Caranfil, „Anii de
sâmbăta seara”, al cărui
prim episod, aflat încă în
versiune work-in-progress
(mai ales la nivel de
coloană sonoră) s-a difuzat
în premieră absolută la
FFIR 2017, în 29 iulie.
RELIGIE ȘI POPULISM a fost o
dezbatere cu sociologul brașovean
Gheorghe Onuţ, părintele
Constantin Necula, doctor în
teologie și lectorul universitar
Lazăr Marius. Punctul de pornire
a dezbaterii a fost pelicula
„M)ucenik”, unul dintre cele mai
dezbătute filme din programul
festivalului de la Cannes din 2016.
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URªI, LUPI, RÂªI ªI PORCI MISTREÞI, LA CINÃ. VREI SÃ-I VEZI?

O nouă atracţie pe harta turistică a Râșnovului
În Valea Lungă a fost amenajat un observator de unde animalele sălbatice din zonă pot fi văzute în mediul lor natural

Din martie până
în noiembrie
Sezonul de observare este cuprins între
lunile martie și noiembrie, iar turiștii pot
merge doar însoţiţi de un maestru de vânătoare, care se și asigură că nu există nici un

risc pentru vizitatori. Ei pot petrece la
observator câteva ore, cât se poate de tăcuţi,
pentru că trebuie să aștepte până se lasă
liniștea în pădure și animalele devin active.
Pe lângă faptul că văd urșii sau mistreţii,
turiștii pot afla și informaţii despre comportamentul animalelor.

Cu rezervare
Cabana din care se pot observa animalele are 25 de metri pătraţi, iar în interior pot
sta comod 20 de persoane, fără a se stânjeni.
Deocamdată, rezervările se pot face telefonic, la numărul de telefon 0730-653.747, iar
la observator pot merge minim două persoane și maxim 20 de persoane. „Pentru a
promova acest observator am distribuit
deja pliante la Centrul Naţional de Informare și Promovare Turistică din Râșnov,
precum și la unităţile turistice din staţiune
și din Poiana Brașov, iar în perioada următoare vom populariza acest obiectiv și în
mediul online, ne vom adapta și noilor
tendinţe. Chiar dacă a fost deschis de puţin
timp, am avut deja grupuri de turiști”, ne-a
declarat ing. Puiu Gheorghe, șeful Ocolului
Silvic Râșnov.

O reţetă de succes
Construcţia observatorului a început în
urmă cu trei luni, iar ultimele retușuri s-au
încheiat în 11 iulie. Finanţarea lucrărilor, a
căror valoare s-a ridicat la 30.000 de lei, a

fost asigurată de Ocolul Silvic de la Râșnov.
Tariful pe care trebuie să îl plătească turiștii
care vor să vină la observator este de 25 de
euro/persoană, iar directorul Ocolului Silvic
Râșnov, Gheorghe Puiu, consideră că
investiţia se va amortiza destul de repede. De
altfel, reprezentantul ocolului a afirmat că
ideea amenajării unui astfel de observator a
venit în contextul în care numărul turiștilor
pasionaţi de observarea și fotografierea sau
filmarea animalelor este în creștere și s-a
dovedit a fi o reţetă de succes la Brașov, unde
Regia Locală a Pădurilor Kronstadt are două
puncte de observare a urșilor. „Având în
vedere că în această zonă avem multe animale, iar vânătoarea de urși este interzisă,
am decis să valorificăm oportunitatea oferită de pasiunea pentru observarea faunei sălbatice. De altfel, în cazul în care cererea din
partea turiștilor va fi mai mare decât
«capacitatea» observatorului, vom lua în
calcul amenajarea unuia nou”, a declarat
Gheorghe Puiu.

Specificul Râșnov
Potrivit feed-back-ului primit de la vizitatorii de până acum, unul dintre principalele puncte forte ale observatorului de la
Râșnov este acela că nu este amplasat la o
înălţime mare, iar acest aspect este apreciat
în special de fotografi, care pot surprinde
mai multe detalii.

Trasee tematice ca în
parcurile naturale

Amenajarea observatorului nu este singura modalitate de valorificarea potenţialului natural din Râșnov. Astfel, în bugetul pe acest al Ocolului Silvic este prevăzută suma de 10.000 de lei pentru amenajarea unui traseu tematic prin care să
fie prezentată flora și fauna specifică
zonei. „Vrem să reabilităm potecile care
fac legătura între Valea Cetăţii și Valea
Lungă. Pe traseu vom instala și panouri
de informare, similare celor din parcurile
naturale, prin care vom prezenta speciile
de plante și animale de pe traseu”, a
explicat ing. Gheorghe Puiu (foto). „Tot
pentru turiștii pasionaţi de munte a fost
amenajată în urmă cu mai mulţi ani și
zona de picnic și camping din Valea
Lungă, unde sunt oferite toate facilităţile,
de la pavilioane acoperite, cu băncuţe și
mese, la toalete ecologice. Zona este
extrem de căutată de turiști”, a mai spus
directorul Ocolului Silvic de la Râșnov.

Imagini surprinse de vizitatori la observatorul de pe Valea Lungă.

Editura SC Rosenau Press SRL

Pe lângă investiţiile majore în infrastructura turistică, cum sunt, de exemplu, cele de
la Cetate, din centrul istoric sau liftul pe
planul înclinat, în Râșnov se fac investiţii și
pentru atragerea turiștilor care iubesc
muntele, al căror număr crește de la an la an.
Astfel, în luna iulie a fost deschis observatorul de urși din Valea Lungă, amenajat
într-o zonă care oferă peisaje spectaculoase,
la care se ajunge prin Cheile Râșnoavei. Este
vorba despre o cabană din lemn masiv, din
care, așezaţi comod pe trei rânduri de bănci
montate în sistem „tribună”, turiștii pot
admira, fotografia sau filma carnivore mari,
în special urși, dar, cu puţin noroc, și lupi
sau chiar râși (feline extrem de rare și
„timide”). Nu în ultimul rând, de la acest
observator pot fi văzuţi, fără nici un fel de
risc, și mistreţi.
Observatorul este amenajat lângă un loc
unde urșilor li se lasă „hrană complementară”, care, în funcţie de perioada anului,
poate fi porumb (de regulă toamna, când se
apropie perioada de hibernare) sau diverse
produse vegetale (legume sau fructe, în
perioada verii).

