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PROGRAM ZILELE ORASULUI
RASNOV FESTIVALUL ECVESTRU
ediţia a - XIV - a19.08 - 21.08.2016
Vineri - 19.08.2016
16:00 Parada Orașului
17:00 Cuvânt de deschidere - Dl. Președinte al CJ Adrian Ioan Veștea - Dl. Viceprimar - Liviu Butnariu
17:15 Călușarul Râșnovean
17:30 Ansamblul Romana
17:45 Majorete Cadete Râșnov
18:00 Recital KARINA
18:30 Recital Cătălin LACATUS
19:00 Recital ROSENTHAL
19:30 Recital MADALINA BENGA
20:00 Recital „LAZAROIU BAND”
Sâmbătă - 20.08.2016
11:00 Festivalul Ecvestru
" Deschiderea oficială
" Parada trăsurilor
" Demonstraţii de cascadorie
" Concurs de frumuseţe cabalină pe rase de cai
" Parada participanţilor
16:00 Dans modern Clubul Copiilor - Râșnov
17:00 Recital BIANCA BULIGA
17:15 Recital KIDS MUSIC PRODUCTION
18:15 Trupa PETER DANCE ACADEMY
18:30 Recital PITICU & IULIA CARAIMAN
19:15 Recital Trupa CALENDAR
20:00 Recital IONUŢ CONSTANTIN
21:00 Recital DORIAN POPA
22:00 Foc de artificii
22:15 Recital Trupa „VAMA”
Duminica - 21.08.2016
11:00 Festivalul Ecvestru
" Parada doamnelor
" Concurs de tracţiune
" Show-uri de dresaj ecvestru
" Sărituri peste obstacole
16:00 - Ansamblul Folcloric „MUGURELUL” Râșnov
17:00 - 21:00 Spectacol de muzică populară SUFLET
ROMÂNESC cu prezentatoarea Doina Mitrea și următorii interpreţi:
Victoria Meitescu
Claudia Olari
Livia Harpa
Ovidiu Furnea
Liliana Onicoiu

PRIMÃRIA ªI CONSILIUL
LOCAL VÃ INVITÃ LA

Sărbătoarea
tuturor
râșnovenilor
Timp de trei zile, între 19 și 21 august, Râșnovul va fi în
plină sărbătoare, odată cu Zilele Orașului și Festivalul
Naţional Ecvestru, evenimente desfășurate de ani buni în
tandem. Startul sărbătorii va fi dat de tradiţionala paradă,
vineri după amiază (19 august, ora 16.00), când pe traseul
str. Mihai Eminescu - str. I. L. Caragiale – Valea Cetăţii,
reprezentanţii Primăriei și ai Consiliului Local, ansamblurile artistice locale, elevii și tinerii sportivi râșnoveni,
Poliţia Locală, Unitatea Militară, pompierii voluntari etc.
vor defila alături de cei peste 100 de cai care se vor afla la
startul Festivalului Ecvestru. Autorităţile locale au în
vedere ca, după paradă, seara de vineri să fie dedicată
tinerelor talente locale. Zilele de sâmbătă și duminică (20 și
21 august) sunt rezervate întrecerilor ecvestre, urmate de
spectacole în fiecare seară. Ca în fiecare an, deliciul spectatorilor îl vor face prestaţiile unora dintre cei mai frumoși
cai din ţară înscriși la ediţia din acest an a Festivalului
Naţional Ecvestru. Peste 100 de cai se vor întrece la sărituri
peste obstacole, demonstraţii de dresaj, cascadorii, dar și la
cel mai așteptat moment al sărbătorii, probele de tracţiune
la simplu și la dublu. „Am ajuns la cea de-a XIV-a ediţie și
ne bucurăm nu doar că tradiţia rezistă, ci și că ea crește ca
importanţă de la an la an”, ne-a declarat viceprimarul
Liviu Butnariu. „Vom avea participanţi de la București, din
Cluj, Harghita, Argeș, Sibiu, Covasna, din foarte multe
zone ale ţării. Mizăm pe un număr mare de spectatori, așa
cum s-a întâmplat la majoritatea ediţiilor, și sperăm să
avem și vreme bună”, a precizat și dr. Constantin Ducar,
unul dintre iniţiatorii festivalului.

Agenda estivală a Râșnovului, conotaţii naţionale și internaţionale
Festivalul de Reconstituire
Istorică va avea loc
în luna septembrie
FFIR 2016, gong final la Cotroceni pe 28 august

„Garofiţa Pietrei Craiului”: Folclor din 6 ţări, în festival la Râșnov

Cel mai variat afiș la Rockstadt,
cu rezervări din toată Europa

Paginile 6-7

Ediţia din acest an va aduce în atenţie perioada
antică, iar tema avută în vedere e Cumidava
Organizat, de regulă la sfârșitul lunii august începutul lunii septembrie, în acest an, Festivalul de
Reconstituire Istorică va avea loc în a doua parte a lunii
septembrie. Asta pentru că în 27 august se împlinesc 100
de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial, iar acest moment va fi marcat la Brașov prin evenimentul „Brașov 1916”, după cum a explicat istoric
Nicolae Pepene, director al Muzeului Judeţean de Istorie
Brașov și director al Festivalului. „Festivalul de
Reconstituire Istorică va avea loc spre jumătatea lunii
septembrie și va aduce în atenţie perioada antică. Probabil, tema va fi Cumidava”, a declarat Nicolae Pepene.
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Crearea infrastructurii de agrement sportiv
în Râșnov - consultare publică pe 29 august

Fișa proiectului:
Proiectul va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 7, Prioritatea de Investiţii 7.1, Apel de
proiecte nr. POR/AP/2015/7/7.1
Obiectivul proiectului îl reprezintă
creșterea ocupării forţei de muncă și dezvoltarea turismului prin crearea și extinderea
infrastructurii de agrement a staţiunii turistice
Râșnov.
Proiectul propune amenajarea unui spaţiu
verde de recreere în zona Valea Cărbunării,
lângă baza sportivă. Acest spaţiu va cuprinde
pistă de biciclete, trial bike, zonă de skateboard, alei pietonale, parcare, gardene și pistă
de longboard. Acest parc va pune în valoare
potenţialul natural al orașului Râșnov.
În cadrul proiectului se vor realiza următoarele facilităţi:
" Parc cu alei pentru plimbări, odihnă și
recreere – vor fi amenajate alei cu bănci, locuri
de odihnă, locuri de joacă pentru copii, spaţii

verzi;
" Primul nivel – skate park – adresat tinerilor și pasionaţilor de acest sport – o categorie
nouă de potenţiali turiști în Râșnov.
" Al doilea nivel – trial pentru biciclete
pistă betonată (ce nu necesită lucrări de
întreţinere, precum cele din pământ sau
pietriș) adresată pasionaţilor de sporturi
extreme – atrage un alt segment din categoria
tinerilor;
" Al treilea nivel este reprezentat de pista
de longboard – care vine din vârful dealului și
coboară până la primul nivel – parcarea amenajată. Această pistă va respecta standardele în
domeniul sportului longboard;
" Pe lângă aceste atracţii dedicate pasionaţilor de sporturi extreme – vor fi amplasate
echipamente pentru fitness adresate tuturor
categoriilor de persoane, vor fi amenajate
locuri de joacă și de alpinism de recreere;
" Parcul va fi dotat cu sisteme de securitate și iluminat, va fi asigurat de asemenea wi-fi

gratuit pe suprafaţa parcului.

Descriere obiective
lucrări proiect:
Nivelul 1: zona de parcare auto, recepţie,
vestiare, zid de sprijin cu climbing, spaţiu de
joacă.
" Spaţiu circulaţie și spaţiu parcări 2.973
mp. Spaţiu de joacă 380 mp.
" Număr podeţe descărcare 31 bucăţi.
Șanţuri din beton 5.606 ml.
" Nivelul 2 și 3: zona skateboarding și
zona trial bike, gradene.
" Zid sprijin 234 ml. Suprafaţă trial bike
100 mp. Suprafaţă pistă skateboarding 520 mp.
" Obiectivul 1: aleea pietonală și longboard.
" Lungime traseu long-board asfaltat
2.018 ml. Zid de sprijin 318 ml. Lungime pistă
biciclete 852 ml.
" Obiectivul 2: pista biciclete/skateboard.

" Suprafaţa nivel 2 și 3: 4.040 mp, 96 ml
zid de sprijin.
" Obiectivul 3: 3 clădiri hobituri + placaje
+ drenuri + rigole.
" Obiectivul 4: iluminat.
" Obiectivul 5: amenajare peisagistică.
" Obiectivul 6: dotări.

Valori financiare:
Valoare totală investiţie: 22.393.344,76 lei,
din care 447.866,90 lei (2%) contribuţia
Orașului Râșnov și 21.945.477,86 lei asistenţă
nerambursabilă.
Primăria orașului Râșnov vă invită la ședinţa de consultare publică privind proiectul:
Crearea infrastructurii de agrement sportiv în
Râșnov, care va avea loc în data de 29.08.2016,
ora 15.00, la sediul Primăriei Orașului Râșnov.
Orice persoană juridică sau fizică interesată de
proiect este invitată să participe la dezbaterea
publică.

Cum s-au descurcat elevii noștri la examenele naţionale din 2016
" 72,59% - PROCENTUL DE
PROMOVARE LA EVALUAREA
NAŢIONALĂ. 135 de absolvenţi ai
claselor a VIII-a din școlile râșnovene au
fost înscriși pentru a susţine examenele
din cadrul Evaluării Naţionale. 6 nu au
mai intrat în examen, iar dintre cei
prezenţi, 98 au obţinut note peste 5
(72,59% procent de promovare).
Cele mai bune rezultate au fost la
Școala Gimnazială „Peter Thal” nr. 2: 87
de candidaţi, 3 absenţi, 16 cu note sub 5,
68 promovaţi (78,16% procent de promovare). Medii peste 9 au avut 14 elevi,
între 8,00 și 8,99 – 23 de elevi, iar între
7,00 și 7,99 – 15 elevi.
La Școala Gimnazială nr. 3 au fost 28
candidaţi, toţi prezenţi, dintre care 10 au
avut note sub 5 și 18 au fost promovaţi
(64,28% procent de promovare). Medii

peste 9 nu au fost, 3 elevi au fost notaţi
între 8,00 și 8,99, iar 7 cu medii între
7,00 și 7,99.
În Evaluarea Naţională au fost înscriși și 12 candidaţi de la Liceul Tehnologic Râșnov, dintre care 2 au absentat, 3
au obţinut medii sub 5, iar 7 au promovat (58,33% procent de promovare).
Cele mai îngrijorătoare rezultate au
fost la Școala nr. 1, structură a Școlii
Gimnaziale nr. 3, unde puţini elevi dintre cei care au intrat în clasa a VIII-a au
participat la examen: 8 candidaţi la Evaluare, 1 absent, 2 cu note sub 5, 5 promovaţi (62,50% procent promovare).
În urma repartizării computerizate,
prima etapă, care a avut loc în 19 iulie,
un singur elev din Râșnov nu a fost
repartizat la liceu. A fost însă admis în a
doua etapă, care a avut loc în 28 iulie.

Elevii cu cele mai bune rezultate
Școala Gimnazială „Peter Thal”
1. Maria Alexandra Gherghel - 9,87 medie Evaluare
Naţională, 9,90 medie de admitere, repartizată la
Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meșotă”, Știinţe ale
Naturii
2. Dragoș Ioan Costache - 9,85 medie Evaluare
Naţională, 9,79 medie de admitere, repartizat la
Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil”,
Matematică-Informatică
3. Alexandru Andrei - 9,55 medie Evaluare Naţională, 9,65 medie de admitere, repartizat la Colegiul
Naţional „Andrei Șaguna”, Știinţe ale Naturii
Liceul Tehnologic
1. Cătălin Petru Lăcătuș - 9,17 medie Evaluare
Naţională, 9,35 medie de admitere, repartizat la
Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meșotă”, MatematicăInformatică
2. Raluca Ioana Hodoșan - 8,25 medie Evaluare
Naţională, 8,36 medie de admitere, repartizată la
Colegiul „Emil Racoviţă”, Știinţe ale Naturii

" 28 DIN 50 DE CANDIDAŢI AU LUAT
BACALAUREATUL. Examenul de Bacalaureat, sesiunea de vară 2016, a fost o piatră de încercare pentru candidaţii din Liceul Tehnologic
Râșnov, puţin peste jumătate dintre cei care au
ajuns în sală promovând. Astfel, înscriși în examen
au fost 50 de candidaţi. 5
Top 3 medii
dintre ei au absentat. După
obţinute
susţinerea probelor, 17 au
1:
media 8,61
fost declaraţi nereușiţi, iar
Maria
Sahaidac
28, reușiţi. În altă ordine
2: media 8,10
de idei, cei care vor să își ia
Alexandra
examenul de Bacalaureat
Daniela Mihai
și să meargă la o facultate,
3: media 7,95
pot susţine probele în
Ioan Cristian
sesiunea din august.
Banu

3. Nicolae Eduard Băcioiu - 7,85 medie Evaluare
Naţională, 8,00 medie de admitere, repartizat la
Colegiul Economic „Andrei Bârseanu”, Economic
Școala Gimnazială nr. 3
1. Robert Constantin Atudorei - 8,75 medie Evaluare
Naţională, 8,74 medie admitere, repartizat la
Colegiul Naţional Unirea, Matematică - Informatică
2. Ioana Claudia Marcu - 8,32 medie Evaluare
Naţională, 8,62 medie admitere, repartizată la
Colegiul „Emil Racoviţă”, Știinţe ale Naturii
3. Alice Cristiana Rus - 8,02 medie Evaluare Naţională, 8,23 medie admitere, repartizată la Colegiul
„Emil Racoviţă”, Știinţe ale Naturii).
Școala Gimnazială nr. 1
1. Sebastian Petre Apostol - 7,35 medie Evaluare
Naţională, 7,78 medie de admitere; repartizat la
Liceul Tehnologic Râșnov, Filologie
Notă: Media de admitere se calculează cu media de
la Evaluarea Naţională în proporţie de 75% și media
anilor de gimnaziu - 25%

" ELEVII CU REZULTATE FOARTE BUNE LA
ȘCOALĂ AU INTRARE GRATUITĂ LA DINO
PARC. În perioada iulie – decembrie 2016, Dino Parc
Râșnov oferă intrare gratuită tuturor absolvenţilor de
Bacalaureat care au obţinut peste nota 9,00 la examenul din
acest an. Suplimentar, în aceeași perioadă, parcul oferă o
reducere de 20% a preţului biletelor pentru elevii din ciclul
primar și gimnazial care au obţinut medii anuale FB (foarte
bine) și peste 9,00. „Susţinem performanţa în educaţie și
ne propunem să le stârnim interesul elevilor pentru istorie
și paleontologie. Am fost foarte bucuroși să constatăm că
pentru prima sesiune de Bacalaureat, judeţul Brașov se
află în top 3 judeţe din ţară în ceea ce privește nivelul de
promovabilitate. Vrem să susţinem această performanţă și
rezultatele școlare bune, în general, oferind gratuitate
elevilor care au obţinut medii peste 9 în acest an”, a
declarat Adrian Apostu, managerul Dino Parc.
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Poliţia Staţiunii Râșnov
are un nou comandat
pentru tot ajutorul acordat Poliţiei Naţionale
Râșnov - înfiinţare Post de Jandarmerie Montană Râșnov, asfaltare curte Poliţie, amenajare
birou criminalist, acoperiș garaj Poliţie, amenajare subsol Poliţie și multe alte lucruri
benefice pentru Poliţia Râșnov și implicit pentru comunitatea râșnoveană. Mulţumesc
doamnei viceprimar Mariana Ducar și actualului viceprimar, domnul Liviu-Călin Butnariu,
pentru buna colaborare din această perioadă!
Mulţumiri domnului Secretar al Primăriei
Staţiunii Râșnov, domnul Stelian Dogariu, și
tuturor instituţiilor și oamenilor de bine cu
care am colaborat! Cu data de 1 iulie 2016,
funcţia de șef al Poliţiei Staţiunii Râșnov va fi
ocupată de domnul comisar șef Gabriel Cristescu. Până în 30 iunie 2016, a deţinut funcţia
de adjunct al șefului Staţiunii Predeal. Are 43
de ani, este căsătorit și are doi copii minori.
Are o experienţă de peste 21 de ani în Poliţia
Română. Să-i urăm succes! Sunt trist că plec.
«Cu un ochi plâng, iar cu celălalt râd».
Oricum, o parte din viaţa mea rămâne în minunatul oraș Rosenau, alături de colegii și
oamenii minunaţi pe care i-am cunoscut. Îmi
cer iertare faţă de cei cărora le-am greșit cu
ceva, cu voie sau fără voie! A fost o onoare pentru mine să fiu RÂȘNOVEAN, aproape 7 ani!
Vă mulţumesc!
Cu deosebită stimă și aleasă preţuire,
colonel în rezervă Constantin Dumbravă.”

Comandant timp de 7 ani al Poliţiei Orașului Râșnov, colonelul în rezervă Constantin
Dumbravă (foto) s-a despărţit de râșnoveni pe
1 iulie, dată de la care a părăsit și corpul de
ofiţeri ai Poliţiei Române, ieșind la pensie. „A
fost o onoare pentru mine să fiu RÂȘNOVEAN,
aproape 7 ani!”, a spus dl comandant, la final
de mandat, ţinând să se adreseze comunităţii
râșnovene printr-o scrisoare deschisă, pe care
v-o prezentăm în continuare, integral:

„Stimaţi râșnoveni,
În ziua de 7 iulie 2009 am fost mutat de la
Poliţia Municipiului Brașov la Poliţia Orașului
Râșnov, în interes de serviciu, unde am ocupat
funcţia de Șef de Poliţie până în prezent, adică
7 ani fără 7 zile! Până astăzi, 30 iunie 2016, am
fost al nouălea comandant al Poliţiei Râșnov,
din 1957, de când comuna Râșnov a devenit
oraș. Am avut onoarea să conduc un colectiv
de poliţiști minunaţi și împreună ne-am desfășurat activităţile de serviciu în interesul
cetăţenilor râșnoveni. Am reușit să ţinem
fenomenul infracţional și ordinea publică în
limite normale, împreună cu Poliţia Locală și
Jandarmeria Montană Râșnov, fapt pentru care
le mulţumesc! Aduc mulţumirile mele domnului Adrian Veștea, Primarul Staţiunii Râșnov
până în data de 24 iunie 2016, în prezent
Președinte al Consiliului Judeţean Brașov,

Peste 1.000 de râșnoveni
sunt așteptaţi să își ridice
ajutoarele alimentare de la UE
De luni până joi, între
orele 12.00 – 13.00,
la Liceul Tehnologic Râșnov

Râșnovenii care au venituri nete mai
mici de 450 de lei pe membru de familie, cei
cu dizabilităţi, șomerii sau beneficiarii unor
legi speciale (veteranii de război sau văduvele veteranilor de război, foștii deţinuţi
politic, deportaţii, participanţii la revolta
din 15 Noiembrie de la Brașov sau revoluţionarii din 1989) sunt așteptaţi să își ridice
ajutoarele alimentare acordate de Uniunea
Europeană, prin Programul Operaţional
Ajutorarea
Persoanelor
Defavorizate
(POAD) 2015. Campania de distribuire a
pachetelor cu produse alimentare a început în 10 iunie 2016, iar până acum, după
cum ne-a spus reprezentanta Primăriei
Râșnov, Mihaela Codleanu, din cele aproximativ 2.200 de persoane beneficiare, au
ridicat pachetele în jur de 1.100. Ea a precizat că cei care nu și-au luat ajutoarele alimentare vor mai fi așteptaţi timp de aproximativ o lună, apoi produsele alimentare din
depozit vor fi redistribuite râșnovenilor care
le-au ridicat și în prima etapă.
Pentru pachetele cu alimente, beneficiarii trebuie să prezinte o copie a actului de
identitate (carte de identitate, buletin de
identitate sau certificatul de naștere pentru
copii), documentele care să ateste calitatea
de beneficiar (cupon de pensie, ajutor
social, ajutorul pentru susţinerea familiei,
certificat handicap). Alimentele se ridică din
curtea Liceului Tehnologic Râșnov, de luni
până joi, între orele 12.00 și 13.00.
Pachetele neridicate vor fi redistribuite în
luna septembrie.

Interimar până
la finalul anului

Ce produse se distribuie
prin POAD 2015
Ajutoarele alimentare vor fi distribuite în
două cutii de carton sigilate, cu conţinut identic, iar fiecare beneficiar va primi:
- făină de grâu (2 pungi) – 2 kg
- mălai (4 pungi) – 4 kg
- paste făinoase (2 pungi) – 800 gr
- ulei (4 peturi) – 4 litri
- zahăr (2 pungi) – 2 kg
- conserve de carne de vită (2 cutii) - 600 gr
- pateu de porc (2 cutii) – 400 gr
- orez (2 pungi) – 2 kg
- pastă de tomate (2 cutii) – 800 gr
- fasole (2 pungi) – 1 kg.

Comisar șef Gabriel Cristescu (foto) îl
înlocuiește, ca interimar la șefia Poliţiei
Râșnov, pe colonelul în rezervă Constantin
Dumbravă. În vârstă de 43 de ani, Gabriel
Cristescu este brașovean și a absolvit Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din
București, iar în cei 21 de ani de carieră a
lucrat în cadrul Poliţiei Staţiunii Predeal,
unde, între 2006 și 2016, a ocupat funcţia
de adjunct al șefului de post. Comisar șef
Gabriel Cristescu a fost împuternicit la
șefia Poliţiei râșnovene la data de 1 iulie
2016, urmând a ocupa funcţia până la data
de 31 decembrie 2016, timp în care va fi
organizat și concursul de ocupare pentru
un nou șef al Poliţiei Râșnov, care să preia
mandatul de la 1 ianuarie 2017.

În topul serviciilor voluntare
de urgenţă din centrul ţării
SVSU Râșnov a obţinut locul al
treilea în faza interjudeţeană Regiunea Centru a concursului
pentru pompieri voluntari
De ani de zile, cei mai buni în judeţul Brașov la nivel de servicii voluntare, pompierii râșnoveni s-au descurcat excelent și la faza interjudeţeană a competiţiei salvatorilor voluntari,
care a avut loc la Alba Iulia, între 6 și 8 iulie.

O secundă i-a ţinut
departe de locul I
În întrecerea la care au participat șapte
echipe câștigătoare la faza judeţeană din
Regiunea Centru (Brașov, Alba, Sibiu, Mureș,
Bistriţa, Covasna și Harghita), membrii
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
(SVSU) Râșnov au terminat pe locul al treilea,

la doar o secundă și 20 de sutimi de formaţia
câștigătoare, cea din Cisnădie (Sibiu), pe locul
al doilea situându-se echipa din Iernut (Mureș).

Obiectivul 2017
„A fost o luptă strânsă, cu diferenţe de sutimi de secundă, iar la finalul ei putem spune
că suntem mândri că ne-am clasat pe al treilea loc, din cele 455 de servicii voluntare din
Regiunea 7 - Centru. Am ocupat primul loc la
dispozitivul motopompă, locul al treilea la
pista cu obstacole și locul al patrulea la ștafeta de 4 x 100 de metri. Felicitări învingătorilor,
dar și tuturor băieţilor din echipa noastră,
care sunt niște adevăraţi campioni. Visul nostru este acela de a participa la faza pe ţară a
competiţiei și sperăm să o putem face chiar la
anul, motiv pentru care ne vom pregăti foarte
bine”, ne-a spus Ionuţ Munteanu, membru al
echipei tehnice de la SVSU Râșnov.

Componenţa echipei SVSU Râșnov
" Adrian Apostol, Bogdan Bott, Radu Oţelea, Mădălin Cătveș, Emanuel Gerbacea, Iulian Calara,
Adrian Stancu, Alin Petric, Alexandru Runceanu, Ciprian Plăiașu.
" Ionuţ Munteanu, Mircea Oltean, Bogdan Proca - conducerea tehnică
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Râșnovul, după o lună c

Începe modernizarea

Până la organizarea
alegerilor locale
anticipate, Liviu
Butnariu a preluat
atribuţiile primarului

Primăria Râșnov a semnat, în data de 18 iulie, c
execuţie pentru proiectul de sistematizare și modern
structurii rutiere din cartierul ISR, astfel că în per
toare va fi predat constructorului amplasamentul. V
tractului este de 1.491.910 de lei, iar finanţarea va
integral de la bugetul local.
Potrivit proiectului de reabilitare a infrastructur
cartierul ISR, se vor păstra traseele existente cu mic
Lungimea totală a drumurilor, aleilor și parcărilor di
er, care fac obiectul proiectului de modernizare, este
metri, fiind cuprinse străzile ISR, Vlad Ţepeș, Aba
alei și patru platforme de parcare. Aici, după finalizar
vor fi disponibile 229 de locuri de parcare.

După ce Adrian Veștea, ales primar al Râșnovului la
alegerile locale din 6 iunie, a fost desemnat președinte al
Consiliului Judeţean Brașov, atribuţiile primarului au
fost preluate de viceprimarul Liviu Butnariu. Adrian
Veștea a demisionat din funcţia de primar în 2 iulie, iar
potrivit legislaţiei, atribuţiile au revenit automat viceprimarului, acesta urmând a le îndeplini până la organizarea alegerilor anticipate. Conform reglementărilor în
vigoare, data organizării alegerilor parţiale pentru
desemnarea primarului Orașului Râșnov va fi stabilită de
Guvernul României.

Strada Vlad Ţepeș va fi prelung

Viceprimarul Liviu Butnariu a declarat că pentru
circulaţia mașinilor, strada Vlad Ţepeș va fi pr
momentul de faţă, artera se oprește brusc, pe o pla
se parchează mașinile. „Autoturismele care vin de
principal ajung într-o parcare, iar când vor să ias

Audienţe în fiecare marţi și joi
Liviu Butnariu a anunţat că în mandatul său va acorda o atenţie deosebită audienţelor. Astfel, de două ori pe
săptămână, marţi - de la ora 15.00 și joi - de la ora 10.00,
râșnovenii vor putea să își prezinte doleanţele, condiţia
fiind ca ei să se înregistreze la Secretariat și să specifice
problema. „Această modalitate de lucru ne va permite să
pregătim întâlni-rile cu cetăţenii, pentru că la discuţie
vor fi invitaţi și reprezentanţii serviciilor de specialitate
din cadrul Primăriei care au atribuţii în domeniul care
face obiectul audienţei”, a explicat Butnariu.

Care sunt priorităţile
noului edil-șef
Viceprimarul a anunţat că prioritare în mandatul
său vor fi proiectele ce vizează dezvoltarea orașului.
„Pentru început, am în vedere finalizarea lucrărilor începute în mandatul lui Adrian Veștea. Astfel, în cursul
acestui an va fi terminată piaţa agroalimentară și va
continua programul de modernizare a infrastructurii
orașului, pentru 2016 fiind programate lucrări în
cartierele ISR și Florilor. De asemenea, vor fi efectuate
reparaţiile curente, lucrările de întreţinere și igienizările la unităţile de învăţământ, astfel încât anul școlar 2016 - 2017 să înceapă în cele mai bune condiţii”, a
declarat Butnariu. Totodată, el a amintit că un proiect
important este și asfaltarea drumului din zona Glăjărie,
care face legătura cu un drum forestier deja modernizat
și care ajunge până la Cabana Diham. „Pe drumul de la
Glăjărie au fost realizate podurile și podeţele. Luni, 8
august, va fi predat amplasamentul antreprenorului
care va realiza lucrările de asfaltare, iar marţi, 9 august,
va fi deschis șantierul. Investiţia este finanţată cu fonduri de la bugetul de stat, obţinute pe un proiect înscris
de Primăria Râșnov în luna iulie în Programul Naţional
de Dezvoltare Locală”, a adăugat Butnariu.

Noi investiţii cu bani europeni
O altă prioritate a viceprimarului Liviu Butnariu este
pregătirea și depunerea dosarelor în vederea accesării
fondurilor europene. „Documentaţia pentru restaurarea
Cetăţii de Sus este pregătită și urmează a fi depusă în
momentul în care va fi lansat ghidul de finanţare”, a precizat Butnariu. De asemenea, Primăria Râșnov va depune
cererile de finanţare pentru amenajarea unei parcări în
Valea Cetăţii, pentru realizarea unui Skate Park, a unui
parc dendrologic și a unei grădini botanice. Tot cu fonduri europene, autorităţile locale au în vedere construirea
unei creșe, precum și reabilitarea Casei de Cultură.

Conducere nouă la Goscom
Ales viceprimar al Râșnovului, Liviu Butnariu
a demisionat din funcţia de director al
Goscom, director interimar fiind numit Rareș
Secăreanu. „Interimatul va dura până la organizarea concursului de numire a unui nou
director”, a explicat Butnariu.

Strada Narciselor, la începutul
lucrărilor de asfaltare

Trotuarul de lângă
pârâul Ghimbășel
va fi transformat
în stradă.

Străzile modernizate
în Cartierul Primăverii

Strada Narciselor, după
turnarea primului strat de asfalt.

Lucrările de reabilitare a străzilor
din cartierul Primăverii,
pe ultima sută de metri
Începute anul trecut, lucrările la infrastructura rutieră din cartierul Primăverii au
fost zilele trecute finalizate. În această
perioadă s-a turnat asfaltul pe strada Narciselor, lucrări ce s-au efectuat pe o porţiune
de 250 de metri. „Începând cu 2014, în acest
cartier au mai fost reabilitate două loturi de
străzi din această zonă a orașului. Aici s-au
efectuat lucrări de trecere în subteran a
reţelelor aeriene, apoi arterele au fost
reabilitate, iar odată cu asfaltarea străzii
Narciselor, finalizăm infrastructura rutieră
din acest cartier”, a declarat viceprimarul
Liviu Butnariu. Pe această stradă, conform
normativelor tehnice, s-a turnat un strat de
bază de asfalt, cu o grosime de 4 centimetri,
peste care s-a aplicat apoi cel final, de uzură,
care are tot 4 centimetri. După ce drumarii
și-au terminat treaba, în zonă vor fi amenajate și spaţiile verzi.

„Războiul contestaţiilor”
pentru străzile
din Primăverii
Reabilitarea străzilor din Cartierul
Primăverii s-a dovedit a fi o „piatră de încercare” a administraţiei din Râșnov, de la lansarea licitaţiei pe Sistemul Electronic de
Achiziţii Publice (sfârșitul lunii septembrie
2013) și până la semnarea „definitivă și irevocabilă” a contractului trecând aproape un an.
Devenit sport naţional, obiceiul contestării
licitaţiilor de către firmele descalificate,
urmată de deschiderea de procese în
instanţă, nu a ocolit nici Râșnovul.
De la semnarea contractului (finele lui
septembrie 2014) și până la venirea iernii, în
cartierul Primăverii s-a finalizat strada
Lalelelor și au început lucrările pe străzile
Panseluţei și Garofiţei, care au fost terminate
anul următor, după care au fost reabilitate și

Garofiţei
Panseluţelor
Trandafirilor
Orhideei
Narciselor
Lalelelor
Gladiolelor

395 m
390 m
291 m
254 m
404 m
330 m
285 m

celelalte artere.
Și alte contracte au fost contestate, dar
procedurile au fost soluţionate într-un timp
mai scurt.

Investiţii record în 2015

Lucrările din cartierul Primăverii fac
parte dintr-un program de reabilitare a
infrastructurii rutiere din Râșnov, în valoare totală de 4,1 mili-oane de euro, ce a
inclus 38 de străzi (cartierul Primăverii
plus alte 32 de artere din zonele de case, pe
tronsoane în care s-au finalizat anterior
lucrările la reţeaua de apă-canal). Reabilitările din 2015 au vizat realizarea unui sistem de canalizare pluvială în tot orașul,
turnarea de covor asfaltic, realizare de trotuare și s-au încheiat anul acesta cu
ultimele amenajări ale spaţiilor verzi.

Se
int

Pe
rilor,
traficu
DN 7
demar
lucrăr
aceste
Viteaz
canali
au fos
minat
instala
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cu un nou (vice)primar

a cartierelor de blocuri

contractul de
nizare a infrarioada urmăValoarea cona fi asigurată

rii rutiere din
ci modificări.
n acest cartie de 1.582,58
atorului, șase
rea lucrărilor

gită

u a se fluidiza
relungită. În
atformă unde
e pe drumul
să trebuie să

întoarcă. Aleea pietonală, care este în continuarea străzii Vlad
Ţepeș, va fi lărgită astfel încât să permită traficul rutier. Pe ea se
va putea circula doar în sens unic, dinspre strada principală.
După finalizarea lucrărilor, unde este acum capătul străzii, nu
se vor mai produce blocaje”, a explicat viceprimarul.

A fost demarată și procedura de
achiziţie pentru cartierul Florilor
Zilele trecute a fost trimisă, în vederea postării pe Sistemul
Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), și documentaţia aferentă
reabilitării infrastructurii rutiere din cartierul Florilor. Valoarea
estimată a lucrărilor este de 1.127.027 de lei, însă suma s-ar
putea reduce în urma organizării licitaţiei. „Documentaţia aferentă procedurii de achiziţie a fost trimisă spre avizare în 20
iulie, anunţul licitaţiei a fost postat pe site-ul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice în 4 august, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 22 august”, a declarat viceprimarul
Liviu Butnariu.
În cartierul Florilor, lungimea totală suprafeţei carosabile ce urmează a fi asfaltată este de 791,73 metri liniari, din

care 430,72 ml este lungimea celor două tronsoane ale Aleii
Florilor, iar 361,01 ml este lungimea totală a parcărilor din
zona blocurilor.

Ce lucrări sunt prevăzute
în cartierele de blocuri
Potrivit documentaţiilor tehnice, în cartierele ISR, Florilor și
Chimica, lucrările necesare sistematizării vizează ranforsarea
structurii rutiere a carosabilului platformelor de parcare și trotuarelor existente. Pe unele porţiuni vor fi executate lucrări de
lărgire, iar pe segmentele nou create se vor executa toate
lucrările specifice amenajării unui drum, mai precis se va realiza
o fundaţie din balast și piatră spartă, apoi se vor așterne straturile
de asfalt. De asemenea, vor fi create noi locuri de parcare și trotuare. Totodată, va fi realizat un sistem subteran de scurgere a
apelor pluviale, astfel încât să fie respectate noile reglementări
din domeniu. Sunt prevăzute și lucrări de semnalizare a circulaţiei (marcaje longitudinale, indicatoare rutiere), precum și
rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, iar în final vor
fi amenajate și zonele verzi.

Acesta va fi amenajat după
ce va fi reabilitată clădirea
Casa de Cultură din Râșnov va găzdui un muzeu al filmului istoric românesc, a anunţat viceprimarul Liviu
Butnariu. „O prioritate pentru noi este renovarea Casei
de Cultură, investiţie ce ar permite și atragerea turiștilor
în zona centrală a orașului, mai ales că recent au fost
finalizate și lucrările de amenajare în Piaţa Unirii. După
terminarea reabilitării, aici va exista o sală destinată
acestui muzeu. Deocamdată, a fost finalizat proiectul
tehnic și urmează să scoatem la licitaţie lucrările. Dacă
vor fi deschise axe de finanţare în august, vom încerca să
atragem fonduri europene pentru acest obiectiv de
investiţii”, a declarat Butnariu. Dacă nu vor putea fi accesate fonduri europene, viceprimarul a afirmat că administraţia râșnoveană nu va abandona acest proiect și va
derula lucrările cu fonduri de la bugetul local.

Intervenţii în regim de
urgenţă în urmă cu doi ani

Locurile de parcare
vor fi resistematizate
pe toate străzile
din cartierul ISR

ns giratoriu și mai multe locuri de parcare la
tersecţia dintre străzile Florilor și Armata Română

entru a fluidiza circulaţia de pe strada Floedilii râșnoveni au decis sistematizarea
ului rutier de la intersecţia acestei artere cu
3. Lucrările fac parte dintr-un proiect
rat anul trecut. „În anul 2015 s-au efectuat
ri pe tronsonul cuprins între intersecţia
ei artere cu străzile Republicii și Mihai
zul. Au fost reabilitate reţelele de apă și
izare, cele aeriene de curent și comunicaţii
st trecute în subteran, iar sistemul de ilupublic a fost complet reabilitat, prin
area unor stâlpi noi, identici cu cei din

Muzeul filmului
românesc, în Casa
de Cultură de la
Râșnov

zona istorică a orașului”, a declarat viceprimarul
Râșnovului, Liviu Butnariu. După finalizarea
acestor lucrări au fost refăcute trotuarele și s-a
turnat asfaltul pe suprafaţa carosabilă.
În 2016 au fost programată reabilitarea
străzii Florilor, pe segmentul cuprins între
intersecţia cu strada Republicii și capătul acestei artere. „În vederea fluidizării traficului, în
dreptul parcului, la intersecţia dintre străzile
Florilor, Armata Română și cele două artere ce
fac legătura cu DN 73 urmează a se amenaja
un sens giratoriu și va fi sistematizat traficul

rutier. Lucrările la această intersecţie ar urma
să fie gata în luna august”, a explicat viceprimarul. Potrivit proiectului, pe una dintre cele
două artere care fac legătura sensul giratoriu și
DN 73 se va putea circula în sens unic, pe o singură bandă, dinspre strada Florilor, urmând ca
pe cealaltă bandă să se traseze locuri de parcare
longitudinale. De asemenea, vor fi amenajate
treceri de pietoni, dar se vor realiza și câteva
noi guri de scurgere, astfel încât, în cazul unor
precipitaţii abundente, să nu se producă acumulări de apă.

Locaţia noului sens giratoriu: intersecţia
dintre străzile Florilor, Armata Română și
cele două artere ce fac legătura cu DN 73.

Construită în perioada anilor 1870, Casa de Cultură
din Râșnov, una din clădirile simbol ale orașului, acum
intrată în conservare, nu a trecut niciodată prin reabilitări de mare amploare. În perioada 2013 - 2014 la Casa
de Cultură au fost realizate intervenţii de urgenţă. Atunci a fost consolidată structura acoperișului, au fost efectuate lucrări de sprijinire a tavanelor pictate. Laţii de la
acoperiș au fost înlocuiţi, apoi a fost pusă ţiglă nouă tip
solzi, care se încadrează în normele de urbanism prevăzute pentru zona de Centru Istoric. În intervenţia de
urgenţă a fost cuprinsă și repararea și consolidarea hornurilor, înlocuirea tuturor elementelor de tablă ale
acoperișului, respectiv jgheaburi, burlane. De asemenea,
streașina, care se degradase pe mai multe porţiuni, a fost
înlocuită și consolidată. Tot în această etapă s-a realizat
și curăţarea faţadei, respectiv înlăturarea părţilor instabile de tencuială și stabilizarea elementelor arhitecturale, acolo unde a fost necesar. După terminarea acestor operaţiuni, a fost montat un mesh care are imprimată pe el imaginea clădirii.

Noi indicatoare
pe toate străzile
Având în vedere că la Râșnov e
pe final programul de reabilitare a
întregii reţele stradale, dar și pentru a facilita „orientarea” celor
care vizitează staţiunea, Primăria
Râșnov a început și un program de
instalare/înlocuire de indicatoare
rutiere. „Unde va fi cazul se vor
monta noi indicatoare rutiere. De
asemenea, la toate intersecţiile
din oraș se vor monta, în locuri
vizibile, plăcuţe cu denumirea
străzilor”, a declarat viceprimarul
Râșnovului, Liviu Butnariu.
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Festivalul de Film Istoric, deschis cu
o „Explozie balcanică”, în Piaţa Unirii
29 iulie - 7 august: Istorie de dimineaţă până noaptea, timp de 10 zile, la Râșnov. Pe 28 august, gong final, la Cotroceni
Din Piaţa Unirii - cel mai nou spaţiu pentru
evenimente culturale din Râșnov - s-a spus „Acţiune” pentru cea de-a opta ediţie a Festivalului de
Film Istoric Râșnov (FFIR). Ovidiu Lipan
Ţăndărică, cel mai faimos percuţionist român,
având la activ peste 50 de ani de concerte atât pe
scenele autohtone, cât și din întreaga lume, a
deschis, vineri, 29 iulie, de la ora 20.00, Festivalul, cu o „explozie balcanică”.
„Începem cu ceea ce suntem, pentru că în
primul rând, deși vrem să fim occidentali, se
vede că suntem balcanici și am zis că vremurile
pe care le trăim și porţile Europei intră cumva
în tema Festivalului Revoluţie, Evoluţie. România este o poartă a Europei dinspre Răsărit, este
o poartă a Balcanilor. Toată lumea este atât de
încrâncenată și atentă la ce se întâmplă în
Europa, iar noi am zis să încercăm să venim cu
un laitmotiv muzical reprezentat de un om care
este legat prin filmul istoric de Râșnov - Ovidiu
Lipan Ţăndărică, pentru că să nu uităm că Festivalul nostru a plecat de la filmele istorice filmate în Cetatea Râșnov. Cel mai reprezentativ
este «Nemuritorii», pentru care Phoenix semnează coloana sonoră. Acest concert al lui
Ţăndărică completează într-un mod inspirat
faptul că încet-încet, Piaţa Unirii se impune ca
un loc potrivit pentru desfășurarea de evenimente culturale, expoziţii”, a spus, la
deschidere, isoric Nicolae Pepene, director al
Muzeului Judeţean de Istorie Brașov și director
al Festivalului.
Repertoriul lui Ovidiu Lipan Ţăndărică a
inclus atât piese originale ale artistului, cât și
me-lodii tradiţionale românești, precum Ciocârlia, Sârba de la Cozmești și Hora moldovenească, completate de compoziţii din repertoriul aromânesc. Alături de energicul artist au fost
Stelu Enache, Panţîru Brass și Grupul Balcano.
„Comunitatea noastră este onorată să fie și
în acest an parteneră a Festivalului de Film
Istoric, eveniment ajuns, iată, la cea de-a opta
ediţie. Este, din câte știu – și am fost asigurat de
organizatori că știu bine -singura manifestare
de acest fel pe ceea ce se cheamă piaţa evenimentelor culturale din România. Și constat că
îi priește aici la noi, în Râșnov, un oraș în care
istoria trăiește laolaltă cu prezentul. An de an,
acest festival a dat un plus de valoare Râșnovului, tot așa cum cred că s-a valorizat și prin frumuseţea locaţiei în care se desfășoară, ca și prin
calitatea publicului. Anul acesta, după cum aţi
observat, noi, comunitatea râșnoveană, venim
cu o contribuţie în plus: centrul istoric al orașului, pe care l-am reamenajat”, a spus, la festivitatea de deschidere a evenimentului, Liviu Butnariu, viceprimarul Orașului Râșnov.

(R)Evolution - tema generală
Festivalul de Film Istoric s-a desfășurat în
acest an în perioada 29 iulie și 7 august, în Cetatea
Râșnov, la cinematograful Amza Pellea, în Biserica Evanghelică și în Piaţa Unirii din oraș. Ediţia
2016 a FFIR a însemnat peste 100 de ore de filme,
dezbateri și concerte, care au inclus peste 40 de
producţii documentare și de ficţiune, 13
momente muzicale și evenimente speciale, 2
expoziţii și un târg de carte. De asemenea, aproape
40 de invitaţi speciali au dezbătut tema principală
a festivalului de anul acesta: „(R)Evolution”.
Dintre filmele eveniment ale ediţiei 2016 s-au
evidenţiat „Dosarele Petrov”, recomandat chiar
de Festival International du Film d Histoire de
Pessac, „La supplication”, despre oamenii din
Cernobîl, care povestesc mai întâi viaţa lor și apoi
catastrofa. Recomandat a fost și cel mai recent
documentar al regizorului Radu Gabrea,
„Împărăteasa roșie — Viaţa și aventurile Anei”, o
readucere în prim plan a adevăratei biografii a
Anei Pauker. Documentarul „Războiul regelui”,
care spune adevărul despre momentul 23 august
1944 și vorbește despre abdicarea Regelui Mihai
în 30 decembrie 1947 și instaurarea regimului
comunist folosind puterea sovietică, a fost și el
proiectat. Anul acesta, FFIR a marcat și două
aniversări importante ale statului român: 150 de
ani de la reinstaurarea monarhiei, 100 de ani de
la intrarea României în primul război mondial.

Nume importante
la Școala de Vară
Pe lângă proiecţiile de film, o altă componentă importantă a Festivalului a fost Școala de Vară,
desfășurată în parteneriat cu Institutul Cultural
Român, Muzeul Judeţean de Istorie Brașov și

Institutul Român de Istorie Recentă. Școala,
unde au fost înscriși studenţi români și din
Republica Moldova, s-a deschis, în 30 iulie, în
prezenţa lui Liviu Jicman, vicepreședintele Institutului Cultural Român, și Nicolae Pepene. Printre lectorii de anul acesta s-au numărat Hans
Klemm, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii,
Paul Brummel, Ambasadorul Marii Britanii, și
Sergiu Celac, politician și fost ministru de
externe și fost Ambasador al României în Regatul
Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
Prezenţi au mai fost Liviu Tofan (Institutul
Român pentru Istorie Recentă), Ligia Deca (consilier prezidenţial), Theodor Paleologu (eseist și
diplomat), Sever Voinescu (jurnalist, diplomat),
dar și Georgeta Filitti (istoric).
De asemenea, din acest an, organizatorii au
început o campanie de parteneriate cu alte festivaluri din ţară și de peste hotare, pentru promovare reciprocă. Cel mai important parteneriat
este cu Pierre Henri Deleau, directorul Festivalului de Film Istoric din Bordeaux, prezent și el în
Orașul Rozelor.

Cazare în cort militar,
în premieră
În premieră, ediţia 2016 a FFIR le-a oferit
turiștilor posibilitatea să doarmă la Cetatea
Râșnov, într-un cort militar, în perioada 5-6
august. Șase corturi militare cu până la 4 locuri
au putut fi închiriate de pe site-ul internaţional
Airbnb. „Cu fiecare ediţie a festivalului ne dorim
să oferim o experienţă completă și unică, prin
filmele, muzica și evenimentele pe care le organizăm. De această dată am vrut să mergem mai
departe și să le dăm participanţilor posibilitatea
să înnopteze ca niște ostași, în corturi militare,
instalate chiar în curtea Cetăţii Râșnov, un loc

plin de încărcătură istorică și reprezentativ pentru cinematografia românească. Să nu uităm că
aici au fost înregistrate secvenţe pentru cunoscutul film «Nemuritorii»”, regizat de Sergiu
Nicolaescu”, a declarat Mihai Dragomir, coordonatorul Festivalului de Film Istoric Râșnov.
„Această iniţiativă are și rolul de a promova patrimoniul cultural al zonei Râșnov, una foarte
bogată în istorie și tradiţii, care adună anual
peste 100.000 de turiști români și străini”, a completat Mihai Dragomir.
În același timp, participanţii care au închiriat
un cort, s-au bucurat de programul FFIR. În
week-end-ul 5 – 7 august, organizatorii au
pregătit un concert marca Vali Răcilă, Raul Kușak
și Hanno Höfer, iar cinefilii au putut viziona producţii precum „Cinema, mon amour”, „Regina
Elisabeta a II-a”, „Războiul Regelui”, „Iarnă
Fierbinte: Lupta Ucrainei pentru libertate”,
„Sufraggette” și „Bolivar, omul difficultăţilor”.
Vizitatorii au putut vedea și expoziţia „Frânturi de
istorie”, care include fotografii realizate de Dan
Drăghicescu, cu mașini de epocă ce aparţin unor
familii britanice și este dedicată Zilei Armistiţiului (11 noiembrie). O altă expoziţie - colectivă „Bilet de lup” a prezentat imagini realizate de
Augustin Bucur, Veaceslav Cebotari, Cătălin
Dobre, Ionuţ Piţurescu, Manuela Morar, Andrei
Rădulescu și Mihai Ţucă.
Fondurile strânse în urma închirierii celor
șase corturi vor fi donate grupului de reconstituire istorică „Living Rosenau”.

Activităţi și pentru copii

În acest an, în cadrul FFIR a existat și o activitate pentru copii. „Este vorba despre un atelier de
bandă desenată, la care 20 de copii din Râșnov
au fost selecţionaţi să participe. Copiii vor lucra
pe un scenariu de film cu poveste ce se petrece în
Râșnov și vor lucra story board, afișul, invitaţia.
Filmul îl vor face în toamnă. Copiii vor cunoaște
oameni din industria filmului, care îi vor învăţa
cum se face trecerea de la poveste la filmul real”,
a explicat Mihai Dragomir.

În 28 august, echipa FFIR
face proiecţie la Cotroceni

Mihai Dragomir a mai spus că echipa festivalului a fost invitată, în 28 august, să facă o
proiecţie în Curtea Palatului Cotroceni cu un
film documentar despre Primul Război Mondial.
„Cumva, este o validare a echipei noastre că
facem lucruri interesante”, a spus acesta. „Este
începutul unei colaborări între Muzeul
Cotroceni, FFIR și Muzeul Judeţean de Istorie, ce
presupune schimb de expoziţii, proiecte comune,
și chiar accesare de fonduri împreună”, a
încheiat Nicolae Pepene, care a fost și director al
Direcţiei pentru Cultură Râșnov.

„Garofiţa Pietrei Craiului”: Folclor din 6 ţări, în festival, la Râșnov
Duminică, 17 iulie, pe zona pietonală din
centrul istoric al Râșnovului a avut loc Festivalul Internaţional de Folclor „Garofiţa Pietrei
Craiului”. Ajuns la cea de-a X-a ediţie, festivalul
itinerant a poposit și în Orașul Trandafirilor,
spectacolele mai având loc în acest an la
Făgăraș și Brașov. Pe scena din Piaţa Unirii s-au
aflat Ansamblul KUD „Vaso Jovanovic” Srebrenica din Bosnia și Heţegovina, Ansamblul
„Agrinio” din Grecia, Ansamblul „Csaba
Nemzetiségi Néptáncegyüttes- Békéscsaba” din
Ungaria, Ansamblul „Lazar Hrebeljanovic” din
Serbia, Ansamblul „Ziemia Leżajska” din Polonia și Ansamblul „Poieniţa” al Centrului Cultural Reduta, România. Iniţial, au răspuns invitaţiei organizatorilor - Centrul Cultural Reduta
- și membrii unui ansamblu din Turcia, dar din
cauza incidentelor petrecute în ţara lor, acesta

nu au mai putut participa.
Scopul festivalului a fost acela de a promova
cultura tradiţională a ţărilor participante, de a
crea o punte de legatură și un schimb cultural
între ansamblurile invitate, iar pe de altă parte,
reprezentanţii autorităţilor locale au prezentat
oaspeţilor istoria, cultura și frumuseţile naturale
ale orașului nostru. „A fost un eveniment cultural internaţional pe care am fost mândri să îl
găzduim în orașul nostru. Mulţumim celor de la
Centrul Cultural Reduta Brașov și directorului
instituţiei, domnul Marius Cisar, pentru că s-au
gândit să aducă în acest an ansamblurile participante și în orașul nostru. A fost o onoare să primim toţi oaspeţii, am avut parte de momente
frumoase împreună și sperăm că vor reveni”,
ne-a declarat, la finalul festivalului, viceprimarul
orașului Râșnov, Liviu Butnariu.
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Cel mai variat
afiș la Rockstadt

Program complet Rockstadt
Extreme Fest 2016
Scena Principală „Adrian Rugină”
" Vineri, 12 august: 13.45 Htehtemeth, 15.00
Soufly, 17.00 Carach Angren, 18.20 Hocico,
19.40 Negură Bunget, 21.00 Bucovina (DVD),
22.40 Moonsorrow, 0.10 My Dying Bride
" Sâmbătă, 13 august: 14.30 Nexus, 15.45
Gutted, 17.00 Put Solnca, 1820 Infected Rain,
19.40 Morgoth, 21.00 Tankard, 22.40 Borknagar, 0.10 Mayhem
" Duminică, 14 august: 14.20 Days of Confusion, 15.35 Excrementory, 16.50 Tesseract,
18.20 Cattle Decapitation, 19.40 Destruction,
21.00 Insomnium, 22.40 Soilwork, 0.10 Parkway Drive
Scena Secundară
" Joi, 11 august: 17.00 Berserkers, 1830
Ordinul Negru, 19.30 Ura de După Ușă, 20.30
Clitgore, 21.45 Hypno5e, 23.05 Postvorta, 0.00
Afterparty cu Socol&Fane.
" Vineri, 12 august: 16.10 Target, 17.50 negative Core Project, 19.19 Stercore, 20.30 Holocausto Canibal, 22.00, H8, 23.40 Adimiron,
1.25 Moribund Oblivion, 2.20 Atferparty cu
Socol&Fane.
" Sâmbătă, 13 august: 16.00 Perseverance,
17.50 We are numbers, 19.10 For the wicked,
20.30 Nahum, 22.00 Infest, 23.40 Attack Vertikal, 1.25 Poem, 2.20 Atferparty cu
Socol&Fane.
" Duminică, 14 august: 16.30 Inverted Pussyfix, 17.50 Jack the Stripper, 19.10 Angerseed,
20.30 E-An-Na, 22.00 Mind Assault, 23.40 The
Dignity Complex, 01.25 Smallman, 2.20 Atferparty cu Socol&Fane.

Organizatorii festivalului au invitat un număr
considerabil de formaţii din numeroase subgenuri
muzicale, fiind de asemenea așteptaţi vizitatori
din toată Europa și nu numai

Rocsktadt Extreme Fest ajunge, anul acesta, la ediţia cu numărul patru, evenimentul urmând a avea loc în perioada 11-14 august,
la deja tradiţionala locaţie - terenul de biatlon de la baza Cetăţii
Râșnov. Evenimentul va avea cel mai variat afiș de până acum,
respectând aceeași tradiţie de a invita un număr considerabil de formaţii din numeroase subgenuri muzicale, pentru a oferi una din
cele mai „prietenoase” experienţe de festival din Romania. După ce,
în 2015, deschiderea a însemnat unul din cele mai bune showuri
ale festivalului, ediţia din 2016 va debuta cu același concert dansant
oferit de Clitgore, seară urmată de un afterparty de dans. Organizatorii subliniază faptul că, la fel ca în cazul ultimelor două ediţii,
nu vor exista bilete pe zile, ci doar abonamente ce asigură accesul
în toate cele patru zile ale festivalului. Cei care doresc să își achiziţioneze abonamente, au această posibilitate, la preţul de 250 de lei,
inclusiv pe perioada festivalului. De asemenea, organizatorii pun la
dispoziţie bilet VIP, care, la 300 de lei, include recepţii cu artiști ai
festivalului. Abonamentele pentru Rockstadt Extreme Fest 2016

pot fi achiziţionate de pe eventim.ro și prin reţeaua Eventim (magazinele Germanos, Orange, Vodafone, Domo, Librariile Humanitas și Carturesti), myticket.ro și din reţeaua magazinelor Diverta,
bilete.ro și din toate oficiile Poștei Române.

Apel către râșnoveni pentru
a primi corturi în curte
Cum pensiunile din oraș sunt destul de pline în această
perioadă, 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. Preţul unui abonament de
camping este de 15 lei. „Ne așteptăm să depășim numărul de participanţi de anul trecut, respectiv 4.000. Ţinând cont că este
posibil să nu mai existe locuri disponibile, apelăm la râșnoveni
să primească cu încredere vizitatori în curţi, contra unei taxe
sau cum consideră dânșii. Vrem să creștem festivalul, locurile pe

„Lupii liberi” au donat pentru
victimele din clubul Colectiv

Ajuns la cea de-a treia ediţie, Festivalul
„Lupii liberi” s-a desfășurat în weekendul 22 24 iulie, la Hanul Lupilor, pe „Glăjeria” din
Râșnov, cu participarea a peste 1.000 de persoane, pasionaţi ai motoarelor și muzicii rock.
Evenimentul din acest an a avut și o latură
caritabilă, toţi participanţii, organizatorii,
colaboratorii, artiștii și sponsorii donând
sume de bani sau diferite obiecte care apoi au
fost valorificate, pentru victimele incendiului
din clubul bucureștean Colectiv și pentru
familiile acestora.
Pe scena festivalului au urcat nu mai puţin
de 13 formaţii (Gen Urban, Lucky Thisteen,
Pyroblast, Salmastra, Fawkes, Magica, Bucovina, Saturday Night, Simbolic, Looking for
Nothing, Beetween Colors, Lupu’ cel Rău și

Kempes), pe lângă muzica live oferită de acestea, participanţii bucurându-se de grătare, mâncare câmpenească, demonstraţii și concursuri
de motoare și multă distracţie. „Ca în fiecare an,
a fost vorba de o mișcare a libertăţii, a muzicii
bune, a prietenilor de peste tot, a oamenilor
buni, îndrăgostiţi de rock și motoare. Intrarea a
fost liberă, iar numărul participanţilor, așa cum
ne așteptam, a fost unul foarte mare. A fost mai
frumos decât ne așteptam și toată lumea a plecat acasă încântată. Pe lângă toate aceste aspecte, nu aveam cum să nu ne gândim și la victimele incendiului de la Colectiv și la familiile
acestora, motiv pentru care am realizat o strângere de fonduri la care a participat toată lumea
prezentă, de la simpli vizitatori la organizatori
și sponsori”, au declarat organizatorii.

Valea Cetăţii sunt insuficiente și numai cu ajutorul comunităţii
putem aduce tot mai mulţi oameni la Râșnov. Venim deja de
patru ani, comunitatea de rockeri nu mai e o necunoscută pentru localnici”, a explicat Dan Zaharia, unul dintre organizatorii
festivalului.

Grup pe Facebook pentru variantele
de transport Râșnov - Brașov

Pe reţeaua de socializare Facebook, organizatorii festivalului au creat un grup, Local Transport@Rockstadt Extreme Fest,
destinat transportului local între Râșnov și Brașov, tur-retur și
localităţiile aflate între cele două orașe. Pe lângă cursele de
autobuz și de tren deja existente, se încearcă stabilirea unei rute
de noapte, Râșnov - Brașov, pe durata Rokstadt Extreme Fest
2016, pentru participanţii care sunt cazaţi în Brașov sau localităţile învecinate.

„Speed and Sound” cu tot mai
mulţi participanţi din străinătate
Primul eveniment „Speed and Sound” din
2016 a avut loc în weekendul 8 -10 iulie, pe Valea
Cetăţii din Râșnov. Faţă de anii trecuţi, ediţia din
această vară a evenimentului s-a remarcat printrun număr mare al participanţilor veniţi din străinătate, aproximativ 30% din totalul celor peste
200 de concurenţi înscriși la start. Pasionaţii
fenomenului auto au revenit la Râșnov, unde au
fost acceptate doar mașinilie care respectă trendul actual în materie de modificări auto la exterior și interior, vehicule cât mai îngrijite și idei
cât mai originale. „Numărul cererilor de
înscriere a fost uriaș, dacă le-am fi acceptat pe
toate, nu am fi avut loc pe pajiștea de pe Valea
Cetăţii. Au fost înscrise la start însă doar mașini
care respectau anumiţi parametri, deoarece
vrem să creștem calitativ nivelul evenimentului,

de la o ediţie la alta. Ne bucurăm că am avut
aproape 60 de concurenţi veniţi din străinătate,
din ţări ca Austria, Polonia, Ungaria, Republica
Moldova sau Bulgaria, fapt ce demonstrează că
întrecerea capătă tot mai mult importanţă
internaţională. A fost una din cele mai reușite
ediţii, sperăm să repetăm figura și în octombrie,
urmând a stabili până atunci locul de desfășurare al ediţiei de toamnă”, ne-a spus Lucian
Timandi, organizator al „Speed and Sound”
Summer 2016. Pe lângă marele premiu, Best Car
of The Show, au mai fost acordate trofee la categoriile CarWars, Thug life Challenge, Bucket
Challenge și Lowest Ride Sta-tic/Airride, organizatorii realizând și un inedit Top 20, în care s-au
încadrat cele mai apreciate 20 de mașini, fără
însă ca premiaţii să știe ce loc au ocupat.
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Pepinierele Râșnovului, pe excedent din acest an
Ocolul Silvic a început să producă suficienţi puieţi, astfel încât să acopere necesarul pentru zonele unde este nevoie de reîmpădurire

0 – 1 ANI: 60.000 de puieţi de molid – Pepiniera Valea Lungă, solar

1 – 2 ANI: 3.000 de puieţi de paltin și 10.000 de puieţi de molid Pepiniera Valea Popii, cultură deschisă (foto, în plan apropiat).

2 – 3 ANI: 3.000 de puieţi de paltin
și 25.000 de molid - Pepiniera
Valea Popii, cultură deschisă.

2 – 3 ANI: 25.000 de puieţi
de molid - Pepiniera Valea Lungă,
cultură deschisă.

3 ANI, „VÂRSTA” DE REÎMPĂDURIRE. După un an în solar, puieţii sunt
reticaţi în pepinieră, unde mai cresc doi ani. După realizarea acestui ciclu,
ei sunt mutaţi în pădure, în zonele unde se fac replantări.

Ocolul Silvic al Orașului Râșnov este
capabil, după o muncă ce a durat ani de zile,
să facă plantări doar din fonduri proprii,
fără a mai fi nevoit să cumpere puieţi. Acest
deziderat a fost atins în principal după ce
pepinierele de la Valea Popii și Valea Lungă
au început să producă suficient, încât să
acopere nevoile pe care le au pădurile aflate
în administrarea Ocolului.
„În 2017 vom ajunge să putem face
plantările, acolo unde este necesar, numai
din fondul propriu, fără a mai fi nevoiţi să
cumpărăm. Ar trebui să facem plantări pe o
suprafaţă de 6-7 hectare, adică undeva în
jur de 35.000 de puieţi, iar capacitatea
pepinierelor de la Valea Popii și Valea
Lungă este de peste 50.000 de puieţi”, ne-a
spus ing. Gheorghe Puiu, șeful Ocolului Silvic Râșnov.
Pepiniera cantonală de la Valea Popii are
o suprafaţă de 10 ari, unde se află la acest
moment, în primul an de cultură, aproxi-

mativ 3.000 de puieţi de paltin și 10.000 de
puieţi de molid, iar în al doilea an de cultură
sunt 3.000 de paltin și 25.000 de molizi.
„Ciclul unui puiet începe odată cu plantarea sa în solar, unde trebuie să stea un an
de zile. După aceea, el este mutat în
pepinieră, iar după alţi doi ani este dus în
pădure, acolo unde sunt necesare plantări”,
a explicat ing. Gheorghe Puiu.
În pepiniera de la Valea Lungă (investiţie recentă, realizată cu fonduri europene
aduse la Râșnov pe un proiect al Primăriei
localităţii) sunt aproximativ 25.000 de
puieţi de molid, care în această toamnă vor
putea fi plantaţi în pădurile din împrejurimile Râșnovului, la fel ca puieţii de aceeași
vârstă de la Valea Popii. De asemenea, în
solarul de la Valea Lungă se află aproximativ
60.000 de molizi, care după ce își vor face
ciclul de 3 ani, vor putea fi la rândul lor
plantaţi în pădure, pe o suprafaţă de circa 12
hectare.

Certificare FSC
timp de 5 ani
Începând din luna iulie, Ocolul
Silvic al Orașului Râșnov RA a
primit certificare FSC (Forest
Stewardship Council), fiind licenţiat pentru produse forestiere care pot fi etichetate drept
„eco-friendly”. Forest Stewardship Council (FSC) este o organizaţie inernaţională non-profit,
înfiinţată în 1993, care emite
certificatele internaţionale ce
confirmă gestionarea responsabilă a pădurilor. FSC face
acest lucru prin stabilirea de
standarde privind produsele
forestiere, alături de certificarea
și etichetarea acestora în calitate de „eco-friendly”, termen
care se referă cel mai frecvent
la produse care contribuie la
practicile care ajută la conservarea resurselor naturale. Certificarea a fost acordată pe o
perioadă de 5 ani (7 iulie 2016 6 iulie 2021), folosind standardele de management forestier
adaptate pentru România în
2012, urmând ca monitorizarea
îndeplinirii criteriilor să se facă
anual.

" ȘEF NOU LA OCOLUL SILVIC. Ocolul Silvic al
Orașului Râșnov RA are, începând cu data de 1 iunie, un
nou șef, în persoana inginerului silvic Gheorghe Puiu. În
vârstă de 43 de ani, acesta s-a născut la Moeciu de Sus și a
absolvit cursurile Facultăţii de Silvicultură din Brașov.
Lucrează în cadrul Direcţiei Silvice Brașov încă din anul
1995, iar în ultimii 11 ani a activat în cadrul Ocolului Silvic Brașov. În luna martie a fost transferat la Ocolul Silvic
al Orașului Râșnov, în conducerea căruia a fost numit la
data de 1 iunie.

Animalul e monitorizat prin GPS,
ultima localizare fiind în Munţii
Bucegi, zona Padina
Dacă în Brașov, la jumătatea lunii trecute, un
urs care s-a obișnuit să caute mâncare în apropierea
locuinţelor din zona Răcădău a fost împușcat după
ce a atacat un brașovean, la Râșnov, autorităţile au
reacţionat rapid, chiar în momentul în care un animal și-a făcut apariţia pe străzile orașului. Strategia
aplicată la Râșnov a avut succes: ursul care se plimba prin staţiune a fost mutat înainte de „intra în
conflict” cu omul, astfel că nu a mai fost nevoie de
„recoltarea” lui.
Oaspetele nocturn le-a dat bătăi de cap râșnovenilor timp de o lună. Ursul, un mascul de doi sau
trei ani, făcea seară de seară vizite în zona Valea
Cetăţii din staţiune. Animalul avea 67 de kilograme,
iar reprezentanţii Ocolului Silvic de la Râșnov cred
că abia a fost „lăsat de ursoaică”, după ce l-a crescut

până la această vârstă. Nu a făcut pagube foarte
mari, a stricat câteva coșuri de gunoi, un gard, a răsturnat o tonetă de îngheţată sau a „folosit” turnicheţii de la liftul Cetăţii Râșnov, dar, fiind vorba
despre un urs „gunoier”, în orice moment ar fi
putut intra în conflict cu un om, iar dintr-o astfel de
dispută, cel care pierde este omul.
„În data de 25 mai am fost anunţaţi că în oraș
este un urs, apoi, seară de seară, ursul venea, căuta
prin gunoaie, mânca iarbă. Timp de o lună am avut
probleme cu acest urs. Din acel moment am organizat «goane de împingere», adică îl determinam
să se întoarcă în pădure. De asemenea, i-am avertizat pe locuitorii din zonă și le-am pus la dispoziţie, prin intermediul pliantelor distribuite direct
sau lăsate în cutiile poștale, câteva sfaturi despre
cum evite situaţiile conflictuale cu urșii. Le-am
spus oamenilor să facă zgomot dacă îl văd, să îl
sperie. Într-un final, împreună cu specialiștii de la
Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură «Marin Drăcea» - Staţiunea Brașov

(INCDS), am reușit să îl mutăm, după ce am primit acordul de relocare de la Ministerul Mediului. A
trebuit să fie capturat de două ori, pentru că după
prima relocare, ursul s-a întors la Râșnov. Acum
este undeva în Bucegi, în zona Padina”, a declarat
șeful Ocolului Silvic de la Râșnov, Gheorghe Puiu.
Responsabilul cu vânătoarea al Ocolului Silvic,
Bogdan Costescu, a precizat că ursul a fost capturat
în 7 iunie, i s-a pus o zgardă GPS, apoi a fost dus la o
distanţă de aproximativ 15 kilometri, în linie dreaptă,
tot pe raza fondului de vânătoare Râșnov. „După
aproximativ două săptămâni, ursul s-a întors. A fost
capturat încă o dată și dus la aproximativ 20 de kilometri distanţă. De data aceasta a luat-o în altă
direcţie, în urma monitorizării constatându-se că a
ajuns la Padina”, a declarat Costescu.
Potrivit datelor oferite de șeful Ocolului Silvic,
Gheorghe Puiu, pe raza fondului de vânătoare de la
Râșnov, cu o suprafaţă totală de 10.400 de hectare,
administrat de ocolul silvic din localitate, au fost
identificaţi 53 de urși.
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Ursul gunoier a scăpat neîmpușcat la Râșnov

