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O lecţie de istorie,
reconstituită
de râșnoveni
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PROGRAM
ZILELE ORAȘULUI RÂȘNOV
ȘI FESTIVALUL ECVESTRU
Vineri, 3 iulie 2015
16.00 Parada Orașului
17.00 Cuvânt de deschidere – Dl. Primar Adrian
Ioan Veștea
17.05 Călușarul Râșnovean
17.20 Majorete Cadete Râșnov
17.25 Ansamblul Folcloric „MĂGURA” Codlea
18.00 Radu Pietreanu – Vacanţa Mare
18.30 Ansamblul Folcloric – „MĂGURA” Codlea
19.00 Romana
19.15 Recital KARINA
19.30 Dans modern Lavinia Treţ și Diana Dima
19.45 Recital „LĂZĂROIU BAND”
20.45 Trupa CALENDAR
Sâmbătă, 4 iulie 2015
11.00 - 16.00, Festivalul Ecvestru (Deschiderea oficială, Parada trăsurilor, Demonstraţii de cascadorie, Concurs de tracţiune, Parada participanţilor)
16.00 Dans modern clubul copiilor – Râșnov
17.00 Ansamblul MUGURELUL
18.00 Recital muzică populară CĂTĂLIN LĂCĂTUȘ
18.15 Recital OVIDIU LĂZĂROIU
19.00 Recital ADDA
19.40 Recital ELLIE WHITE
20.20 Recital GUESS WHO
21.00 Joc de lasere
Duminică, 5 iulie 2015
11.00 -16.00, Festivalul Ecvestru (Parada Doamnelor, Concurs de frumuseţe cabalină pe rase de
cai, Show-uri de dresaj ecvestru, Sărituri peste
obstacole, Demonstraţii de cascadorie cu cai)
16.00 Recital ELENA MERIȘOREANU – 50 de ani
de activitate muzicală
16.40 Recital NELU PLOIEȘTEANU
17.30 Recital ROXANA NEMEȘ
18.15 Recital BIBI
18.35 Recital LETTY
18.50 Recital MARIA STROIE
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PRIMÃRIA ªI CONSILIUL LOCAL VÃ INVITÃ LA

Sărbătoarea tuturor
râșnovenilor

Vineri - 3 iulie: E de 3 ori
sărbătoare la Râșnov!
" PRIMUL ASALT - introducerea ascensorului pe plan înclinat, amenajat pe Dealul Cetăţii, în circuitul turistic naţional.
" ZIUA PORŢILOR DESCHISE ÎN CETATEA RÂȘNOV - se
împlinesc 7 ani de la recuperarea Cetăţii Râșnov.
" ZILELE RÂȘNOVULUI - vor fi declarate deschise la ora 16.00, cu Parada Orașului, pe traseul str. Mihai Eminescu str. I. L. Caragiale - Valea Cetăţii.

Sâmbătă - 4 iulie și
duminică - 5 iulie:
Festivalul Naţional Ecvestru
" Ediţia a XIII-a aduce pe Valea Cetăţii peste 100 cai
pur sânge.
" Din programul artistic al festivalului: Adda, Ellie
White, Guess Who, Elena Merișoreanu, Nelu
Ploieșteanu, Roxana Nemeș.
Paginile 2 - 3

Râșnovul a premiat excelenţa
Excelenţa în educaţie a fost recompensată
la finele acestui an școlar de către Primăria
Râșnov și cu premii în bani. Cei 19 elevi de la
școlile din oraș care s-au remarcat la olimpiade
și concursuri naţionale și-au primit premiile
pe 19 iunie, la ceremoniile de închidere a anului școlar 2014- 2015. „Din 2005, Primăria asigură fondul de carte cu ocazia premierilor pe

care le organizează unităţile de învăţământ la
sfârșit de an școlar, iar în acest an am iniţiat și
acest proiect prin care Primăria și Consiliul
Local să adauge și o componentă financiară.
Chiar dacă a fost destul de greu să găsim un
cadru legal în acest sens, am vrut să le acordăm o atenţie deosebită elevilor care fac performanţă, care au reprezentat cu cinste Râș-

Școala 2

novul la olimpiadele și concursurile naţionale.
Poate nu este foarte mult, dar este o recunoaștere. Acești elevi pe care îi premiem astăzi neam dori să fie un exemplu, o motivare pentru
generaţiile care urmează, pentru că oricare
dintre cei prezenţi aici se poate afla anul viitor
printre olimpici. Eu le pot promite că vom
încerca ca în fiecare an de acum încolo exce-

Școala 3

lenţa în învăţământul din Râșnov să fie premiată, pentru că, din punctul meu de vedere,
resursa umană este cea mai importantă pentru comunitate”, a declarat primarul Râșnovului, Adrian Veștea, care a fost prezent, ca în
fiecare an, la festivităţile de premiere de la toate cele patru instituţii de învăţământ din oraș.

Paginile 6-7

Liceu

EVENIMENT
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Peste 100 de proprietari de cai la ediţia din
acest an a Festivalului Naţional Ecvestru
Proba „regină”, tracţiunea, va fi devansată cu o zi, faţă de programul tradiţional
Primăria Orașului Râșnov are plăcerea de
a-i invita oe toţi râșnovenii, în perioada 3 – 5
iulie 2015, la Zilele Orașului, cel mai popular
eveniment al comunităţii.
Festivalul annual al Staţiunii Turistice
Naţionale Râșnov începe vineri, 3 iulie, ora
16.00, cu Parada Orașului, pe traseul str. Mihai
Eminescu str. I. L. Caragiale - Valea Cetăţii.
Lângă reprezentanţii Primăriei și Consiliului
Local, vor defila ansamblurile artistice locale,
elevii Clubului Sportiv Școlar Dinamo Râșnov,
Poliţia Comunitară, Serviciul Silvic, pompierii
voluntari etc. Din programul artistic al festivalului remarcăm recitalurile susţinute de
Adda, Ellie White, Guess Who, Elena Merișoreanu, Nelu Ploieșteanu, Roxana Nemeș.
Sâmbătă, 4 iulie, și duminică, 5 iulie, Zilele
Orașului vor continua cu mult așteptatul Festival Naţional Ecvestru, ajuns în acest an la
ediţia a XIII-a și care se va desfășura în zona
bazei de biatlon de pe Valea Cetăţii.
Devenit în timp un brand al locului, evenimentul a început să aducă la Râșnov mii de
turiști din afara localităţii (peste 10.000 de participanţi în cele două zile de festival din 2014).
La ediţia din acest an, organizatorii au anunţat
că vor fi prezenţi proprietari de cai din Râșnov,
Săcele, Predeal și Zărnești, dar și din zone mai
îndepărtate ale ţării, precum Cluj, București,
Suceava, Dâmboviţa, Argeș sau Mureș. „Anul

acesta, cele două zile ale Festivalului Ecvestru
vor fi oarecum inversate, acest lucru întâmplându-se din cauza unui eveniment la care
flăcăii noștri vor participa. Așadar, momentul
cel mai așteptat de public, cele două probe de
tracţiune, va putea fi urmărit sâmbătă, nu
duminică, cum eram obișnuiţi. La proba de
simplu, un cal va fi pus să tragă un buștean de
aproximativ 900 de kilograme, iar la dublu,
bușteanul va cântări 2 tone. Printre rasele ce
vor fi prezente se numără lipiţanul, pur sângele arab, pur sânge englezesc sau frizianul.
Evenimentul a început să devină tot mai
cunoscut, astfel că vor fi anul acesta participanţi din toate colţurile ţării. Avem deja confirmată participarea mai multor cai decât anul
trecut, ceea ce înseamnă că vom putea admira
aproximativ 130 de exemplare”, a explicat dr.
Constantin Ducar, unul dintre „părinţii” Festivalului Ecvestru. Evenimentul începe sâmbătă,
4 iulie, dimineaţa, la ora 11.00, iar până la ora
16.00, programul cuprinde parada trăsurilor,
demonstraţii de cascadorie, concursul de
tracţiune și parada participanţilor. Duminică, 5
iulie, festivalul începe tot la ora 11.00, și timp
de cinci ore, iubitorii cailor sunt invitaţi să
urmărească parada Doamnelor, concursul de
frumuseţe cabalină pe rase de cai, show-uri de
dresaj ecvestru, sărituri peste obstacole și demonstraţii de cascadorie cu cai.

Micii artiști din ansamblul
„Mugurelul” încântă pe orice scenă
Membrii grupului au
obţinut două premii
importante la Festivalul
Concurs de Tradiţii
Populare „Vatra Satului”
Promovează cu pasiune tradiţiile
populare și fac spectacol la orice eveniment sunt invitaţi, iar la concursurile la
care participă obţin de fiecare dată
clasări meritorii, pe treptele podiumului. Este vorba de micuţii artiști ai
ansalmbulului „Mugurelul”, care au
încântat din nou, la începutul lunii
iunie, cu prilejul Festivalului Concurs
de Tradiţii Populare „Vatra Satului” de
la Teliu. Astfel, la evenimentul organizat
de Asociaţia Social - Culturală „Suflet
Transilvan”, IșJ Brașov, Serviciul pentru
Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiţionale Brașov, echipa „Mugurașii
Râșnovului ” a obţinut primul loc cu
„Suita de pe Valea Someșului”, iar
„Muguriii Râșnovului”, categoria 4-6

ani, au reușit de asemenea să obţină un
premiu, locul al doilea al competiţiei,
fiind aplaudaţi la scenă deschisă pentru
talentul lor, dragostea pentru dansurile
populare la o vârstă atât de mică și pentru costumele populare autentice. Cea
mai mică interpretă a ansamblului,
Elise Corboș, a ridicat publicul în
picioare, la cei doar cinci anișori pe care
îi are, cu melodia „Bade pălărie nouă”.
La acest festival, în juriu s-a aflat și celebrul Nea Mărin, amfitrionul emisiunii
„Poftiţi pe la noi!” de la Antena 1.

An plin de succese
Membrii ansalmbulului „Mugurelul” au participat în acest an și la Festivalul Concurs Naţional de Folclor „Drag
mi-e cântecul și jocul”, unde au obţinut locul al treilea la secţiunea „Joc
Tradiţional” - 6-13 ani, „Mugurașii
Râșnovului” și menţiune la secţiunea
14-20 ani - „Mugurelul Junior”.
Clasările obţinute la concursul organizat de asociaţia culturală Friends Fo-

rever, pe 7 februarie, la Ocna Mureș,
sunt cu atât mai importante cu cât
grupuri concurente, cele care au terminat pe primele două locuri, au fost
acompaniate live de taraf.
O altă participare încununată de
succes a fost cea de la Festivalul Concurs Interetnic Școlar „Comoara Etno”,
organizat în luna aprilie de IȘJ Brașov,
Primăria Brașov, Școala Gimnazială nr.
9 Brașov și Centrul Cultural Reduta. Cu
acest prilej, „Mugurașii juniori” au
obţinut pentru al cincelea an consecutiv
primul loc la categoria 6-14 ani „Dansuri populare românești”, reușind
aceeași clasare și la categoria 14-19 ani
- „Dansuri populare săsești”. La aceeași
competiţie care a avut loc la Eliana Mall
Brașov, solista Mădălina Benga a obţinut de asemenea locul I. „Suntem mândri de realizările copiilor noștri, iar cel
puţin la nivelul judeţului există secţiuni la care încă nimeni nu poate
învinge”, ne-a spus Dana Corboș, coordonator al ansamblului „Mugurelul”.

Muzica sacră
ajunge și în această
vară la Râșnov

Râșnovul va fi parte în această vară dintr-un proiect cultural
derulat la nivelul judeţului și care va implica 250 de muzicieni din
ţară și străinătate. Festivalul Musica Barcensis presupune 19 concerte de muzică sacră, care vor avea loc în 10 biserici fortificate din
Brașov, Râșnov, Hălchiu, Cristian, Sânpetru, Prejmer, Ghimbav,
Codlea și Hărman. Cu spectacole programate în fiecare weekend al
lunilor iulie și august, festivalul va oferi gratuit publicului ocazia
de a asculta de a asculta concerte de muzică sacră într-un cadru
ambiental aparte - unde vocile soliștilor și instrumentele se îmbină
într-o acustică remarcabilă - și de a vizualiza totodată monumente
istorice și de patrimoniu naţional de o valoare deosebită.
Festivalul reprezintă și un punct de sprijin în strategia
Metropolei Brașov de a deveni capitală culturală a Europei în 2021,
care se bazează foarte mult pe evenimentele din întreaga Ţară a
Bârsei, inclusiv din Râșnov.

CONCERTELE DE LA RÂȘNOV
Biserica Evanghelică,
intrarea liberă
" 25 iulie ora 18.00 - Ansamblu cameral: orgă, vioară, violoncel, sopran

" 8 august - ora 18.00 - Ilse
M. Reich (orgă) și Georgeta
Stoleriu (sopran)
" 22 august - ora 18.00 - Le
Jardin des Arts (Ungaria)

INFRASTRUCTURĂ
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Asaltul Cetăţii pe „drumul de fier”
al liftului cu cremalieră
Pe 3 iulie, transportul din și
dinspre Cetatea Râșnov va
fi gratuit, ca de altfel și
accesul în incinta fortăreţei
Din data de 3 iulie, Râșnovul va fi în sărbătoare, iar cu această ocazie, Primăria vrea să le
facă o surpriză râșnovenilor. Astfel, începând
cu această dată, liftul va fi deschis publicului,
însă primarul Adrian Veștea mai are o veste
bună pentru râșnoveni și nu numai. „Zilele
Râșnovului încep în acest an, pe 3 iulie, de la
ora 12.00, cu primul asalt al vizitatorilor
Cetăţii Râșnov pe «drumul de fier» al ascensorului pe plan înclinat, amenajat pe Dealul
Cetăţii. Astfel, este introdusă în circuitul turistic naţional o investiţie realizată de orașul
Râșnov cu o cofinanţare a Uniunii Europene.
În această zi, instalaţia va funcţiona gratuit,
astfel ca toţi cei care ajung la Râșnov să aibă
posibilitatea să urce cu aceasta. De asemenea, la începutul lunii iulie 2015, comunitatea
orașului Râșnov sărbătorește împlinirea a 7
ani de la recuperarea Cetăţii Râșnov. Respectând deja o tradiţie, Primăria Râșnov a decis
să acorde intrare liberă vizitatorilor cetăţii pe
3 iulie”, a declarat Adrian Veștea.
Imagini de la
reamenajarea
curţii Casei de
Cultură, pe
unde se face
accesul spre
staţia de plecare a liftului,
investiţie
complementară proiectului finanţat
de UE, suportată de la
bugetul local.

Deși investiţia a fost finalizată
de Primărie încă din 2012,
Guvernul nu a reușit să își dea
partea, în continuare având o
restanţă de 9 milioane de lei
La începutul lunii iulie 2015, comunitatea
orașului Râșnov sărbătorește și împlinirea a 7
ani de la recuperarea Cetăţii Râșnov. Respectând deja o tradiţie, Primăria Râșnov a decis
să acorde intrare liberă vizitatorilor cetăţii,
vineri, 3 iulie. Autorităţile râșnovene
estimează că numărul turiștilor va crește cu
cel puţin 20%, după ce liftul cu cremalieră
care face legătura dintre centrul orașului și
Cetatea Râșnov va deveni funcţional. Liftul va
putea transporta într-o zi 648 de persoane,
capacitatea maximă a cabinei fiind de 18 persoane. Traseului liftului are o lungime totală
de 165 de metri, cu o diferenţă de nivel de 85
de metri, iar unghiul de înclinare este de 37 de
grade. Ţinând cont că între curtea Casei de
Cultură și staţia de plecare a liftului este o
diferenţă de nivel, a fost montat și un lift pentru persoanele cu dizabilităţi.
După data de 3 iulie, o călătorie cu liftul va
costa 10 lei pentru adulţi și 5 lei pentru copii.
Lucrările de amenajare a liftului au costat
10.718.447 de lei, jumătate din bani fiind
finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană.

Din cele 25,8 milioane de lei pe care
Guvernul le-a plătit din rezerva bugetară
pentru plata unor obligaţii stabilite prin
hotărâri judecătorești în favoarea unor
administraţii judeţene sau locale, 1,2 milioane de lei au ajuns la Râșnov în contul
datoriei pentru trambulina de K 90 construită pentru Festivalul Olimpic al Tineretului
European. Primarul Adrian Veștea a precizat
că banii trebuiau plătiţi de Guvern încă de
acum doi ani pentru achitarea contravalorii
lucrărilor la această trambulină. „Am făcut
adrese succesive de atunci, iar acum ni s-au
dat o parte din bani. Mai sunt de plată alte
două milioane de lei pentru care vom continua să facem adrese”, a explicat Adrian
Veștea.
Cele patru trambuline de la Râșnov, de
K15, K35, K64 și K90 metri și amenajările de
pe Valea Cărbunării au costat 15 milioane de
euro, finanţare asigurată de Guvernul
României, OMV și Primăria Râșnov. Fiind
prevăzute cu instalaţie de producere a
zăpezii artificiale și suprafaţă sintetică specială pentru sezonul de vară, trambulinele
sunt funcţionale pe întreaga durată a anului.

Străzile Florilor,
Mihai Viteazu
și Ion Creangă,
în reparaţii
capitale

FINANÞARE OBÞINUTÃ PRIN PNDL

700.000 de lei
pentru investiţii
în apă și
canalizare
Ministerul Dezvoltării a alocat în acest an aproape
400 de milioane de lei pentru diferite proiecte ale
administraţiilor locale finanţate în prima etapă a Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), din
care judeţului Brașov i-a revenit o finanţare de numai
6,05 milioane pentru 18 proiecte de investiţii din
diferite localităţi. Printre proiectele trimise de primării
aprobate în cadrul acestui program s-a numărat și cel
al orașului Râșnov, care a primit 700.000 de lei pentru
reabilitarea sistemului de alimentare cu apă de la
sursa Cheile Râșnoavei și continuarea extinderii reţelei
de canalizare.
Începând din 2004, Primăria Râșnov a demarat
ample lucrări de modernizare și extindere a sistemului
de alimentare cu apă și canalizare din oraș. Râșnovul a
ajuns la o performanţă notabilă la nivelul întregului
judeţ: toate gospodăriile din oraș au apă potabilă și
canalizare, iar întregul sistem este unul modern cu
conducte din polietilenă. Lucrările de modernizare au
fost executate atât cu fonduri de la bugetul local, cât și
cu fonduri obţinute prin programe guvernamentale
(Ministerul Mediului) sau finanţări europene.

Guvernul și-a
plătit o mică
parte din
datoria pentru
trambulina
de K90

DISPARE „PĂIENJENIȘUL” DE CABLURI. Chiar în această
perioadă se lucrează la coborârea în subteran a reţelelor utilitare.

Primăria vrea ca Râșnovul să aibă un centru care
să facă cu adevărat cinste orașului, astfel că, pe lângă
reabilitarea străzii Republicii – care este inclusă în
proiectul finanţat de Uniunea Europeană ce vizează
transformarea Pieţei Unirii în pietonal – în această
vară vor fi complet modernizate și străzile Florilor,
Mihai Viteazu și Ion Creangă. Pentru început, au
demarat lucrările de coborâre în subteran a reţelelor
aeriene de pe aceste străzi, proiectul iniţiat de
Primăria Râșnov incluzând și amenajarea unei noi
reţele de iluminat public, investiţie în valoare de
peste 832.000 de lei, fără TVA, care este3 executată de
firma Intra Serv din Luduș.
Totodată, în data de 6 iulie, edilii râșnoveni vor
deschide ofertele primite de la constructori în vederea realizării lucrărilor de modernizare a carosabilului și a trotuarelor de pe aceste artere din zona centrală. Valoarea estimată a contractului este de 1,28
milioane de lei, fără TVA, însă preţul de atribuire
poate fi mult mai scăzut, dacă va fi concurenţă mare
la licitaţie.

ACTUAL
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„HAMAR MEDIEVAL FESTIVAL”

O lecţie de istorie,
reconstituită de
râșnoveni în Norvegia
Cei 14 membrii ai trupei râșnovene au realizat scene din viaţa
cotidiană specifică Râșnovului și ţării Bârsei din secolul al XIII-lea
„Hamar Medieval Festival” din Norvegia
reînvie în fiecare an viaţa Evului Mediu european, celebrând vechile tradiţii și invitând vizitatorii să ia parte la o experienţă inedită, în
care zgomotul de săbii și tropotul cailor se
îmbină cu muzica medievală și cu poveștile
meșteșugarilor despre propriile produse. Trupa de reconstituire istorică a Râșnovului a fost
singura din România care a fost invitată la
acest festival de prestigiu, care a avut loc în perioada 12 - 14 iunie. Cei 14 membrii ai trupei
râșnovene au realizat scene din viaţa cotidiană
specifică Râșnovului și ţării Bârsei din secolul
al XIII-lea, pornind de la informaţiile istorice
existente în documentarea proiectului. Scenele „coloniștii sași practicându-și meșteșugurile”, „suita cavalerului teuton”, „familia de
cumani” și „reprezentanţii comunităţii românești” au contribuit cu succes la atmosfera
medievală a evenimentului. ,,Cetatea Râșnov
trăiește deja de 6 ani reconstituirea istoriei.
Festivalul internaţional ,«În Numele Tranda-

firului», cel mai important eveniment din
România dedicat «soldaţilor de duminică»,
s-a dovedit un instrument eficient de valorificare culturală iar pasiunea pentru istoria
militară a adus până în prezent în Cetatea
Râșnov trupe de reconstituire istorică din Anglia, Franţa, Belgia, Austria, Cehia sau Bulgaria. Grupurile de «reenacting» sau «living
history» au susţinut la fiecare ediţie lecţii de
istorie vie cu subiecte alese din epoca antică
până la Primul Război Mondial”, a explicat
primarul Râșnovului, Adrian Veștea.

Urmează vizita vikingilor
Proiectul „Reconstituirea Istorică instrument de valorificare culturală și dezvoltare durabilă a comunităţii locale” este
derulat de Asociaţia Mioritics (România) în
parteneriat cu Primăria Râșnov și Trondheim
Vikinglag (Norvegia), în perioada decembrie
2014 - noiembrie 2015. Conceput ca o alternativă reală de ofertă educativ-culturală,

adresată atât copiilor cât și adulţilor, demersul are scopul de a promova patrimoniului
cultural al zonei Râșnov prin crearea acestui
grup de reconstituire istorică care valorifică
meșteșugurile tradiţionale, reperele identitare ale comunităţii și istoria locală a
minorităţilor. Documentaţia istorică a proiectului a fost realizată de istoricul Nicolae
Pepene, iar scenele de reconstituire istorică
au fost pregătite de o echipă de specialiști
norvegieni, coordonaţi de Ingrid Galadriel,
specialist în marketingul evenimentelor culturale. La ediţia din acest an a Festivalului de
Reconstituire Istorică de la Râșnov vor participa 40 de vikingi. „Între 20 și 23 august, va
veni rândul vikingilor să cucerească
fortăreaţa râșnovenilor. Așteptăm cu nerăbdare asaltul lor și îi invităm pe toţi pasionaţii
de istorie la Râșnov să asiste la cel mai
important festival internaţional medieval
organizat până în prezent în România”, a
precizat primarul Râșnovului.

Educaţia și bunul simţ lipsesc uneori cu desăvârșire
Se spune că o naţiune trăiește din punct de
vedere spiritual prin respectul pe care îl poartă
strămoșilor și eroilor, cei datorită cărora oamenii ce trăiesc în zilele noastre sunt ceea ce sunt.
Totuși, se pare că acest lucru nu este cunoscut
de toată lumea, căci pe locul unde la Râșnov
este ridicat Monumentul Eroilor se găsesc
lucruri care numai cu respectul faţă de înaintași nu au legătură, de la coji de seminţe la
pungi de plastic. Edificiul din Piaţa Școlii este
deseori „respectat” de oameni care își petrec
serile relaxându-se prin preajmă, cu tot ceea ce
ar putea foarte bine fi aruncat la
coșurile de gunoi care, slavă
Domnului!, chiar nu
lipsesc din zonă. Astfel,
unii apreciază probabil
că mizeriile lăsate pe
scările monumentului
pot fi considerate un
omagiu pentru cei care
și-au dat viaţa pentru libertatea și unitatea poporului
român, „Pe drumul onoarei și
jertfei - În războiul 1941-1945”, după cum

scrie chiar pe monument… Dacă respectul
pentru cei care au luptat în Al Doilea Război
Mondial nu este de ajuns, măcar educaţia și
bunul simţ ar trebui să îi miște pe, nu trebuie
să generalizăm, cei care din comoditate sau
orice altă scuză care nu poate în niciun caz să
fie acceptată, preferă să arunce pe jos tot ce le
vine la îndemână. Este păcat, și facem apel pe
această cale la o ultimă urmă de conștiinţă pe
care ar trebui să o aibă orice om, să utilizeze cu
cea mai mare încredere coșurile de gunoi
amplasate în zona Monumentului Eroilor.
Lucruri asemănătoare, dar parcă de o

amploare mai mare, se întâmplă și la Complexul Olimpic de trambuline de la Valea Cărbunării, unde gunoaiele aruncate sunt mai
multe și mai voluminoase. Cutii, saci de plastic, sticle, PET-uri și chiar caserole au fost
aruncate pe iarbă, într-un tablou dezolant, care
nu face deloc cinste unui loc care face
Râșnovul cunoscut pe întreg mapamondul.
De menţionat și de apreciat în același timp
este că „probele” au fost imortalizate și transmise pentru a fi făcute publice chiar de către
cetăţeni ai Râșnovului, indignaţi de nesimţirea
unora.
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Cetatea Râșnov,
certificată de
TripAdvisor la 4 stele
Certificatul de excelenţă a fost acordat de către
celebrul site de călătorii ca urmare a recenziilor
pozitive ale turiștilor care au vizitat orașul

Cetatea Râșnov a primit o serie de
„recenzii excelente din călătorii”, astfel că
a obţinut Certificatul de Excelenţă din
partea celebrului site de călătorii „TripAdvisor”. ,,De cinci ani, TripAdvisor a acordat acest premiu în numele călătorilor de
pe tot globul. Astăzi, când sunteţi prima
oară câștigător, sperăm să vă mândriţi că
vedeţi Cetatea Râșnov apreciată de vizitatori ca una dintre cele mai bune destinaţii. Felicitări!”, a apreciat Marc Charron, președintele TripAdvisor for Business
în scrisoarea transmisă Direcţiei de Cultură a Primăriei Râșnov.
În conformitate cu certificatul primit,
monumentului i-au fost acordate 4
„stele”, dar primarul Adrian Veștea speră
că și cea de-a cincea „stea” din acest certificat de excelenţă va fi completată odată
cu renovarea întregului monument.
Autorităţile râșnovene pregătesc deja un
proiect, care va fi depus pentru accesarea
de fonduri europene din exerciţiul financiar 2014-2020. ,,Deși Cetatea Râșnov se
află în prima etapă de restaurare, conservare și valorificare, distincţia primită de
la TripAdvisor demonstrează că suntem
pe drumul bun. Certificatul internaţional
a fost acordat unui obiectiv turistic de
patru stele, însă, după finalizarea
lucrărilor de restaurare și deschiderea
expoziţiilor muzeale, sunt sigur că la
Râșnov o sa avem un monument de cinci
stele, o destinaţie turistică care va urca în
topurile internaţionale”, a subliniat Nicolae Pepene, fostul director al Direcţiei de
Cultură a Primăriei Râșnov.

Râșnovul urmează
un model de succes

Noul proiect vizează restaurarea și

conservarea „Cetăţii de Sus”, începând
cu zidurile de apărare și continuând cu
turnurile și reconstruirea a trei cășuţe
folosind martori foto. De asemenea, prin
proiect vor fi amenajate alei pentru circuitul de vizitare, precum și toate instalaţiile conexe a ceea ce înseamnă funcţionarea unui muzeu, valoarea totală a
proiectului fiind estimată la aproximativ
7 milioane de euro. Primarul Adrian
Veștea a ţinut să sublinieze faptul că integrarea culturii în competiţiile sportive
olimpice, așa cum a făcut Râșnovul până
acum, este un model de succes în ţările
civilizate. ,,Cu ocazia deplasării în
Norvegia, la Lillehammer, am vizitat și
Muzeul Maihaugen, premiat de TripAdvisor în anul 2014. Cu ocazia Jocurilor
Olimpice de Iarnă desfășurate în 1994
la Lillehamer, în cadrul Muzeului Maihaugen, cel mai important muzeu al
orașului Lillehammer, situat în vecinătatea arenelor sportive care au găzduit
competiţiile olimpice, a fost amenajată
o expoziţie despre evoluţia istorică a
poporului norvegian și un muzeu al
Jocurilor Olimpice. Integrarea culturii
în marea competiţie olimpică din 1994
reprezintă pentru noi o nouă confirmare că strategia de dezvoltare a
Râșnovului este corectă. Mai mult, dacă
România obţine în această vară organizarea Jocurilor Olimpice de Iarnă pentru Tineret din 2020, am observat cu
încântare că Râșnovul va repeta și modelul de promovare norvegian, prin
finalizarea în anii următori a proiectului Muzeului Cetăţii Râșnov și organizarea unei expoziţii dedicate istoriei
sporturilor de iarna din România”, a
subliniat Adrian Veștea.

Prima revistă de benzi
desenate a Râșnovului
„Jocmania” a adus la începutul vacanţei de vară distracţia la
Râșnov, iar atelierul de bandă desenată a prins la copii, astfel
că aceștia au început deja să lucreze la prima revistă de acest
gen a Râșnovului. Prima ediţie va prezenta legendele orașului
Râșnovul a avut o ofertă de nerefuzat atât
pentru copii, cât și pentru părinţi în vederea
petrecerii timpului liber, la început de vacanţă. Jocuri, spectacole, filme, toate au fost
pregătite pentru ei, în cadrul celei de-a șasea
ediţii a Festivalului Jocmania, eveniment deja
tradiţional, organizat de Primăria Râșnov în
colaborare cu Asociaţia Mioritics. „Râșnovul a
fost timp de opt zile un loc de joacă creativă
pentru copii și părinţi deopotrivă, deoarece
jocul este esenţa copilăriei și bucuria redescoperită a adulţilor. Festivalul Jocmania a
înseamnă ateliere creative de dimineaţa până
seara, spectacole haioase de teatru de păpuși,
dar și surprize de neuitat”, a precizat primarul
Adrian Veștea.
Anul acesta, copiii au avut parte și de câteva ateliere noi, iar cel care s-a dovedit a fi cel
mai de succes a fost cel de bandă desenată,
susţinut de Mihai Grăjdeanu, un artist de
renume în domeniu. La acest atelier au participat 15 copii care au reușit să contureze și
prima revistă de bandă desenată a Râșnovului.
Aceștia au fost iniţiaţi în tainele benzilor desenate, iar apoi, fiecare a fost provocat să
transpună în desen o poveste pe care și-a
imaginat-o despre Râșnov. „Vom continua cu
editarea unui nou număr al revistei la Festivalul de Film Istoric, când copiii vor face câteva benzi desenate pornind de la personajele și
legendele Râșnovului. și la Festivalul de
Reconstituire Istorică, când îi avem invitaţi
speciali pe vikingii din Norvegia, copii vor mai
desena câteva benzi plecând de la povestea
lor”, a explicat Mihai Dragomir, președintele
Asociaţiei Mioritics.
Și atelierul de ouă încondeiate a prins la
cei mici, mai ales că s-au folosit modele locale,
din ţara Bârsei. De asemenea, și atelierele de
caligrafie medievală și de restaurare ceramică,
organizate în colaborare cu Muzeul Judeţean
de Istorie, au fost apreciate de cei mici. La cele
30 de ateliere Jocmania au participat peste 550
de copii.
Anul acesta, Jocmania a avut loc în
Cetatea Râșnov, dar și pe Promenadă, precum
și la Cinematograf , unde în fiecare seară pe
parcursul derulării festivalului au fost programate proiecţii de film. Cele 16 proiecţii de INEDIT ȘI CREATIV. Ateliere de caligrafie mefilm, dar și cele 7 piese de teatru de păpuși au dievală și de restaurare ceramică, organizate în
atras aproximativ 1.800 de copii.
colaborare cu Muzeul Judeţean de Istorie.
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Primăria Râșnov a premiat performanţa la finele acestui an școlar
Ultima zi de școală a venit și cu vești bune, dar și cu vești mai puţin bune. Elevii merituoși au plecat fericiţi în vacanţă,
însă pentru cei care nu s-au străduit destul de mult va mai urma o perioadă de studiu până când se dau corigenţele

Ultimul clopoţel a sunat pe 19 iunie și a
anunţat încheierea unui nou an școlar pentru
elevii din Râșnov. Evenimentul a fost și un
moment de bilanţ, în care învăţătorii și profesorii
i-au premiat pe copiii care au obţinut rezultate
deosebite la învăţătură. Însoţiţi de părinţi, bunici
sau de fraţii mai mari, cei mai emoţionaţi au fost
cei care au primit pentru prima dată coroniţă
pentru rezultatele deosebite la învăţătură, însă și
mai emoţionant a fost momentul despărţirii de
colegi până în luna septembrie, când se vor
revedea din nou pe băncile școlii.

Elevi cu care Râșnovul
se mândrește
Excelenţa în educaţie a fost recompensată la
finele acestui an școlar de către Primăria Râșnov
și cu premii în bani. Toţi elevii care s-au remarcat
la diferite olimpiade sau concursuri naţionale au
primit pe lângă diplome și câte un premiu special
de 600 de lei pentru menţiune, 1.000 de lei pentru premiul III, 1.200 de lei pentru premiul II și
1.500 de lei pentru prima treaptă a podiumului.
În baza listelor transmise Primăriei Râșnov de fiecare școală în parte, anul acesta au fost acordate
19 premii, iar cei mai mulţi dintre premianţi,
nouă, au fost la școala Gimnazială Peter Thal.

Școala 2: Rezultate deosebite
la olimpiadele școlare
Prima festivitate de închidere a anului școlar
2014 - 2015 a avut loc la Școala Gimnazială nr. 2
„Peter Thal”. După ce a sunat ultimul clopoţel,

primarul Adrian
Veștea le-a înmânat premiile tuturor elevilor de la
această instituţie
de
învăţământ,
una de elită a judeţului Brașov, care
s-au remarcat la
olimpiadele și concursurile școlare.
„Mă bucur că elevii
Râșnovului
sunt din ce în ce
mai pregătiţi și vreau să le mulţumesc în primul
rând dascălilor care s-au preocupat de instruirea
acestora, dar și părinţilor, care i-au susţinut ca
acest lucru să fie posibil”, a explicat primarul
Râșnovului. „Am avut o activitate extrem de
bogată în acest an școlar și ne mândrim cu
rezultatele pe care le-am avut, elevii școlii noastre participând la olimpiadele de Limba
Română, Limba Germană, Matematică sau Biologice, unde au obţinut rezultate deosebite”, a
completat directorul școlii, prof. Doina Mihăilă.

Școala 1: Aproape
25% dintre elevi au
renunţat la școală
La școala nr. 1, structură a Școlii Gimnaziale
nr. 3, din păcate, ceremonia de final de an școlar
nu a venit cu vești prea bune. Directorul unităţii
școlare, prof. Iuliana Zotescu, a ţinut să remarce
faptul că abandonul școlar este în continuare o

viaţă. Nu ne dorim ca școala noastră, care este
prima școală românească din Râșnov, să
moară”, a punctat prof. Zotescu.
Și în ceea ce privește absolvenţii de clasa a
VIII-a situaţia este la fel de neplăcută: din cei 22
de elevi, doar 5 au fost integraliști și au intrat în
Evaluarea Naţională. și în acest caz, mai mult de
jumătate din clasă a abandonat școala. Primarul
Adrian Veștea, care a absolvit cursurile acestei
școli, a ţinut să le explice părinţilor că trebuie să

problemă. Aceasta a ţinut
să le spună părinţilor și
bunicilor prezenţi că este
foarte important să își lase
copiii la școală, pentru ca,
ulterior, să se poată califica și să aibă un loc de
muncă. Astfel, din cei 245
de elevi înscriși la
începutul anului școlar, 29 au rămas corigenţi, 9
repetenţi, și 60 au abandonat școala, respectiv
aproape un sfert dintre elevii înscriși. „Părinţii
care invocă că nu au haine sau încălţăminte
pentru a-și trimite copiii la școală, le transmit că
acest lucru nu este un motiv temeinic. Noi,
cadrele didactice îi vom ajuta și le vom oferi cele
necesare. De asemenea, nici mâncare nu este o
problemă, fiindcă ei primesc laptele, cornul, dar
și un fruct. Vă rog să le transmiteţi și vecinilor
dumneavoastră să își lase copiii la școală, fiindcă
fără minimum opt clase, nu vor face nimic în

facă tot posibilul ca să îi determine pe copii să
vină la școală. „Pe vremea când eram elev, aici
erau trei clase de câte 36 de elevi. Chiar dacă nu
erau condiţiile de acum și iarna trebuia să
mergem în pădure după lemne pentru a face căldură în sălile de clasă, toţi copiii veneau la
școală. Este păcat să nu se fructifică posibilitatea
de a face școală pentru a se putea descurca apoi
în viaţă. Părinţii trebuie să îi convingă pe copii să
vină la școală. Împreună cu cadrele didactice
vom căuta o soluţie pentru a-i încuraja pe copii
să vină să înveţe”, a apreciat Adrian Veștea.

LISTA ELEVILOR PREMIANÞI ÎN ANUL ªCOLAR 2014 - 2015
ȘCOALA NR. 1, structură
a Școlii Gimnaziale nr. 3
Clasa a V-a
Diriginte: Prof. Scurtu Silvia
Premiul II
Vasi Larisa - 9,30
Premiul III
Machedon Ana-Maria - 9,23
Menţiune
Popa Sorina - 9,11
Porumb Delia - 8,96
Marin Rahela - 8,76
Clasa a VI-a
Diriginte: Prof. Lupu Mirela
Premiul I
Hrituc Ioana - 9,71
Premiul II
Chirita Luis - 9,07
Premiul III
Porumb Melissa - 9,00
Menţiune
Postolică Andreea - 8,71
Clasa a VII-a
Diriginte: Prof. Brezean Floarea
Premiul I
Bălan Andreea -9,09
Premiul II
Apostol Sebastian -8,81
Premiul III
Slavita Ioana -8,68
Menţiune
Clopotel Domnita - 8,34
Cojocaru Alexandra - 8,18
Clasa a VIII-a
Diriginte: Prof. Corboș Daniela
Premiul I
Bloj Ioana - 9,67
Premiul II
Tieran Mădălin - 9,35
Premiul III
Machedon Doru -8,97
Menţiune

Eghet Orlando - 8,52
Croitoru Ștefania - 8,11
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
NR. 2 „PETER THAL”
Clasa a V-a A, Limba română
Diriginte: Prof. Muntean Elena
Premiul I
Obancea ștefania - 10,00
Premiul II
Craciun Mara - 9,92
Premiul III
Cenușe Adriana - 9,85
Mânătoru Alin - 9,85
Menţiune
Rasnoveanu Corina - 9,60
Lorint Larisa - 9,60
Purice Cosmina - 9,57
Lorint Delia - 9,53
Conut Mihai - 9,50
Nan Gabriel - 9,42
Chiosa Alexandru - 9,39
Garbacea Ofelia - 9,14
Morar Anne-Mari - 9,14
Andres Ana-Maria - 9,07
Coca Nicolae - 9,03
Clasa a V-a B, Limba română
Diriginte: Prof. Ladescu Maria
Premiul I
Tripon Karina - 9,96
Premiul II
Paune Maria - 9,92
Radutoiu Delia - 9,92
Premiul III
Catioiu Stefania - 9,82
Menţiune
Coman Matei - 9,60
Sumedrea Delia - 9,53
Cosulet Cosmin - 9,35
Catrina Denis - 9,25
Bajenaru Carina - 9,10
Clinciu Sebastian - 9,10

Clasa a V-a D, Limba germană
Diriginte: Prof. Florescu Raluca
Premiul I
Chiţu Maria - 9,75
Draguta Vlad - 9,75
Premiul II
Chiriac Raoul - 9,32
Premiul III
Coroiu Daria - 9,28
Menţiune
Popa Andrei - 9,14
Popescu Dor-Medina -9,00
Clasa a VI-a A, Limba română
Diriginte: Prof. Iordache Elena
Premiul I
Lupsa Simona - 9,96
Premiul II
Lungu Alexia - 9,93
Premiul III
Lupulet Anda - 9,90
Menţiune
Petrache Alexandru - 9,84
Tret Elena 9,81
Rusu Alexa - 9,78
Moldoveanu Tudor - 9,78
Chihaia Ramona - 9,53
Sandu Dragos
- 9,46
Manoliu Alexandra - 9,25
Corneanu Andrei - 9,25
Neagoe Sabrina - 9,21
Netedu Luiza - 9,12
Arisanu Denisa - 9,09
Bobes Madalina - 9,09
Negulescu Melania - 9,00
Clasa a VI-a B, Limba română
Diriginte: Prof. Groza Iulia
Premiul I
Crăciun Marian - 9,76
Premiul II
Tămârjan Lorena Mihael - 9,63
Premiul III
Brumă Alessio Adrian - 9,60
Menţiune

Trifescu David Cristian - 9,53
Furtea Cosmin - 9,23
Dudu Raluca-Andreea - 9,16
Ciocan Robert - 9,10
Clasa a VI-a C, Limba germană
Diriginte: Prof. Molea Viorica
Premiul I
Andrei Sabrina Florina - 9,93
Premiul II
Zota Ana Maria - 9,87
Premiul III
Tontsch Antonia - 9,84
Menţiune
Scurtu Mara - 9,68
Ghigheci Iustina - 9,65
Adam Alexandru Mircea - 9,62
Zarioiu Delia Miruna - 9,59
Ducaru Remus George - 9,50
Puchiu Nicoleta Roxana - 9,46
Cucu Raul Mihai - 9,43
Darie Melania - 9,31
Chitu Teofil - 9,18
Clasa a VII-a A, Limba română
Diriginte: Prof. Coâiu Gheorghe
Premiul I
Dudescu Sebastian Ioan - 9,81
Menţiune
Mariean Diana Elena - 7.94
Bangala Denisa - 7.58
Zintz Gheorghe Andrei - 7.32
Nechita Damaris - media 7.00
Clasa a VII-a B, Limba română
Diriginte: Prof. Lazăr Alina
Premiul I
Ichim Artemiza - 10,00
Premiul II
Duda Andreea Cătălina- 9,80
Premiul III
Lefter Maria Izabela- 9,72
Menţiune
Brat Tobias - 9,66
Costache Dragos Ioan - 9,55
Holerga Anda Teodora - 9,44

Ginerica Alexandru Mihai - 9,41
Chitu Marian Iulian - 9,36
Istudor Bianca Alexandra - 9,36
Clasa a VII-a C, Limba română
Diriginte: Prof. Terciu Gabriela
Premiul I
Frâncu Alexandra - 10,00
Ghergel Maria Alexandra - 10,00
Premiul II
Tret Maria- 9,91
Premiul III
Chihaia Alexandra Mihaela - 9,88
Cristolovean Delia Ioana - 9,88
Menţiune
Nicoara Andreea Codruta - 9,80
Ghimis Alexandra Catalina - 9,75
Voinescu Andreea Carla - 9,63
Cerednicenco Ștefania Vanessa - 9,61
Babes Alexandra Ioana - 9,58
Radacina Andreea Cosmina- 9,58
Oprea Victor Vasile - 9,52
Rusen Andreea Marina - 9,44
Rosculet Razvan Constantin - 9,11
State Marius - 9,11
Hermeneanu Larisa - 9,00
Clasa a VII-a D, Limba română
Diriginte: Prof. Folea Mariana
Gabriela
Premiul I
Crăciun Elena - 9,85
Menţiune
Enușel Andreea Cătălina - 8,32
Lupuleţ Codruţ - 8,32
Papuc Cărălina-Nicoleta - 8,10
Clasa a VII-a E, Limba germană
Diriginte: Prof. Bârlă Diana
Premiul I
Joault Cecile Marie Lucille - 10
Hermeneanu Iulia Georgiana - 10
Premiul II
Sofran Smaranda - 9,83
Premiul II
Drăguţu Tudor Daniel - 9,66

Menţiune
Chiriac Diana Mihaela - 9,61
Coroiu Maria Irina - 9,55
Ionita Cezar Ionut - 9,55
Caba Matei - 9,52
Chitu Florian - 9,36
Mosor Ștefania Melinda - 9,11
Francu Emilia - 9,08
Sumedrea Andreea - 9,08
Botean Darius Andrei - 8,86
Clasa a VIII-a A, Limba română
Diriginte: Prof. Folea Simona
Premiul I
Szabo Robert Matei - 9,83
Premiul II
Chiriac Sabina Constanţa - 9,76
Premiul III
Oltean Cristina Maria - 9,72
Menţiune
Enache Andrei - 9,61
Sandu Florina Anamaria - 9,50
Mihaila Felicia Elena - 9,30
Oncioiu Razvan Eduard Marius - 9,11
Clasa a VIII-a B, Limba română
Diriginte: Prof. Adam Ana
Irimia Diana Cristina - 10
Premiul II
Jipeescu Andreea Cristina - 9,96
Premiul III
Munteanu Mădălina Daniela - 9,75
Menţiune
Tecușan Maria Magdalena - 9,36
Brezean Robert Ionuţ - 9,00
Clasa a VIII-a C, Limba germană
Diriginte: Prof. Melinte Mihaela
Premiul I
Petroșan Carina Maria - 9,75
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
NR. 3
Clasa a V-a A
Diriginte: Prof. State Spiridon

Premiul I
Dima Ioana - 9,71
Premiul II
Diaconu Silviu - 9,38
Premiul III
Bâzu Alexandra - 9,28
Menţiune
Manea Andrei - 9,17
Ungureanu Delia - 9,07
Bâzu Corina - 9,03
Clasa a V-a B
Diriginte: Prof. Zaharia
Anca Livia
Premiul I
Teresneu Cristian - 10
Premiul II
Zota Magdalena - 9,96
Premiul III
Paraipan Marius - 9,92
Menţiune
Pintilie Ioana - 9,89
Teleanu Alexandra - 9,85
Badic Elisa Petriana - 9,78
Dima Teodor - 9,53
Folea Delia - 9,39
Hustiu Alexia - 9,35
Bot Luiza - 9,28
Stoica Sorin - 9,28
Feisan Paul - 9,03
Bloj Roberta - 9,03
Clasa a VI-a A
Diriginte: Prof. Corâiu Lămâiţa
Premiul I
Matei Robert - 9,90
Premiul III
Coșuleţ Timeea - 8,73
Menţiune
Arsu Felicia - 8,36
Vasilescu Octavia - 8,26
Clasa a VI-a B
Diriginte: Prof. Chete Ioana
Premiul I
Micato Alexandru - 9,80
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Rezultate bune
și la Școala 3
Și școala Gimnazială nr. 3 se confruntă cu
acest fenomen nedorit al abandonului școlar.
În conformitate cu datele prezentate de către
prof. Iuliana Zotescu, directorul instituţiei,
din cei 383 de elevi înscriși la începutul anului școlar 2014 -2015, majoritatea a încheiat
anul cu rezultate bune. Doar 14 elevi au
rămas corigenţi, 2 repetenţi, iar 12 au abandonat cursurile școlii. „Pentru pretenţiile pe
care noi dascălii le avem, 12 este un număr
destul de mare. Aș vrea ca la finele anului
viitor să nu mai avem asemenea situaţii”, a
spus directorul școlii.
Primarul Adrian Veștea a precizat faptul
că în vederea asigurării celor mai bune
condiţii pentru derularea activităţilor educaţionale, în toate unităţile școlare din oraș pe

timp de vară se vor face lucrări de reparaţii și
igienizare, astfel încât în prima zi a noului an
școlar totul să fie pregătit pentru elevi. „Vrem
ca elevii din Râșnov să înveţe în cele mai
bune condiţii și de aceea ne preocupăm în
fiecare vară să executăm lucrările de
întreţinere și de reparaţii necesare. De
asemenea, îi invit pe toţi copiii ca pe timpul
vacanţei să desfășoare diverse activităţi de
voluntariat pentru a se implica în activitatea
comunităţii, de exemplu să fie ghizi la
Cetate”, a explicat primarul Râșnovului.

Laboratoare noi la liceu
La Liceul Tehnologic din Râșnov, ceremonia de final de an a început cu un moment
emoţionant, intonarea imnului „Gaudeamus
igitur” de către absolvenţii clasei a XII-a.
„Sper să aveţi rezultate cât mai bune la examenul de Bacalaureat, astfel încât eforturile
comunităţii pentru desfășurarea în bune
condiţii a actului de învăţământ să fie răsplătite. Trebuie să duceţi mai departe
proiectele Râșnovului și să vă perfecţionaţi în
domeniile pe care le-aţi studiat în anii de
școală, astfel încât locurile de muncă create
în orașul nostru să fie ocupate de râșnoveni,
să nu ne confruntăm cu un exod din celelalte
localităţi”, a menţionat primarul Adrian Veștea. Totodată, directorul Cristian Dudulean, a
apreciat faptul că din toamnă condiţiile de
studiu de la liceu se vor îmbunătăţi, urmând
să fie deschise și noile ateliere și laboratoare
ale liceului, care în prezent sunt în șantier,
după ce Primăria Râșnov a obţinut o finanţare
europeană pentru a continua lucrările.

Bani „de coroniţă” de
la parohia Râșnov IV
Pe lângă premiile acordate de Primărie și
Consiliul Local, care și în acest an a asigurat
fondul de carte și de premiere pentru toate
unităţile școlare din oraș, elevii râșnoveni cu
rezultate foarte bune la învăţătură au fost premiaţi și de către reprezentanţii parohiilor
ortodoxe din oraș. Astfel, premianţii de pe
prima treaptă a podiumului de la școala Gimnazială Peter Thal au primit câte 100 de lei
din partea parohiei Râșnov IV - biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena”. „Am decis
să premiem excelenţa și să acordăm această
sumă celor care au obţinut premiul I. Am hotărât ca din acest an să ne implicăm în premierea elevilor cu rezultate foarte bune și
acest lucru se va întâmpla la fiecare sfârșit de
an școlar”, a precizat preotul Ovidiu Corâiu.
De asemenea, o acţiune similară a avut loc
și la iniţiativa colectivului parohiei Râșnov III
- biserica „Adormirea Maicii Domnului”, care
au oferit asociaţiei de părinţi de la Liceul Tehnologic Râșnov suma de 300 de lei pentru a
completa bugetul de premii pentru acest final
de an școlar. „Am vrut să contribuim la finalul
anului școlar la bucuria pe care copiii cu rezultate bune la învăţătură o simt atunci când
eforturile le sunt răsplătite. Suma nu e deloc
mare, dar puţin câte puţin, contribuie și ajută
cât de cât la un fond de premiere. E prima
dată când am făcut acest lucru, dar vrem să
repetăm gestul pe viitor, în limita posibilităţilor. Anul acesta, avem și cheltuieli mai mari,
dorim să facem un iconostas care costă ceva
bani”, a explicat preotul paroh Valeriu Frăţilă.

PREDARE DE ȘTAFETĂ. La liceul Tehnologic, șeful de promoţie al clasei a XII-a, Andrei Cristian Cernat, a
predat „cheia” colegei sale de clasa a XI-a, Elena Dragăi, care a preluat cu mândrie acest simbol al succesului.

Șerb David - 9,80
Premiul II
Pârliţeanu Roxana - 9,76
Premiul III
Pop Nicoleta - 9,04
Menţiune
Novac Ada - 9,70
Hozoc Delia - 9,63
Hudrea Madalina - 9,47
Dinu Daria - 9,37
Dogariu Marian - 9,37
Perju Lavinia - 9,30
Stanica Claudiu - 9,17
Clasa a VII-a A
Diriginte: Prof. Negru Felicia
Premiul II
Dascălu Raluca - 9,17
Premiul III
Dima Gabriela - 8,79
Menţiune
Balogh Andrei - 8,21
Clasa a VII-a B
Diriginte: Prof. Ovesea Oana
Premiul I
Marcu Ioana Claudia - 9,50
Premiul III
Rădulescu Bogdan - 8,67
Menţiune
Posedaru Sara Andreea - 8,59
Mondoc Florin Gabriel - 8,58
Clasa a VIII-a A
Diriginte: Prof. Proca Mihaela
Premiul I
Vela George - 9,72
Premiul II
Voloc Vlad - 9,41
Premiul III
Ciociu Codruţ - 9,25
Botezatu Mihai - 9,25
Menţiune
Stanca Daniel - 9,19
Stănilă Andreea - 9,08
Clasa a VIII-a B

Diriginte: Prof. Chiţu Daniela
Premiul I
Chichioacă Amalia - 9,94
Premiul II
Ducar Lavinia - 9,91
Premiul III
Luca Alexandra - 9,70
Menţiune
Dogariu Denisa - 9,69
Cazan Mădălina - 9,63
Samoilă Ionuţ - 9,44
Stupariu Karina - 9,27
LICEUL TEHNOLOGIC
RÂȘNOV
Clasa a V-a
Diriginte: Prof. Măeruţ Irina Maria
Premiul I
Stegeran Amalia
Premiul II
Secărea Codruţ
Premiul III
Manolache Dorina
Menţiune
Corboș Andrada
Ilie David
Bangălă Andreea
Băcioiu Maria
Clasa a VI-a
Diriginte: Prof. Aghiniţei
Laura-Liliana
Premiul II
Nica Andrei
Menţiune
Barta Alexandru
Grancea Ovidiu
Clasa a VII-a
Diriginte: Prof. Arzoiu Adriana
Premiul I
Lăcătuș Cătălin
Premiul II
Eidelbus Isabelle

Premiul III
Radu Andreea
Menţiune
Băcioiu Eduard
Druţu Robert
Tudose Cosmin
Hodosan Raluca
Clasa a IX-a A
Diriginte: Prof. Bercan
Lucica-Mirela
Premiul I
Stupariu Karina
Premiul II
Misică Bianca
Premiul III
Apostol Adriana
Menţiune
Oltean Andreea
Simon Daniela
Tirpe Cristina
Clasa a IX-a C
Diriginte: Prof. Scurtu Livia Dana
Premiul III
Marimar Benga Raul
Menţiune
Ghic Ana-Maria
Dragomir Andreea
Trofin Ana-Maria
Clasa a IX-a C profesională
Diriginte: Prof. Mohora Mălina
Premiul II
Postolică Larisa
Clasa a X-a B
Diriginte: Prof. Sfetea Melania
Premiul III
Mitrofan Sorin
Menţiune
Munceleanu Alexandra
Andrieș Robert
Clasa a X-a C
Diriginte: Prof. Muntean
Petronela
Premiul I

Cătană Marimar
Premiul II
Suhariu Tabita
Menţiune
Scânteie Larisa
Ion Andreea
Clasa a X-a D
Diriginte: Prof. Dâmbu Constantin
Menţiune
Dobrin Răzvan
Marin Andreea
Clasa a X-a Profesională
Diriginte: Prof. Diaconu Daniela
Menţiune
Ţifui Ana-Maria
Clasa a XI-a A
Diriginte: Prof. Mocanu
Constantin-Adrian
Premiul II
Popoiu Andrei
Premiul III
Borda Diana-Elena
Menţiune
Bădescu Alexandra
Scorţea Ioana
Mihai Alexandra
Clasa a XI-a C
Diriginte: Prof.
Ungureanu Laura
Premiul I
Drăgai Elena
Premiul II
Sahaidac Maria
Premiul III
Urleală Andreea
Menţiune
Băjenaru Ștefania
Munteanu Cristina
Tudosă Marius
Clasa a XI-a Profesională
Diriginte: Prof. Corboș Gabriela
Menţiune
Adam Ovidiu

Clasa a XII-a A
Diriginte: Prof. Ciocan Leontina
Premiul I
Găinar Lidia
Râșnoveanu Iuliana
Premiul II
Cernat Andrei
Premiul III
Dulugea Diana
Menţiune
Bandic Serenna
Micato Robert
Bălan Mircea
Ursu Ștefan
Clasa a XII-a B
Diriginte: Prof. Porancea
Gheorghe
Premiul II
Vlad Flavia
Premiul III
Munteanu Cristina
Clasa a XII-a C
Diriginte: Prof. Misică Nicoleta
Premiul I
Enescu Larisa
Premiul II
Vasile Andrada
Premiul III
Moșoiu Dumitriţa
Menţiune
Botan Elida
Popreagă Andreea
Mihăilă Andreea
Clasa a XII-a D
Diriginte: Prof. Simineţi Ana
Menţiune
Cârstoc Alexandru
Gabor Samir
Chiriac Ștefan
Clasa a XIV-a Seral
Diriginte: Prof. Lungu Marius
Menţiune
Iftimia Vasile

Exemplul succesului
Maria Alexandra
Gherghel (foto), care a
absolvit clasa a VII-a la
această școală de elită a
Râșnovului, se poate
mândri cu un adevărat
palmares la finele acestui an școlar: premiul I
la faza judeţeană a
Olimpiadei de Limba și
Literatura
Română,
clasându-se astfel și la
faza naţională unde a
obţinut 110 din punctajul maxim de 120 de
puncte, tot premiul I, la
Concursul de Cultură și Spiritualitate Românească, premiul al III-lea la Olimpiada Literatura ca abilitate de viaţă
și tot Olimpiada de Biologie. De asemenea, Alexandra s-a
mai remarcat și la concursurile Cangurul lingvist atât la
Română, cât și la Engleză, ajungând în etapa naţională,
unde la Română a obţinut premiul al III-lea, iar la Engleză
a câștigat un examen Cambridge gratis. Alexandra ne-a
mărturisit că dintre toate, materia preferată rămâne Limba
Română și ar vrea să își continue studiile ori la Colegiul
Andrei Șaguna, ori la Dr. Ioan Meșotă gândindu-se să
urmeze profilul de „știinţe ale naturii”.
„Îmi plac foarte multe materii, dar Româna este una
de suflet, o materie în care te poţi exprima liber, prin compuneri și unde îţi este dat dreptul de a-ţi exprima opinia,
opinie ce tot timpul va fi diferită de a celuilalt pentru că literatură nu e matematică, unde un singur răspuns este
corect. Ea este o poartă spre sufletul fiecăruia și fiecare
vede într-un mod unic realitatea, într-un mod unic fiecare
text, fiecare simbol. La Limba Română am fost pregătită
de către doamna profesoară Ramona Brujbu, o doamnă
excelentă căreia îi mulţumesc pentru că m-a ajutat să
ajung aici și îi datorez foarte mult. Fără ambiţia ei și puterea ei pe care ne-a transmis-o și pe care ne-o transmite de
fiecare dată când ne întâlnim, astăzi nu am fi aici și nu am
fi atins aceste performanţe”, ne-a destăinuit Alexandra.
Aceasta are și un sfat pentru colegii ei, ca să ajungă la asemenea performanţe: „În primul rând, ei trebuie să creadă
că pot ajunge mai sus, să nu se blocheze, să nu își creeze
singuri o limită, un zid de care mai apoi nu vor putea trece.
Trebuie tot timpul să se intereseze și să se implice în toate
activităţile din care ar avea de câștigat, din care ar putea
să înveţe ceva și să își ţină tot timpul mintea activă, în
mișcare”.

„Olimpicii” anului
școlar 2014 - 2015

" ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETER THAL se mândrește cu nouă premianţi la olimpiadele și concursurile
naţionale: Maria Alexandra Gherghel - premiul I la faza
judeţeană a Olimpiadei de Limba și Literatura Română
și la Concursul de Cultură și Spiritualitate Românească
și premiul al III-lea la Concursul Literatura ca abilitate
de viaţă și Olimpiada de Biologie; Brat Tobias - premiul
II la Olimpiada de Limba Germană Modernă; Răzvan
Eduard Onicioiu - locul III la Olimpiada de Limba Germană Modernă; Iulia Georgiana Hermeneanu - menţiune la Olimpiada de Bilogie și la concursurile de Cultură și Spiritualitate Românească, Lectura ca abilitate
de viaţă și Limba și literatura română pentru
minorităţi; Jouault Cecile - menţiune la Limba și literatura română pentru minorităţi și Lectura ca abilitate
de viaţă; Iustina Ghigheci - menţiune la Limba și literatura română pentru minorităţi; Alexa Ursu - menţiune
la concursul Literatura ca abilitate de viaţă; Simona
Lupșa - menţiune la concursul Literatura ca abilitate
de viaţă; Diana Irimia - menţiune la Olimpiada de
Limba și literatura română.
" ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 a avut doi premianţi: Mihai Alexandru Bujor și Iulia Teodora Sferle, care
au obţinut locurile I și II la concursul naţional
„Scrisoare pentru prietenul nostru”.
" De la LICEUL TEHNOLOGIC s-a remarcat Diana
Elena Borda, menţiune specială la Olimpiada de Limba
Spaniolă, iar Larisa Anamaria Enescu și Andrada Diana
Vasile au obţinut premiile I, respectiv III la Concursul
Judeţean de Matematică.
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Dino Parc își confirmă din
primele zile importanţa pentru
turismul din zona Brașovului
Peste 20 de mii de turiști au fost înregistraţi la acest nou obiectiv
turistic al Râșnovului, în primele două săptămâni de viaţă ale parcului

„Râșnovul va aduce
aduce faimă judeţului”

Copiii, dar și cei mari, s-au distrat cu „dinozaurul mișcător” prezent la inaugurare.

alte idei precum parcul dendrologic. Dino Parc
este un element complementar, care după calculele noastre de analiză va beneficia de mulţi
vizitatori. 5 milioane de euro este totuși o sumă mare, dar faptul că s-a beneficiat de o
finanţare nerambursabilă este un lucru important. Bineînţeles, o perioadă vom monitoriza
investiţia, dar cum spuneam, după analizele
noastre este una foarte bună, care va atrage
mulţi turiști”, ne-a spus Simion Creţu, șef al
Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru,
prezent la inaugurare.

Un parc ce nu va
fi gata niciodată

În clădirea principală a parcului pot fi admirate exponate specifice epocii dinozaurilor.

multe de făcut și probabil niciodată nu vom
putea spune că e gata. Oamenii care sunt
gospodari și ambiţioși mai au tot timpul ceva
de făcut, însă dacă ne raportăm la punctul din
care am plecat, cred că se văd progrese evidente. Avem o ofertă integrată de promovare a
orașului Râșnov, însă avem și alte planuri de
viitor, ne propunem să restaurăm Cetatea, să
realizăm un parc dendrologic, să restaurăm
Casa de Cultură, care va deveni un centru cultural cu expoziţii personale, vom avea mai
multe locuri de parcare. Cu localităţile învecinate nu suntem în competiţie, din contră,
gândim un concept integrat alături de Poiana
Brașov, Bran, Predeal și Brașov”, a declarat primarul Adrian Veștea la deschiderea parcului.
Proiectul Dino Parc Râșnov nu este doar un
parc de distracţii, el înseamnă, de asemenea,
educaţie și știinţă, în această perioadă, spre
exemplu, găzduind fosilele originale ale dinozaurului din Transilvania - Balaur. „Consider că
este o investiţie care se integrează foarte bine
în strategia de dezvoltare a Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru și a Zonei Metropolitane Brașov. Râșnovul a fost un oraș industrial, iar în urma transformărilor care au avut loc
în ultimii zeci de ani, în locul fabricilor mari au
apărut întreprinderi mici și mijlocii, dar și o
aplecare către dezvoltarea turismului. Cetatea
are foarte mulţi vizitatori, se fac studii pentru
alte proiecte care să o pună cât mai bine în valoare, se fac lucrări la centrul istoric, există și

La inaugurarea oficială a Dino Parc,
din 11 iunie, au fost prezente numeroase personalităţi, oficialităţi ale localităţilor învecinate sau ale judeţului,
oaspeţii arătându-se încântaţi de ce se
întâmplă în Râșnov, care promite să devină o „ancoră” pentru turismul din
judeţul Brașov.

Pozele și selfie-urile cu dinozauri au
fost la mare căutare în primele zile de
existenţă ale Dino Parc.

Investitorii se așteaptă la o cifră de afaceri
de 500.000 de euro în primul an și la peste
100.000 de vizitatori. „Acest parc nu va fi niciodată gata, pentru că îl vom dezvolta de la an la
an și vom ţine pasul cu tendinţele în domeniu,
indiferent de cheltuieli. Paleontologia este o
știinţă vie. Fiind cel mai nou, bineînţeles că la
Râșnov se află cel mai bine pus la punct parc
tematic cu dinozauri din lume, avem cei mai
buni dinozauri”, ne-a spus Adrian Apostu,
managerul de proiect.
Dino Parc Râșnov este o zonă de agrement
și un muzeu în aer liber, situat pe Strada Cetăţii, în apropiere de Cetatea Râșnov. Preţul unui
bilet este de 28 de lei pentru un adult și de 22
de lei pentru copii. Pentru copiii cu vârsta sub
3 ani, intrarea este gratuită. Dino Parc Râșnov
este un proiect în valoare de 5 milioane de euro,
co-finanţat 7-% din fonduri europene, prin
Programul Operaţional Regional 2007 - 2013:
Dezvoltare durabilă și promovarea turismului.

Program special pentru
școlile din Râșnov
Pentru a le oferi o bucurile micuţilor din
orașul nostru, reprezentanţii Dino Parc s-au
gândit la o ofertă specială pentru ei, care va fi
valabilă odată cu debutul viitorului an școlar.
Astfel, începând cu data de 15 septembrie, la
toate școlile și grădiniţele din Râșnov, cu o programare anterioară, toate clasele de școlari și
preșcolari vor beneficia de gratuitate la vizitarea parcului.

Bondoc, scheletul de dinozaur care a
trăit pe actualul teritoriu al României,
adus de la geoparcul din Haţeg.

Micuţii au studiat atent și speciile de apă.

„Am găsit aici lucruri
frumoase, care trebuie
apreciate. Parcul reprezintă o realizare
deosebită care aduce
faimă judeţului. Cei
care au avut ideea
merită toate laudele, locaţia urmând a se alătura, ca punct de
atracţie pe harta Râșnovului, lângă
Cetate, Peșteră sau liftul cu cremalieră”.
Mihai Mohaci, prefectul judeţului
Brașov

„Primarul Adrian
Veștea a dovedit că
are o viziune”
„Amplasamentul
acestui parc este
unul foarte bun,
fiindcă turiștii care
vin la Cetate, au astfel
posibilitatea să viziteze
o locaţie unică de divertisment. Râșnovul și-a diversificat astfel
oferta turistică, ceea ce va însemna și
fonduri în plus la PIB-ul localităţii, fiindcă o parte din banii pe care îi achită vizitatorii se întorc comunităţii prin taxele
și impozitele colectate. Primarul Adrian
Veștea a dovedit că are o viziune foarte
bună asupra dezvoltării localităţii prin
proiectele iniţiate la nivelul administraţiei locale sau pe care aceasta le-a
susţinut. Acest parc, corelat cu celelalte
investiţii din oraș, dar și evenimentele ce
se desfășoară aici, transformă Râșnovul
într-un partener la fel de important ca
Branul și împreună cu toată zona Fundata - Moeciu - Bran reprezintă un generator de dezvoltare turistică pentru
întreg judeţul”,
Claudiu Coman, vicepreședintele
Consiliului Judeţean Brașov

„Avem în faţă
un exemplu de
administraţie”
„Din punctul meu
de vedere avem în
faţă un exemplu de
abordare integrată,
autorităţile locale și
mediul privat dându-și
mâna pentru un obiectiv
comun, atragerea unui număr cât mai
mare de turiști. Primăria lucrează la
Centrul Istoric, liftul pe plan înclinat
este și el gata, sunt lucruri care pun în
valoare Cetatea, iar când un investitor
vine cu un astfel de proiect în plus, nu
poate fi decât un lucru benefic.”
Mihai Veștea, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Brașov

Editura SC Rosenau Press SRL

Dino Parc Râșnov a fost luat cu asalt de vizitatori încă din primele săptămâni de la
deschidere, premisele care spuneau că locaţia
urmează să fie unul din cele mai importante
puncte de atracţie ale judeţului începând deja
să fie confirmate. Numai în primul weekend,
aproape 11.000 de persoane au plătit bilet pentru a vedea evoluţia dinozaurilor, iar numărul
total al vizitatorilor după două săptămâni de
viaţă a parcului a ajuns la 20.000.
Cele 45 de reptile preistorice, dar și celelalte
atracţii ale parcului îi așteaptă pe curioși zilnic,
între orele 9.30 și 20.00, pe o suprafaţă totală de
1,4 hectare, alături de căsuţe în arbori, un cinematograf, tiroliene și multe alte surprize.
„Am crezut mult în acest proiect și în șansa
noastră de a deveni unul din principalele
puncte de atracţie turistică ale judeţului, iar
Râșnovul le-a deschis ușa tuturor celor care au
propus astfel de proiecte. Râșnovul este cea
mai tânără staţiune turistică de interes naţional din ţară, una din cele trei pe care le are
judeţul Brașov. Avem 2.500 de locuri de cazare,
de la doar 100 câte erau în 2004. Mai sunt

CE AU AVUT DE SPUS
INVITAŢII DIN
AFARA RÂȘNOVULUI

