Pompierii din Râșnov
și-au câștigat titlul
de cei mai buni
salvatori voluntari
din șapte judeţe

12 medalii naţionale
în 2017 pentru
sportivii de la Clubul
Sportiv Olimpic
Cetate Râșnov

Pagina 8

Pagina 7

„UN OM INFORMAT ESTE UN OM PUTERNIC”

ANUL XI ! NR. 148 ! Iunie 2017 !

ISSN 1841-754X

PROGRAM ZILELE ORAȘULUI
RÂȘNOV FESTIVALUL NAŢIONAL
ECVESTRU, ediţia a XV-a
28.07. – 30.07.2017
VINERI, 28 iulie 2017 (Ziua artiștilor locali)
16,00 - Parada Orașului
17,00 – Cuvânt de deschidere
– Dl Primar Liviu Butnariu
- Președintele CJ Brașov, Adrian Veștea
17,15 – Călușarul Râșnovean
17,30 – Ansamblul Romana
17,45 – Majorete Cadete Râșnov
18,00 – Recital Bianca Buliga
18,30 – Recital ROSENTHAL
19,00 – Recital KARINA Roșu Teleanu
19,30 – Recital Mădălina Benga
20,00 – Recital Ovidiu Lăzăroiu
20,30 – Recital Trupa CALEnDAR
21,15 – Recital Grupul Vocelis
SÂMBĂTĂ, 29 iulie 2017
11,00 – 16,00 FESTIVAL ECVESTRU
" Deschiderea oficială
" Parada trăsurilor
" Demonstraţii de cascadorie
" Concurs de frumuseţe cabalina pe rase de cai
" Parada participanţilor
16,00 – Dans modern Clubul Copiilor - Râșnov
17,00 – Recital HOINARII CRAIULUI
17,45 – Trupa de dans „Peter Dance Academy”
Râșnov
18,00 – Recital KIDS MUSIC PRODUCTION
19,00 – Recital DELIA & Band
20,00 – Recital DJ RINNO & SYLVIA
20,45 – Recital „LĂZĂROIU BAND”
22,00 – Foc de artificii
DUMINICĂ, 30 iulie 2017
10,00 – 16,00 FESTIVAL ECVESTRU
" Parada doamnelor
" Concurs de tracţiune
" Show-uri de dresaj ecvestru
" Sărituri peste obstacole
16,00 – Ansamblul Folcloric „MUGURELUL”
Râșnov
17,00 – 21,00 Program de muzică populară SUFLET
ROMÂNESC susţinut de următorii interpreţi:
" Lavinia Goste și Marius Zorilă
" Ioana Bozga, Liliana Oncioiu, Andreea Jitea,
Aurel Serafim, Georgiana Pătrunjel, Rozalia Oprea,
Marilena Albu
21,00 – Închiderea evenimentului

28.07 - 06.08.2017
FESTIVALUL DE FILM
ȘI ISTORII RÂȘNOV
ediţia a IX-a
Paginile 4-5

PUBLICAŢIE FONDATĂ

DE PRIMARUL ADRIAN VEȘTEA

Vot de încredere
" Râșnovul a votat pe 11 iunie pentru continuitate. Liviu Butnariu, primar ales cu
majoritate de voturi. " Fiind vorba de alegeri nominale într-un singur tur, primarul putea
fi desemnat și cu mai puţin de 50% din voturi, dar, cu o mobilizare la urne mai mare chiar
decât la alegerile locale din 2016, râșnovenii și-au impus clar voinţa. " Dezvoltarea începută
la Râșnov în 2004 de primarul Adrian Veștea, continuată din 2016 de viceprimarul cu
atribuţii de primar Liviu Butnariu, merge mai departe până în 2020 în aceeași echipă,
reconfirmată încă odată prin votul de încredere al râșnovenilor.

În echipă pentru o
comunitate puternică!
Alegerile parţiale pentru funcţia de primar al orașului nostru au reconfirmat sprijinul de care se bucură
administraţia liberală, al cărei proiect de dezvoltare a comunităţii, iniţiat și aplicat de Adrian Veștea, a făcut
din Râșnov un model de succes.
Vă mulţumesc, atât în numele meu, cât și al echipei PNL, celor care, prin voturile lor, au optat pentru continuitatea acestui proiect. Le mulţumesc și celor care au votat alt candidat, pentru că au înţeles să-și exercite un
drept fără de care democraţia nu ar fi posibilă. Iar celor care au decis să nu participe la vot doresc să le transmit
că și această opţiune poate reprezenta un mesaj de care trebuie să ţinem seama. Însă o comunitate puternică are
nevoie de oameni implicaţi. Iar una dintre misiunile pe care mi le asum este să determin pe cât mai mulţi dintre
Dvs. să se implice alături de noi, cei din administraţia locală, în viaţa comunităţii. Aceasta este semnificaţia sloganului „În echipă pentru Râșnov”, pe care l-am ales.
Vreau să vă asigur că „treaba chibzuită” pe care Adrian Veștea a consacrat-o drept deviză a orașului nostru va
continua pe aceleași coordonate de dezvoltare, conform direcţiilor principale de acţiune pe care le-am prezentat
în campania electorală.
De asemenea, vă asigur că voi fi primarul tuturor, fără deosebire, și voi judeca lucrurile cu aceeași măsură. Voi
fi dedicat comunităţii noastre și voi păstra aceeași transparenţă în activitatea Primăriei și comunicare cu fiecare dintre Dumneavoastră. Ușa biroului meu va fi tot timpul deschisă pentru oricine are o problemă, o idee, un proiect
pentru Râșnov sau, pur și simplu, dorinţa de a contribui la binele public. Așa cum, atunci când ne vom întâlni pe
stradă sau la un eveniment, voi fi la fel de deschis dialogului cu oricine dintre Dumneavoastră. Rămân același om
pe care îl cunoașteţi și vă
chem să fim cu toţii în
echipă pentru Râșnov!
Liviu
BUTNARIU
Primarul
orașului Râșnov

Certitudini pentru Râșnov
" Contractul de 3,6 milioane de euro pentru Cetatea Râșnov, semnat la Alba Iulia pe 30 iunie. " Prima săptămână
de lucru a primarului ales al Râșnovului, Liviu Butnariu, a însemnat și concretizarea unui proiect pentru care s-a
muncit din 2010, semnarea contractului pentru reabilitarea monumentului istoric de importanţă naţională.

TRECUT VS VIITOR
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Cetatea Râșnov intră într-o nouă
etapă a istoriei sale contemporane
Pe 30 iunie a fost semnat contractul de 3,6 milioane de euro, fonduri UE nerambursabile, pentru restaurarea
monumentului istoric. Obiectiv 2020: Când va intra la Râșnov în Cetate, turistul se va simţi ca în anul 1400

La 7 ani de la preluarea de la investitorul
privat, printr-o decizie a Înaltei Curţi de
Casaţie și Justiţie obţinută în ani de procese,
Cetatea Râșnov intră într-o nouă etapă a istoriei sale contemporane. Monumentul istoric
de importanţă naţională va intra într-un
amplu program de reabilitare cu bani europeni, vizată de lucrări fiind Incinta de Vest,
cunoscută și sub numele de Cetatea de Sus.
Contractul de finanţare a fost semnat la sediul
Agenţiei de Dezvoltare Regional (ADR) Centru
de la Alba Iulia, în data de 30 iunie 2017, iar pe
3 iulie, într-o conferinţă de presă comună,
președintele Consiliului Judeţean Brașov,
Adrian Veștea, primarul Râșnovului, Liviu
Butnariu, și directorul Muzeului Judeţean de
Istorie Brașov, Nicolae Pepene, au prezentat
detaliile proiectului.
Potrivit contractului de finanţare, valoarea
totală a proiectului „Restaurarea, conservarea
și valorificarea durabilă a Cetăţii Râșnov (Incinta de Vest) și crearea infrastructurii
conexe” este de 16.004.094,84 lei, din care
15.237.465,98 lei reprezintă asistenţa nerambursabilă, iar contribuţia Primăriei Râșnov
este de 766.628,86 lei (2% din valoarea eligibilă). Perioada de implementare a proiectului
este de 38 de luni de la data semnării contractului de finanţare, lucrările propriu-zise
urmând a dura 26 de luni.
Potrivit primarului orașului Râșnov, Liviu
Butnariu, anul acesta este alocat procedurilor,
respectiv organizării licitaţiei pentru elaborarea proiectului tehnic, pregătirii acestui
document și, ulterior, derulării procedurii de
achiziţie a constructorului, șantierul urmând
a fi deschis în anul 2018.
„După finalizarea investiţiei, toată cetatea
va fi reabilitată, iar tot ceea ce s-a construit
ilegal înainte va fi demolat. Practic, monu-

mentul istoric își va recăpăta aspectul pe care
îl avea la început, iar când va intra în cetate,
turistul se va simţi ca în anul 1400. Implementarea acestui proiect este un beneficiu
pentru noi, fiindcă va încheia un program mai
amplu ce a vizat întreaga zonă, din care mai
fac parte liftul pe plan înclinat, parcarea
subterană și centrul istoric, parcul cu dinozauri. Reabilitarea Incintei de Vest a cetăţii
aduce un plus de imagine Râșnovului, având
în vedere că prin acest proiect se vor reface
mai multe turnuri vechi, iar monumentul «va
fi altfel» decât este acum”, a detaliat Liviu
Butnariu. El a reamintit că acest proiect va
completa intervenţiile în regim de urgenţă,
realizate în mandatul fostului primar Adrian
Veștea, imediat după ce acesta a readus comunităţii monumentul. Preluarea administrării
de către Primăria Râșnov a fost dispusă de instanţă în 2008, procesul fiind finalizat cu
sentinţă definitivă în 2010, la Înalta Curte.

Un proiect pregătit
încă din 2010
Președintele Consiliului Judeţean, Adrian
Veștea, a afirmat că restaurarea cetăţii a fost
luată în calcul încă din anul 2010, după ce
Înalta Curte de Casaţie și Justiţie a decis că
monumentul aparţine comunităţii râșnovene,
dar la momentul respectiv era prea târziu pentru a se depune o cerere de finanţare prin fonduri europene, axele de finanţare fiind închise.
„Este un proiect de suflet, după o lungă
bătălie pe care am dus-o pentru a recupera
Cetatea. Ambiţia noastră, atât a mea, cât și a
colegului Nicolae Pepene, a fost de a pune cât
mai bine în valoare acest monument, de a
demonstra că și autorităţile locale sunt în
măsură să restaureze un astfel de obiectiv, să
dezvolte turismul, iar acest lucru prinde con-

tur. Anul trecut, la Cetatea Râșnov s-a înregistrat un număr record de vizitatori, peste
406.000, iar tendinţa este crescătoare. Anul
acesta, cel mai important lucru este că au fost
obţinuţi bani europeni pentru restaurarea
monumentului de importanţă naţională”, a
declarat Adrian Veștea.

Monument restaurat
ca în Occident
Detaliile tehnice ale acestui proiect au fost
prezentate de directorul Muzeului Judeţean de
Istorie Brașov, Nicolae Pepene, care, timp de
mulţi ani, s-a aflat la conducerea Direcţiei de
Cultură din cadrul Primăriei Râșnov. Prezentarea lui a început cu garanţia că restaurarea se va face profesional, după toate standardele internaţionale și fără a aduce atingere
istoriei: „După ce vom termina acest proiect,
cetatea va fi un monument restaurat ca în
Occident”.
Potrivit specificaţiilor tehnice prezentate,
proiectul va începe cu etapa de igienizare,
respectiv de eliminare a construcţiilor și intervenţiilor mari realizate de fostul administrator
privat (lucrări care nu puteau fi efectuate fără
închiderea cetăţii în vederea restaurării), pe
„lista neagră” fiind „cârciuma” și un turnuleţ
din lemn. Ulterior, se va trece la lucrări de
consolidare, pe o suprafaţă de aproximativ 375
mp. De asemenea, se vor efectua intervenţii de
conservare și restaurare, pe circa 2.650 mp,
plus alte lucrări pe o suprafaţă de 430 mp de
ruine. Nu în ultimul rând se vor executa
lucrări la amenajările exterioare, pe o
suprafaţă de 2.860 mp.
Tot prin acest proiect se vor reconstitui
mai multe construcţii din incintă, respectiv
două căsuţe de lângă Turnul Armelor, pentru
că în cazul acestora există dovezi fotografice

foarte clare de la sfârșitul secolului al XIX-lea,
în baza cărora se vor putea efectua lucrările.
De asemenea, Nicolae Pepene a afirmat că va fi
reconstituit Turnul Gotic: „În prezent, acolo
este un ciot de zid, care va fi susţinut și completat de reconstituirea unui turn medieval
specific arhitecturii militare din Ţara Bârsei”.
Aceleași lucrări se vor efectua și la Turnul
Adosat, iar tunul prăbușit va fi parţial refăcut.
În cazul tuturor clădirilor care vor face obiectul reconstituirii, zonele nou construite vor fi
delimitate prin elementele de arhitectură.
La Turnul Triunghiular se va reface acoperișul, iar Barbacana mare, de la intrarea în
Incinta de Vest, va fi restaurată conform unor
documente descoperite la Arhivele Naţionale.
De asemenea, va fi refăcut și sistemul defensiv
de tip „gură de lup”.
Nu în ultimul rând, vor fi amenajate aleile
din cetate, care vor fi pietruite, iar sub ele vor
fi îngropate ţevile și cablurile, dar vor fi amenajate și zone verzi.

Obiectele descoperite pe
șantierele arheologice se
vor întoarce în cetate
Pe lângă lucrările de restaurare sau reconstruire, directorul Muzeului Judeţean de Istorie
a mai spus că prin acest proiect vor fi realizate
în cetate 6 spaţii pentru expoziţii dotate cu
instalaţii de microclimat (aparate de climatizare, panouri radiante, dezumidificatoare,
purificatoare de aer, etc), în care vor fi expuse
obiecte de patrimoniu descoperite în timpul
săpăturilor arheologice din ultimii ani. De
asemenea, lângă fântâna cetăţii se va amenaja o
zonă pentru evenimente culturale, iar în curtea
de la intrarea în Cetatea de Sus se va amenaja o
platformă pentru expoziţii în aer liber.

NE-AM COMEMORAT EROII ÎN ZI DE ÎNĂLŢARE
Una dintre cele mai mari sărbători creștine,
Înălţarea Domnului, a fost aleasă drept Ziua Eroilor,
astfel că pe 26 mai râșnovenii și-au adus, ca în fiecare
an, omagiul lor celor care și-au dat viaţa pentru
patrie. La monumentul din Piaţa Școlii, reprezentanţii autorităţilor locale și judeţene, în frunte cu
primarul Liviu Butnariu și președintele Consiliului
Judeţean, Adrian Veștea, alături de râșnoveni de
toate vârstele, au participat la o manifestare care a
început cu un ceremonial religios, a continuat cu
defilarea militarilor de la unitatea de transmisiuni și
a cuprins și un moment artistic oferit de elevii de la
Școala Gimnazială nr. 3. „Un mare scriitor a spus că
o patrie fără eroi e ca o casă fără uși! Da, eroii sunt

calea sfântă a Patriei, ei deschid ușile trăirii patriotice autentice și ei ne dau siguranţa că tot ce este
autentic românesc nu piere. Datorită eroilor
putem să stăm mândri în faţa istoriei, a lumii, a
prietenilor și foștilor inamici. Nu întâmplător una
dintre cele mai importante sărbători creștine,
Înălţarea Domnului, a fost aleasă pentru Ziua
Eroilor. În înţelepciunea sa, Biserica ne îndeamnă
să cinstim cultul eroilor la 40 de zile de la Sfintele
Paști, subliniind astfel semnificaţia profundă a
Zilei Eroilor: iubirea este mai puternică decât
moartea, eroii au învins moartea prin curajul și
demnitatea cu care s-au jertfit pentru Patrie și
credinţa creștină”, a spus Liviu Butnariu.

ADMINISTRAŢIE LOCALĂ
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Liviu Butnariu a fost învestit în funcţia
de primar ales al Râșnovului în ședinţa
Consiliului Local din 27 iunie 2017

Râșnovenii au ales în 11 iunie noul primar al
Râșnovului, care va conduce destinele orașului în
următorii trei ani. În cursa pentru funcţia de primar al Râșnovului s-au înscris trei candidaţi,
respectiv Liviu Butnariu (PNL), Daniel Diaconu
(PER, susţinut de PSD, ALDE și MSL), Marius
Lungu (independent).
În 11 iunie, mai mult de jumătate dintre
râșnovenii care s-au prezentat la urne au decis
orașul are nevoie de continuitate, votând pentru
Liviu Butnariu, care, timp de un an, a fost viceprimar cu atribuţii de primar.
Astfel, potrivit procesului verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor
alegerilor și atribuirea mandatului de primar,
pentru scrutinul din 11 iunie 2017, numărul
total al alegătorilor prevăzuţi în listele electorale
din circumscripţie a fost de 14.692, la urne s-au
prezentat 6.799 de persoane, iar numărul voturilor valabil exprimate a fost de 6.655. Cele mai
multe voturi, în număr de 3.447 (51,79%), au fost
obţinute de Liviu Butnariu, astfel că, după ce au
fost parcurse toate procedurile legale, Judecătoria
Zărnești a validat mandatul noului primar. Pe
locul al doilea, s-a clasat Daniel Diaconu, care a
fost votat de 2.801 de persoane (42,08%), iar pe
locul al 3-lea, cu 407 voturi (6,11%), s-a clasat
Marius Lungu.

„Voi fi primarul
tuturor râșnovenilor”

Imediat după anunţarea rezultatelor oficiale,
noul primar ales al Râșnovului, Liviu Butnariu, a
ţinut să le mulţumească râșnovenilor care au
mers la urne și le-a promis tuturor locuitorilor
orașului că va fi „primarul tuturor râșnovenilor,
nu numai a celor care m-au votat”.

„Lucrurile bune de la
Râșnov vor continua”

Tot la momentul respectiv, președintele PNL
Brașov, Adrian Veștea (fost primar al orașului
timp de 12 ani), a declarat că prin votul din 11
iunie, „râșnovenii au decis că trebuie să existe
continuitate. Mă bucură foarte mult acest lucru.
Am toată convingerea că proiectele care au fost
începute vor fi continuate și, mai mult, vor fi
elaborate și implementate o serie de noi proiecte.
Lucrurile bune de la Râșnov vor continua”.

Mobilizare la urne

În 11 iunie, alegeri parţiale pentru desemnarea primarului s-au desfășurat în 49 de localităţi din ţară, iar potrivit Autorităţii Electorale
Permanente, la urne s-au prezentat puţin peste o
treime dintre românii înscriși pe listele electorale, respectiv 33,04%.
Râșnovenii au fost mult mai implicaţi,

prezenţa la vot fiind de 46,27%, procentul fiind
puţin mai mare decât cel înregistrat la alegerile
locale din 5 iunie 2016, respectiv 46,09%.

Cei mai implicaţi,
râșnovenii din grupa de
vârstă 45 – 64 de ani

Dan-Marius Apostol,
consilier local în locul
lui Liviu Butnariu
În urma alegerilor locale din luna iunie a
anului trecut, Liviu Butnariu a fost ales consilier local pe listele PNL, fiind apoi desemnat
viceprimar al orașului, preluând atribuţiile primarului, după ce Adrian Veștea a demisionat,
acceptând provocarea de a prelua funcţia de
președinte al Consiliului Judeţean Brașov.
După alegerile din 11 iunie 2017, având în
vedere că a fost ales primar, Liviu Butnariu a
trebuit să renunţe la funcţia de consilier, iar
postul a rămas vacant. Nominalizat pentru a
ocupa locul rămas liber în urma încetării de
drept a mandatului deţinut de Liviu Butnariu a
fost Dan-Marius Apostol - PNL (foto jos), care,
în ședinţa din 27 iunie a fost validat cu unanimitate de voturi.

În ceea ce privește alegătorii care s-au
prezentat la urne, potrivit statisticilor de la
Biroului Electoral Central, numărul de femei și
de bărbaţi care s-au prezentat în secţiile de votare
din Râșnov a fost aproximativ egal. Conform
aceleiași surse, cei mai implicaţi au fost
râșnovenii din grupa de vârstă 45 – 64 de ani
(aprox. 2.750 de persoane, respectiv aprox. 41%
din numărul total de 6.799 alegători care și-au
exprimat dreotul de vot), la urne prezentându-se
peste 1.370 de bărbaţi și peste 1.380 de femei din
acest segment. În ceea ce privește segmentul de
vârstă 35 – 44 de ani, la vot au mers aproximativ
700 de bărbaţi și în jur de 650 de femei (aprox.
21% din total). De asemenea, peste 500 de alegători de ambele sexe s-au înregistrat și în cazul
persoanelor din grupele de vârstă 25 – 34 de ani
și peste 65 de ani (aprox. 16% din total, pe fiecare
categorie). În schimb, tinerii de până în 24 de ani
nu s-au prea „dus pe la secţie”, la urne prezentându-se cu puţin sub 250 de bărbaţi și în jur de
200 de femei (aprox. 6% din total).

Jurământ depus într-o
sală neîncăpătoare

După validarea la nivel naţional a rezultatelor
de la alegerile parţiale din 11 iunie, care au
devenit astfel oficiale și de neconstestat pe 26
iunie, Liviu Butnariu a fost învestit în funcţia de
primar ales al Râșnovului în data de 27 iunie, preluarea mandatului având loc în cadrul unei ședinţe festive a Consiliului Local Râșnov. La ceremonie au participat președintele Consiliului
Judeţean Brașov, Adrian Veștea, prefectul judeţului, Marian Rasaliu, președintele Judecătoriei
Zărnești, Iova Elena, consilierii locali din Râșnov,
primari din mai multe localităţi din judeţul
Brașov, dar și mulţi râșnoveni, astfel că sala de
ședinţe a Consiliului Local a fost neîncăpătoare.
Noul primar al Râșnovului a depus jurământul pe Biblie și pe Constituţie după ce președintele Judecătorei Zărnești a citit pronunţarea încheierii din data de 26 iunie, prin care s-a validat
mandatul acestuia, având în vedere că s-a constat
îndeplinirea tuturor condiţiilor legale în acest
sens. După ce a depus jurământul, Butnariu le-a
mulţumit râșnovenilor, consilierilor și autorităţilor care au venit la ședinţă. „„Mă onorează și în același timp mă obligă votul de încredere
acordat de râșnoveni. Avem misiunea dificilă,
dar frumoasă de a duce mai departe Râșnovul și

uitându-mă astăzi în jurul meu, știu că nu vom
dezamăgi. Îmi doresc ca împreună cu dumneavoastră să continuăm lucrurile bune începute în
Râșnov și să găsim soluţii la noile provocări, la
problemele pe care le au cetăţenii acestui oraș
minunat. Așa să îmi ajute Dumnezeu!"”, a afirmat Liviu Butnariu, care i-a invitat pe cei
prezenţi la o cupă de șampanie.

Al 4-lea mandat de viceprimar
pentru Marieana Ducar

În ședinţa din 27 iunie a fost stabilit și
viceprimarul Râșnovului. Pentru ocuparea acestei funcţii a fost nominalizată o singură persoană,
Marieana Ducar (PNL), PSD, PER și MSL
nefăcând nici o propunere. Dintre cele 16 voturi
valabil exprimate pentru noul viceprimar, 11 au
fost „pentru”, iar celelalte cinci au fost abţineri.
După ce consilierii locali au desemnat-o viceprimar al orașului, Marieana Ducar a ţinut să le
mulţumească colegilor din forul deliberativ local:
„Le mulţumesc pentru încrederea acordată și,
împreună cu noul primar și cu echipa din Consiliul Local, vom face astfel încât să continue
dezvoltarea orașului, pentru că mai sunt destule
lucruri de făcut”. De asemenea, Marieana Ducar
și-a anunţat și principalul obiectiv ca viceprimar,
respectiv implementarea unor proiecte ce vizează
protecţia mediului.

„Nu doar râșnovenii,
ci și eu sunt cu ochii
pe dumneavoastră”

La ședinţa din 27 iunie a participat și președintele Consiliului Judeţean Brașov, Adrian
Veștea, care, i-a „predat ștafeta” lui Liviu
Butnariu. După ce au fost parcurse toate punctele
incluse pe ordinea de zi a plenului, Adrian Veștea
a afirmat că această ședinţă „este un moment
extrem de emoţionant pentru mine. De la acest
pupitru am condus numeroase ședinţe. Vă las
foarte multe proiecte pe care trebuie să le duceţi
mai departe. Sper ca în acest Consiliu Local să
rămână aceeași armonie, aceeași activitate
lucrativă, pe care am cunoscut-o în cei 12 ani cât
am fost primar. Vă urez mult succes și vreau să
vă spun că nu doar râșnovenii, ci și eu sunt cu
ochii pe dumneavoastră și sper ca tot ce aţi
promis să duceţi la bun sfârșit. În Râșnov trebuie
să continue lucrurile frumoase pe care le-am
cunoscut cu toţii în ultimii ani”.
La rândul său, prefectul judeţului, Marian
Rasaliu, a ţinut să-l felicite pe noul primar, dar și
pe noul viceprimar: „Vă transmit mult succes în
activitatea dumneavoastră. Să dea Dumnezeu ca
tot ce veţi face în acest mandat să fie pentru
binele locuitorilor și al orașului Râșnov.
Dumnezeu să ne ajute pe toţi”.
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28 IULIE - 6 AUGUST

FFIR - 10 zile de film și istorii
40 de producţii cinematografice, 5 expoziţii, un salon de carte cu 15 edituri invitate și alte 10 evenimente speciale

COTROCENI, 19 iunie 2017 - Lansarea festivalului la nivel naţional

GARDA DE ONOARE la Cotroceni a fost schimbată la lansarea FFIR cu cea de la Asociaţia
„6 Dorobanţi”, aceasta purtând costumaţii ale militarilor români care au luat parte la
„Războiul de independenţă din 1877”, una dintre temele festivalului din acest an.

Cea de-a noua ediţie a Festivalului de Film și
Istorii de la Râșnov (FFIR) va avea loc între 28
iulie și 6 august, perioadă în care în grădina
Cetăţii, la cinematograful Amza Pellea, în Biserica Evanghelică și în Piaţa Unirii vor fi proiectate
peste 40 de producţii cinematografice, vor avea
loc 5 expoziţii, un salon de carte cu 15 edituri
invitate, peste 10 evenimente speciale, plus
tradiţionala Școala de Vară Astra. „Agenda culturală a orașului nostru este strâns legată de
Cetate, iar dacă aceasta nu ar fi fost a comunităţii, probabil nu ar fi existat nici acest festival.
Mai mult, evenimentul va beneficia de mai multe
locaţii din oraș, inclusiv centrul istoric reinaugurat anul trecut, acest lucru arătând că tot ceea ce
se construiește se și pune în valoare”, a declarat
primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.

Produs complex cu
denumire nouă și
platformă culturală online
Tema principală a FFIR 2017 este „Globalizarea Populismului”, unul din cele mai toxice și
periculoase fenomene actuale, rezultate din acţiunile trecutului, iar evenimentul prezintă mai
multe noutăţi la această ediţie, prima dintre ele
fiind chiar numele, după ce ani la rând s-a chemat
Festivalul de Film Istoric. „În timp evenimentul
s-a dezvoltat, iar acum este un produs cultural
complex. Am realizat că nu vorbim de o singură
istorie oficială, ci fiecare film, carte, expoziţie, are
istoria ei. Probabil că 10 ani de acum ne vom desfășura sub această denumire. Am mers pe aceeași
reţetă - mix de film, carte, muzică, expoziţii și
dezbateri. Totodată, urmează să lansăm și o platformă culturală online dedicată fiecărui tip de

activitate propusă de festival. Din toamnă veţi
auzi despre evenimente care au loc la Iași, Cluj
sau București, sub «umbrela» Râșnov Society.
Această platformă va avea doi piloni importanţi,
educaţie și cultură”, a explicat Mihai Dragomir,
coordonator al evenimentului.

Documentarul „Brașov
1987”, în avanpremieră
pe 6 august
Una dintre surprizele acestei ediţii este avanpremiera unui film documentar produs de
Muzeul Judeţean de Istorie Brașov și Televiziunea
Română, „Brașov 1987”, în regia lui Liviu Tofan,
la care echipa festivalului a asigurat documentarea și producţia executivă. Este cea mai
amplă documentare asupra momentului istoric
din 15 noiembrie 1987 de la Brașov și va putea fi
urmărit în avanpremieră pe 6 august la Râșnov,
iar pe 15 noiembrie la TVR. „Între oaspeţii noștri
se vor afla reprezentanţii Festivalului de Film
Istoric de la Bordeaux, care ar putea lua cu ei, la
ediţia din această toamnă a evenimentului lor,
un film sau mai multe dintre cele prezentate la
Râșnov. Poate va fi vorba chiar de «Brașov
1987»”, a afirmat Nicolae Pepene, directorul
Muzeului Judeţean de Istorie.

De la disputa „Trump
vs Clinton” la „Varză,
cartofi și alţi demoni”
Printre filmele propuse de FFIR 2017 se
numără documentarul „Trump vs Clinton”,
probabil singurul proiect original despre alegerile
din SUA, realizat integral înainte de rezultatul

FOCUS FILME LA FFIR, EDIŢIA 9
" 6,9 pe scara Richter – 28.07.2017, regia: Nae Caranfil
" Neruda – 29.07.2017, regia : Pablo Larraín
" Balzac et la petite tailleuse chinoise – 30 iulie 2017, regia: Dai Sijie
" La drum cu tata – 30.07.2017, regia: Anca Miruna Lăzărescu
" Race – 31.07.2017, regia: Stephen Hopkins
" (M)uchenik – 31.07.2017, regia: Kirill Serebrennikov
" Loving – 1 august 2017, regia: Jeff Nichols
" Land of mine – 2.08.2017, regia: Martin Zandvliet
" Trump vs Clinton – 2 august 2017, regia: Trevor Poots
" Varză, cartofi și alţi demoni – 3 august 2017, regia: Serban Georgescu
" Hidden Figures – 4 august 2017, regia: Theodore Melfi
" How to Change the World – 5 august 2017, regia: Jerry Rothwell
" We Are Many – 6 august 2017, regia: Amir Amirani
EXPOZIŢII FFIR 2017
" Dada & Revoluţia Bolșevică: Aniversarea a două revoluţii culturale.
28 iulie – 6 august 2017, Râșnov
" Trei săptămâni în Anzi. 28 iulie – 31 august 2017, Râșnov
" Ion Raţiu. Un destin pentru România. 28 iulie – 31 august 2017, Râșnov
" Moștenirea Tratatelor de la Roma pentru Europa de astăzi. 30 iulie – 6
august 2017, Râșnov
" Marele Cutremur - un nou început. 28 iulie – 31 august 2017, Râșnov

final de la Casa Albă și produs în Estul Europei,
dar și documentarul românesc „Varză, cartofi și
alţi demoni” (regia Șerban Georgescu), o satiră a
realităţilor curente din agricultura europeană, în
naraţiunea regizorului însuși.

Bookfest, ediţie de Râșnov
Printre numeroasele evenimente pregătite
pentru vizitatori se numără și un concert
dedicat centenarului Ion Raţiu, creaţii
românești contemporane, un spectacol de
muzică din tradiţia evanghelică și extrase din
opera lui Martin Luther, un eveniment în beneficiul Bisericii Evanghelice din Felmer, precum
și cinci expoziţii.
Dacă în anii trecuţi, la festivalul de la Râșnov
erau prezente doar standuri de carte, organizatorii încearcă în acest an o ediţie de probă a unui
adevărat târg, în colaborare cu Bookfest. De asemenea, va exista o secţiune pentru copii, clubul
de benzi desenate prezent de trei ani la eveniment
urmând a trata teme zilnice legate de film și
evenimente istorice. „Dezvoltăm de la an la an
evenimentul, pe același concept și în aceeași
echipă. Și în acest an, festivalul este singurul din
judeţul Brașov care are un certificat relevant
european, ceea ce înseamnă că suntem pe drumul cel bun”, a mai precizat Nicolae Pepene.

Grădina Cetăţii devine
„hotel” pentru cinefili
Turiștii care doresc să se bucure de o experienţă medievală autentică au ocazia să se cazeze
în grădina Cetăţii și să petreacă două nopţi în corturi militare, construite după modelul celor de
acum 800 de ani. „La cetate, seara vine mai târ-

ziu, soarele se vede până departe, dar când totuși
apune, istoria prinde viaţă. Într-o atmosferă
medievală, turiștii pot petrece o noapte într-un
cort saxon din secolul al XIII-lea, savurând din
vase de lut mâncare gătită după reţete străvechi.
Cinefilii vor putea urmări filmele din programul
festivalului direct din cort, întinși pe saltele sănătoase de paie sau la foc, pe o blană de oaie. Ne
dorim ca iubitorii de filme și istorie să aibă parte
de o experienţă completă de festival”, afirmă
Mihai Dragomir.
Rezervările se pot face pe Airbnb, costul unui
cort (de mari dimensiuni, cu o capacitate de până
la 4 locuri) fiind de 70 euro/noapte, preţ în care
este inclusă și recuzita de epocă pentru turiști.

Lansare oficială la
Muzeul Cotroceni,
într-o atmosferă de gală
Pentru a treia oară de la înfiinţare, Festivalul
de Film și Istorii de la Râșnov a fost lansat la Muzeul Cotroceni, în cadrul unui eveniment privat
la care au participat aproximativ 200 de persoane.
Într-o atmosferă de gală, în seara zilei de 19 iunie
au prezentat festivalul primarul Liviu Butnariu,
Nicolae Pepene (directorul Muzeului Judeţean de
Istorie Brașov), Mihai Dragomir și Sorin
Mîndruţescu, (echipa de coordonare a festivalului), Irina Margareta Nistor (critic de film) și gazda Liviu Jicman (director al Muzeului Naţional
Cotroceni). Pe parcursul serii s-a vorbit despre istoricul festivalului, despre concept, despre ediţia
din acest an și surprizele ei. Lansarea s-a încheiat
cu un cocktail și un recital Analia Sellis, în fapt
un preambul al concertului pe care artista îl va
susţine în Cetatea Râșnov, cu prilejul festivalului.

PROGRAM EVENIMENTE SPECIALE
" Dar despre ce e vorba? – tipare și forme
Grădina Cetăţii Râșnov
libere Performance-improvizaţie de " ICon Arts Transilvania project.
muzică și coregrafie.
Luni, 31 iulie 2017, ora 20:00,
Vineri, 28 iulie 2017, ora 20:00,
Grădina Schubz
" Moderno in stile antico – muzică de azi
Grădina Cetăţii Râșnov
" Povești de dragoste – spectacol-lectură la instrumente de ieri.
multimedia cu muzică live.
Marţi, 1 august 2017, ora 20:00,
Sâmbătă, 29 iulie 2017, ora 18:00,
Biserica Evanghelică Râșnov
" Journey into the inner world –
Biserica Evanghelică Râșnov
dramatic lounge.
" Piazzolla, o poveste autentică.
Miercuri, 2 august 2017, ora 20:00,
Sâmbătă 29 iulie 2017, ora 20:00,
Grădina Cetăţii Râșnov
Grădina Cetăţii Râșnov
" Dilema cavalerului George – Reforma " Bucium – Backyard Acoustic.
protestantă între Wittenberg și Brașov. Joi 3 august 2017, ora 20:00,
Muzică din tradiţia evanghelică și Grădina Cetăţii Râșnov
extrase din opera lui Martin Luther.
" Cine-concert: Träume non Traume –
Duminică, 30 iulie 2017, ora 18:00,
Hans Richter și reforma filmului
Biserica Evanghelică Râșnov
german.
" The Mono Jacks – Backyard Acoustic.
Joi, 3 august 2017, ora 21:30,
Duminică. 30 iulie 2017, ora 20:00,
Grădina Cetăţii Râșnov

" Affettuoso celeste – Reforma în Barocul
muzical european și transilvănean.
Vineri, 4 august 2017, ora 18:00,
Biserica Evanghelică Râșnov
" Travka – Backyard Acoustic.
Vineri, 4 august 2017, ora 20:00,
Grădina Cetăţii Râșnov
" Ein feste Burg – memoria fortificaţiilor
de piatră Concert extraordinar în beneficiul Bisericii Evanghelice din Felmer.
Sâmbătă, 5 august 2017, ora 19:00,
Biserica Evanghelică Felmer
" Robin and the Backstabbers –
Backyard Acoustic.
Sâmbătă, 5 august 2017, ora 21:00,
Grădina Cetăţii Râșnov
" Cetatea Soarelui – Europa între
realitate și utopie, Recital de orgă.
Duminică, 6 august 2017, ora 18:00,
Biserica Evanghelică Râșnov

PROGRAMUL COMPLET PE WWW.FFIR.RO. INTRAREA LIBERĂ LA TOATE EVENIMENTELE.
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28 - 30 IULIE, ZILELE ORAȘULUI RÂȘNOV

AGENDA CULTURALĂ,
RÂȘNOV 2017

Două momente în premieră la
Festivalul Naţional Ecvestru

" Zilele Orașului Râșnov și
Festivalul Naţional Ecvestru,
ediţia a XV-a: 28-30 iulie 2017
Locaţie: Valea Cetăţii
Organizator: Primăria Râșnov.
www.primariarasno.ro

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

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

" Festivalul de Reconstituire
Istorică, ediţia a VIII-a:
17 - 20 august 2017
Agenda culturală a orașului nostru programează la finalul lunii iulie unul dintre cele
mai îndrăgite evenimente, Zilele Râșnovului,
care se va desfășura ca în fiecare an în tandem cu
Festivalul Naţional Ecvestru. Astfel, între 28 și 30
iulie, mii de oameni sunt așteptaţi să urmărească
spectacolele artistice de pe Valea Cetăţii, dar și
show-urile oferite de cei peste 100 de cai care vor
fi prezenţi la cea de-a XV-a ediţie a unui eveniment devenit emblem pentru oraș.
Sărbătoarea va începe cu tradiţionala paradă,
vineri după amiază, când, pe traseul str. Mihai

Eminescu - str. I. L. Caragiale - Valea Cetăţii, vor
defila reprezentanţii Primăriei și Consiliului
Local, ansamblurile artistice locale, elevii și tinerii sportivi râșnoveni, Poliţia Locală, Serviciul
Silvic, pompierii voluntari etc.
La întrecerile ecvestre, programate sâmbătă
și duminică, se vor afla peste 100 de cai din 8
judeţe (Brașov, Covasna, Cluj, Mureș, Prahova,
Dâmboviţa, Bistriţa și Suceava), aceștia urmând
a fi văzuţi 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. „Pe lângă programul cu care
am obișnuit oamenii, pregătim două elemente
surpriză. Unul dintre ele este un show ecvestru
care va fi oferit în anumite pauze ale concursului de către doi maeștri ai dresajului, care au
lucrat o bună perioadă la circul din Budapesta,
iar celălalt se referă la o luptă care va fi dusă de
doi călăreţi, sâmbătă dimineaţă, în deschiderea
programului. Sperăm să ne ajute vremea și să
vină 3-4.000 de oameni, așa cum s-a întâmplat
mereu”, a declarat dr. Constantin Ducar, unul
dintre iniţiatorii festivalului.

Cetatea Râșnov începe să atragă aproape
la fel de mulţi turiști precum Castelul Bran
Cetatea Râșnov s-a impus în ultimii ani ca al
doilea obiectiv turistic al judeţului Brașov, după
Castelul Bran și urmat la mare distanţă de Biserica Neagră din Brașov. Surpriza plăcută a venit
în acest an în minivacanţa de Rusalii, când edificiul a fost vizitat de un număr aproape egal de
persoane cu cel al cărora au trecut pragul Castelului Bran, lider incontestabil într-un astfel de
clasament, având în vedere că renumele lui
„Dracula” e unul mondial de zeci de ani încoace.
Mai exact, la Cetate s-au aflat 20.690 de turiști, în
timp ce la Bran s-au numărat aproximativ 23.000
de vizitatori, pe locul al treilea situându-se Biserica

Neagră, cu 6.484 bilete vândute. „Numărul
turiștilor care vizitează Cetatea este într-o
creștere continuă, iar minivacanţa de la
începutul lunii iunie a confirmat acest lucru.
Câteva sute de persoane s-au aflat și la peștera
de pe Valea Cetăţii. Ne dorim să continuăm să
aducem oameni în orașul nostru, iar Cetatea
este cu siguranţă un «motor» din acest punct de
vedere”, a declarat primarul Liviu Butnariu.

" Festivalul de Zup, ediţia a IV-a:
1 - 3 septembrie 2017

Mai și iunie, luni record
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Total

2015
7.342
9.518
7.090
22.803
29.237
36.947
112.937

2016
14.093
18.884
12.025
34.284
35.674
44.934
159.994

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

2017
9.308
11.539
13.558
26.515
42.635
53.432
156.987

Locaţie: Valea Cetăţii
Organizator: Primăria Râșnov.
www.primariarasnov.ro

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

21 - 23 IULIE: „LUPII LIBERI” , FESTIVALUL
LIBERTĂŢII AJUNS LA EDIŢIA A PATRA

21 - 23 IULIE: MUZICĂ, DANS ȘI TEATRU DE PĂPUȘI
LA MAIALUL RÂȘNOVEAN DIN „PROMENADA SISI”

Seria evenimentelor naţionale auto-moto, deja „împământenite” la Râșnov, a continuat în
weekendul 21 - 23 iulie cu „Lupii liberi”, festivalul de rock la cort, unul al libertăţii, după cum e recunoscut de motocicliștii din toată ţara. Festivalul este o manifestare dedicată iubitorilor muzicii
rock și ai motociclismului care a ajuns anul acesta la cea de-a patra ediţie. La concertele care au avut
loc pe Glăjerie, cu cap de afiș Bucovina, Stonelght, NOR, Gen Urban, au participat mii de oameni,
pe parcursul a două nopţi și trei zile pline de muzică, mâncare delicioasă - grătare, berbecuţi la proţap, tocăniţe și ciorbe în ceaune -, dar și băuturi preparate cu măiestrie de barman și focuri de tabără.

La Râșnov a avut loc în weekendul 21 - 23 iulie unul din cele mai importante evenimente din
agenda culturală a orașului, străvechiul Maial, readus la viaţă în urmă cu câţiva ani de autorităţile
locale și ajuns deja la cea de-a șasea ediţie. Festivalul s-a desfășurat în parcul din „Promenada Sisi”,
prilej cu care organizatorii, Goscom Cetatea și Primăria, au pregătit mai multe activităţi pentru participanţi, muzică de promenadă, recitaluri ale tinerilor artiști locali, muzică și dansuri populare,
dansuri moderne și multe alte surprize, între invitaţii de gală ai evenimentului numărându-se Elena
Merișoreanu și Ciro de Luca. „Maialul se dorește a fi atât o formă de promovare a orașului, cât și un
mod de a ne bucura de talentul tinerilor din Râșnov, interpreţi sau dansatori, care vor urca pe scena
festivalului. Străvechi obicei al
sașilor din întreaga Transilvanie,
petrecerea câmpenească era organizată în luna mai în cinstea terminării anului școlar, fiind totodată
și o sărbătoare a gospodarilor din
oraș. Evenimentul a fost «reîmpământenit» în anul 2012, ajungând
în prezent la cea de-a șasea ediţie din
«epoca modernă»”, a explicat Liviu
Butnariu, primarul orașului Râșnov.
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Un an de excepţie la Evaluarea Naţională

LICEUL TEHNOLOGIC RÂȘNOV

Elevii de la Școala Gimnazială „Peter Thal” și de la Școala Gimnazială nr. 3,
cele mai mari din oraș, au performat la examenele naţionale

Un moment emoţionant

Un moment emoţionant a avut loc pe 17
iunie la Școala Gimnazială nr. 3. Festivitatea de
închidere a anului școlar 2016 - 2017 a început
aici cu un moment dedicat doamnei profesor
Luminiţa Corîiu (foto mijloc), care s-a pensionat
după aproape trei decenii în care a predat limba
și literatura română la această școală. La final de
carieră, ea a primit cu lacrimi felicitările întregului colectiv și aplauzele tuturor elevilor prezenţi
pentru activitatea pe care a derulat-o. „Vreau să le
mulţumesc colegilor alături de care am fost 27 de
ani în această școală. I-am îndrăgit pe toţi elevii
pe care i-am avut, chiar dacă unii dintre ei m-au
mai necăjit”, a mărturisit vizibil emoţionată
Luminiţa Corîiu. „Vă mulţumesc pentru miile de
ore petrecute alături de elevii dumneavoastră,
din dorinţa de a le deschide sufletele și mintea, de
a pregăti generaţii de oameni educaţi, responsabili și cu un viitor mai bun pentru ei”, au fost
cuvintele care i-au fost dedicate primarul Liviu
Butnariu, prezent la festivitate.
Examenul de Evaluare Naţională a fost
susţinut de un număr de 126 de elevi de la
unităţile de învăţământ din Râșnov, 100 dintre
ei reușind să-l și promoveze, adică un procent
de aproximativ 79%. O bună parte dintre absolvenţii de clasa a VIII-a care au susţinut examenul la Școala Gimnazială „Peter Thal” (84%)
și la Școala Gimnazială nr. 3 (81%) au obţinut
medii de trecere, iar destui dintre ei au ajuns,
foarte probabil, pe baza acestor rezultate, la
liceele pe care și le-au dorit.

Școala 2: Peste jumătate
dintre elevi cu medii peste 8
Mai exact, la Școala Gimnazială „Peter
Thal”, dintr-un total de 78 de participanţi au
existat 19 medii peste 9.00 (între care în premieră și un zece „curat”), 23 de medii între 8.00
și 8.99, 13 medii între 7.00 și 7.99, 6 medii între
6.00 și 6.99, 5 medii între 5.00 și 5.99, 12 elevi
nereușind să promoveze.
„Rezultatele demonstrează o bună conlucrare a celor trei factori implicaţi – cadre didactice (limba română - Ramona Brujbu și
Iuliana Ida; matematică: Maria Lădescu,
Viorica Molea, Alexandra Gafton) și limba germană: Raluca Florescu), elevi și părinţi. Monitorizarea notelor, calculul de procentaje, comparate la testările iniţiale, lucrări semestriale,

simulări ale Evaluării, au fost toate discutate
cu părinţii și analizate cu elevii, în vederea
conștientizării lacunelor și înlăturarea lor prin
exerciţii la orele de curs și chiar ore suplimentare. Suntem multumiţi că 24,35% dintre
elevi au obţinut medii peste 9.00, 46,15% au
avut medii între 7.00 și 8.00, 14,11% medii
între 5.00 și 6.00 și doar 15,38% medii sub nota
5.00. Felicităm toţi elevii, cu un plus pentru cei
care au obţinut note de 10. La limba română
aceștia au fost Petrache Alexandru, Tonch
Antonia și Cenușe Andreea, iar la matematică
este vorba despre Petrache Alexandru,
Moldoveanu Tudor și Lupșa Simona”, ne-a
spus prof. Felicia Pivariu, director adjunct la
Școala Gimnazială „Peter Thal”.

50% procentul mediilor
mari, și la Școala 3
Un procent bun de medii mari s-a obţinut și la Școala Gimnazială nr. 3. Din cei 30
de copii care au dat examenul, 8 absolvenţi
au promovat cu note de peste 9.00, 7 dintre
ei s-au încadrat în intervalul 8.00-8.99, 5 în
intervalul 7.00-7.99, 4 în intervalul 6.006.99, 3 în intervalul 5.00-5.99 și doar trei au
avut medii sub 5.00.
La Școala 1, structură a Școlii Gimnaziale
nr. 3, adevărata performanţă a fost terminarea

clasei a VIII-a, având în vedere că unitatea se
confruntă cu procent ridicat de abandon școlar.
Astfel, din cei 7 elevi care au finalizat studiile
fără corijenţe, 5 s-au prezentat și la Evaluarea
Naţională, dintre aceștia 3 reușind să și promoveze, unul cu media 7,42, respectiv doi cu
medii între 6.00 și 7.00.
„Per total considerăm că a fost vorba de un
examen reușit. Chiar am discutat cu elevii care
au avut medii peste 8.00 și majoritatea au
ajuns la unităţile de învăţământ liceal pe care
și le-au dorit, unii chiar la colegii de succes din
Brașov. Le urăm succes tuturor! Bineînţeles, e
loc și de mai bine și ne străduim să avem an de
an rezultate mai bune la examenul final”, a
precizat prof. Oana Cheţe, director al Școlii
Gimnaziale nr. 3 din Râșnov.

O ultimă filă din calendarul vieţii de elev a fost
desprinsă cu emoţie la final de iunie și la Liceul
Tehnologic Râșnov, festivitatea „Ultimului clopoţel”
pentru promoţia 2017 marcând momentul magic al
acestor neuitate clipe ce-și vor păstra ecoul peste ani.
Cu această ocazie, absolvenţii au predat „cheia succesului” către generaţia următoare, o cheie care presupune, dincolo de un obiect banal, o serie de responsabilităţi și obligaţii. Astfel, șefa promoţiei claselor a
XII-a, Marimar Catană (clasa a XII-a C/D, foto stânga),
i-a predat ștafeta și „cheia succesului” șefei de promoţie a claselor a XI-a, Karina Stupariu (clasa a XI-a
A - foto dreapta).
Emoţiile nu s-au încheiat însă pentru elevii din
anii terminali, care aveau de dat piept cu examenul
maturităţii și apoi să facă un „pas mare” în viaţa lor,
către studenţie sau primul lor loc de muncă. Primarul Liviu Butnariu le-a urat tuturor mult succes și
să lupte cu toate forţele pentru a-și realiza scopurile
pe care și le-au propus. „Este momentul unui sfârșit,
dar și al unui nou început. Este momentul când toate
informaţiile acumulate pe băncile școlii vor fi puse în
practică și vor legitima valoarea voastră câștigată în
timpul școlii. Doresc ca voi, absolvenţii anului 2017,
să fiţi un model de reușită pentru generaţiile următoare din Râșnov”, a declarat primarul Liviu
Butnariu. Pentru cei din ceilalţi ani, care se vor
întoarce în toamnă la liceu, primarul Râșnovului le-a
promis că va definitiva lucrările de amenajare a noilor
ateliere și laboratoare, astfel ca și orele practice să se
poată desfășura în cele mai bune condiţii.

Situaţie nu atât de bună
la „generala de la liceu”
Cei mai mulţi dintre elevii care au absolvit
clasa a VIII-a la Liceul Tehnologic Râșnov, 13 la
număr, vor ajunge la școala profesională. „Am
avut doi absenţi, iar din cei 11 care s-au
prezentat la examen au promovat patru - 2 cu
medii între 7.00 și 7.99, respectiv 2 cu medii
între 5.00 și 6.99”, a precizat directorul instituţiei, prof. Cristian Dudulean.

Adolescentul care a pus Râșnovul în premieră pe podium,
cu un „10 curat” la Evaluaea Naţională
Între elevii din judeţul Brașov care au obţinut în acest an
media 10 la Evaluarea Naţională s-a aflat și râșnoveanul
Alexandru Petrache (foto), elev în clasa a VIII-a, la Școala
Gimnazială „Peter Thal”. Acesta a avut o comportare excelentă la examen, reușind să aducă pentru prima dată un
„zece curat” la Râșnov. „Alexandru este un elev cu o putere
de concentrare deosebită, cu o minte clară și iscoditoare,

„Cheia succesului”, predarea
de ștafetă între generaţii

care abordează situaţiile problemă detașat, cu
calm, nelăsând să se simtă timiditatea și sensibilitatea ce îl caracterizează. Ne bucurăm că
a reușit să pună în valoare cunoștinţele acumulate și îi dorim din tot sufletul aceleași
rezultate minunate și în viitor”, așa ni l-a caracterizat profesoara de matematică Maria Ladescu.

Un singur absolvent din
promoţia 2017 nu a
promovat Bacalaureatul
Absolvenţii Liceului Tehnologic Râșnov din promoţia 2017 au promovat Bacalaureatul într-un procent foarte bun, 11 candidaţi dintre cei 12 prezenţi la
examen reușind să obţină notă de trecere. Astfel,
91% dintre absolvenţii promoţiei curente s-au ales
cu diploma de Bacalaureat, procentul fiind ceva mai
mic în cazul numărului total al candidaţilor care au
susţinut examenul în sesiunea iunie-iulie 2017 la
unitatea râșnoveană de învăţământ: 58%. „În total
au fost înscriși în Bacalaureat un număr de 35 de
candidaţi, dintre care patru au ales să nu se prezinte la probe. În continuare, dintre cei 31 care au
susţinut efectiv examenul, au promovat 18. Este
important de precizat că 12 candidaţi au fost din
promoţia curentă, restul fiind candidaţi proveniţi
din sesiunile anterioare ale Bacalaureatului”, a
declarat prof. Cristian Dudulea, director al Liceului
Tehnologic Râșnov.

Esenţa copilăriei, trăită la a opta ediţie de Jocmania
Odată începută vacanţa de vară, de opt ani la
Râșnov se dă negreșit startul Festivalului Jocmania, un eveniment cu ateliere, spectacole, jocuri
și filme pentru toate vârstele, atât copii cât și
părinţi. Între 18 și 25 iunie, esenţa copilăriei și
bucuria redescoperită a adulţilor au fost trăite în
Promenada Sissi, Piaţa Unirii, Cinematograful
Amza Pellea și Centrul Schubz.
„Am mers pe o reţetă clasică, adoptată
foarte bine de cei mici, cu activităţi de
dimineaţa până seara - spectacole haioase de
teatru de păpuși, povesti istorice interpretate
prin benzi desenate și, bineînţeles, jocuri. Totodată, în fiecare seară au fost prezentate lumi

incredibile în filme de animaţie. Considerăm că
a fost un eveniment pe cât de așteptat, pe atât
de reușit. Au venit peste 200 de copii la atelierele de benzi desenate, iar câteva zeci s-au
distrat de minune la atelierul de pâine în cuptor, acestea fiind doar două exemple despre ce
s-a întâmplat pe parcursul unei săptămâni
întregi”, a declarat Mihai Dragomir, președintele Asociaţiei „Mioritics”, partener al Primăriei
Râșnov în organizarea evenimentului, potrivit
căruia participarea copiilor a fost una în
creștere la ediţia din acest an. Invitaţia la Jocmania a fost lansată tuturor copiilor de către
primarul Râșnovului, Liviu Butnariu, prezent

la festivităţile de închidere a anului școlar de la
toate unităţile de învăţământ din oraș. Festivalul a fost promovat și în presa locală a judeţului,
dar și direct în școli. „Am mers în școli să
prezentăm copiilor ceea ce avea să urmeze, iar
în afară de cei deja familiarizaţi, care întrebau
«când va fi Jocmania?», au receptat foarte bine
și alţii, care apoi ni s-au alăturat la activităţi”,
a mai precizat Mihai Dragomir.
În premieră pentru festival, jocuri sub titlul
generic „Legendele Ţării Bârsei” au fost aduse
de către Agenţia Metropolitană Brașov, idee
primită de asemenea foarte bine de copiii
prezenţi la Jocmania.
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12 medalii naţionale în 2017 pentru sportivii
de la Clubul Sportiv Olimpic Cetate Râșnov
Clubul susţinut de Primăria
Râșnov a ajuns la un
număr de peste 400 de copii
înscriși la 12 discipline

La doi ani și jumătate de la înfiinţare, Clubul
Sportiv Olimpic Cetate Râșnov începe să producă
și rezultate la nivel naţional, acestea venind ca un
plus pe fundamentul principiului de bază al
grupării râșnovene: sport de masă și iniţiere în cât
mai multe discipline. Astfel, doar în prima jumă-

tate a anului 2017, micuţii sportivi de la clubul
păstorit de autorităţile locale au pus în vitrina CSO
Cetate nu mai puţin de 12 medalii obţinute la
campionatele naţionale.
„Avem un număr de peste 400 de copii care sunt
angrenaţi în activităţi sportive și educative la cele 12

secţii ale clubului. Ne-am propus de la început să îi
iniţiem pe cei mici și să le oferim posibilitatea să facă
sport. Munca deosebită depusă de întreg colectivul
aduce însă de la sine și rezultate, iar acestea sunt din
ce în ce mai numeroase și la nivel naţional”, au
declarat conducătorii CS Olimpic Cetate Râșnov.

BILANŢUL PERFORMERILOR PENTRU PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI
" BIATLON: 2 medalii de argint:
(Alexandru Stoian) și 2 medalii
de bronz (Ioana Plăiașu)
„Secţia de biatlon a fost prima care a obţinut o medalie naţională, încă din 2016, la
ștafetă. Cei doi copii confirmă ascensiunea,
iar după clasări bune anul trecut, imediat
în apropierea podiumului, a venit timpul
unor medalii și la individual.”
– Mircea Cimpoia,
antrenor secţia Fond-biatlon

" SCRIMĂ: 1
medalie de bronz
– Alexia Dan
„Alexia a confirmat în
această perioadă cu
două rezultate excelente. După un loc doi
la Cupa Mușchetarul,
un puternic turneu
care s-a desfășurat
chiar la Râșnov, a
reușit să aducă și
medalie de la Campionatele Naţionale.”
- Marius Gălăţanu,
antrenor secţia Scrimă

" MAJORETE: 2 medalii de aur –
echipa de cadete la categoria
„cheerleading” și echipa de
juniori la categoria „groupstunt”
„Concurăm de ani de zile la campionatele
naţionale, iar competiţiile sunt din ce în ce
mai dificile, căci tot mai multe echipe încep să
performeze. Am simţit bucurie și satisfacţie
pentru un rezultat extraordinar, venit după o
muncă grea.”
- Luiza Nan, antrenor al Râșnov Cheerleaders
" FOTBAL: locul al treilea
pentru grupa 2004/2005.
„Lucrăm de cinci ani cu această
echipă, una extrem de unită în care
băieţii au înţeles, chiar dacă au o
vârstă fragedă, ce înseamnă forţa
grupului. Claudiu Furţea este golgheterul echipei, marcator cu bune
calităţi. Venim din urmă și cu celelalte categorii de vârstă și sperăm
să avem rezultate tot mai bune.”
– Daniel Botea și Nicolae Dragu,
antrenori secţia Fotbal

" SĂRITURI:
1 medalie de aur
– Nan Izabela
„Este o sportivă pe
care o antrenez de
trei ani și care are un
progres
constant.
Sperăm ca în viitorul
ceva mai îndepărtat
să ajungă un senior
care să reprezinte cu
cinste România.”
– Gheorghe Gerea,
antrenor secţia
Sărituri cu schiurile

" KARATE: 1 medalie de argint (Ana Roșu) și 2 medalii de bronz
(Victor Antal și Adrian Goga), Campionatele Naţionale de Kyokushin
„Suntem o secţie nouă, înfiinţată la începutul anului 2017, iar în acest context rezultatele sunt și mai meritorii. Avem 30 de practicanţi, de la 6 la 50 de ani. Mulţumim
Primăriei și Consiliului Local pentru susţinere, cu ajutorul lor reușim echiparea
sportivilor și deplasările, dar și sponsorului secţiei, Dexion Storage Solutions.”
- Florin Olteanu, antrenor secţia Karate

Participare internaţională
la Cupa Cetate Râșnov
Pe lângă sportivii din judeţ,
competiţiile de sărituri și
biatlon au avut invitaţi din
Germania și Bulgaria

„Am simţit mereu emoţii când
am premiat sportivii după competiţii, dar acestea au atins alte cote
atunci când în faţa mea s-a aflat propriul fiu (Daniel Veștea, argint, prima
lui medalie de «zburător» - n.r.).”
- Adrian Veștea, președintele CJ
Brașov, la premierea sportivilor făcută
alături de primarul Liviu Butnariu

Conducătorii CS Olimpic Cetate
doresc să impună Cupa „Cetate
Râșnov” drept una dintre cele mai
importante competiţii la nivel
judeţean, organizând anual în
cadrul ei întreceri pentru toate
secţiile clubului. Primele două categorii care s-au desfășurat în această
vară au fost cele de schi sărituri și
biatlon, pe 10 iunie. La acestea au
participat un număr de cinci echipe
din judeţ (CS Dinamo Brașov, CSȘ
Dinamo Râșnov, CS Palatul Copiilor
Brașov, CSȘ Brașovia și CS Olimpic
Cetate Râșnov) plus invitaţi speciali,
sportivi din Germania și Bulgaria.
La sărituri cu schiurile au concurat
copii la șase categorii de
vârstă pentru trambulina de
15 metri, două

categorii pentru cea de 35 metri,
respectiv trei categorii pentru cea de
64 de metri, CS Olimpic obţinând
rezultatele cele mai bune prin
Izabela Nan (locul I), Daniel Veștea
(locul al II-lea) și Alisa Nan (locul al
III-lea).
La concursul de biatlon rezultatele micilor „olimpici” au fost de
asemenea remarcabile, cu două
locuri I (Alexandru Stoian, la proba
lungă și proba scurtă) și două locuri
II (Pătrașcu Denisa la proba lungă,
Plăiașu Alexandra la proba scurtă).
Reprezentanţii CS Olimpic
Cetate pregătesc întreceri și pentru
restul disciplinelor la care clubul
râșnovean are secţii, acestea
urmând a se desfășura în
perioada de toamnă.

" CUPA PALATUL COPIILOR A DESCHIS SEZONUL DE VARĂ.
Primul eveniment din calendarul sportiv al verii 2017 găzduit de complexul
olimpic de pe Valea Cărbunării a fost Cupa Palatul Copiilor Brașov, eveniment desfășurat în ultimul weekend al lunii mai. Cu acest prilej, sportivi de la majoritatea
cluburilor cu secţii de sporturi de iarnă s-au aflat la Râșnov, baza dovedindu-și încă
o dată în plus importanţa pe care o are la acest capitol nu doar pentru Râșnov, ci
pentru întreg judeţul sau chiar întreaga ţară. „Fiecare dintre proiectele realizate la
Râșnov are impact în viaţa comunităţii. Am asistat cu plăcere la deschiderea competiţiilor de vară, iar complexul de pe Valea Cărbunării, realizat în ani de muncă
grea, a fost din nou la înălţime. Ne dorim ca din ce în ce mai mulţi copii să practice sporturi, motiv pentru care trebuie să le oferim și condiţiile necesare”, a afirmat primarul Liviu Butnariu.
" CUPA MUȘCHETARUL: PODIUM PENTRU O SCRIMERĂ DIN
RÂȘNOV. Aproape 170 de copii de la cluburile de profil din ţară s-au întrecut în
luna iunie, la ediţia cu numărul trei a Cupei Mușchetarul la sabie, concurs care
s-a desfășurat în sala de sport a Școlii Gimnaziale nr. 3 din Râșnov. Competiţia s-a
disputat pe trei categorii de vârstă - U9, U 11 și U 13, atât la fete cât și la băieţi.
Clubul Sportiv Olimpic Cetate Râșnov a avut o sportivă care a reușit performanţa
de a obţine o medalie, argint la categoria U9 prin Alexia Dan, rezultat meritoriu
obţinând și un alt râșnovean, Mihai Bujor, care a terminat competiţia pe locul al
șaptelea la categoria U 13. „Este o mare satisfacţie să vedem cum acești copii cresc
și încep să aibă rezultate tot mai bune, în compania unor adversari de la cluburi de
mare tradiţie în scrima românească. Sperăm din tot sufletul ca această muncă pe
care o depunem împreună să continue în progres și mulţumim autorităţilor locale
din oraș pentru sprijin și pentru aplecarea către sport de care dau dovadă”, a
declarat Marius Gălăţanu, antrenorul secţiei de scrimă a CS Olimpic Cetate Râșnov.
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PERFORMANŢĂ EXCEPŢIONALĂ ȘI ÎNCĂ O MÂNDRIE PENTRU ORAȘ

Pompierii din Râșnov și-au câștigat titlul de cei
mai buni salvatori voluntari din șapte judeţe

BISTRIŢA, 7 IULIE 2017: SVSU Râșnov a câștigat faza interjudeţeană a concursului anual de îndemânare și rapiditate în intervenţii.
motopompă”, clasându-se pe locul al doilea
proba de ștafetă.
„Este o mare bucurie pentru noi și o satisfacţie a unei munci pe care pompierii de la
Râșnov o depun cu pasiune de ani de zile”,
i-a felicitat primarul Liviu Butnariu, felicitându-i pe toţi membrii echipei SVSU
Râșnov: Iulian Calara, Adrian Apostol, Cătveș
Mădălin, Radu Moja, Alin Petric, Sabin
George Corboș, Daniel Ștefes Giurgi, Radu
Oţelea, Paul Brezean, Bogdan Bott (membri
formaţie), Mircea Oltean (șef serviciu), Ionuţ
Munteanu (șef lot) și Bogdan Proca (maseur).

13 iunie 2017,
intervenţia
pompierilor
râșnoveni de la
Hotel Ciucaș,
Poiana Brașov.

Vor participa în august
la finala pe ţară
În urma rezultatului obţinut la Bistriţa,
pompierii râșnoveni au obţinut dreptul de a
concura la faza naţională a concursului, la
Sibiu, între 7 și 9 august.

Pentru al șaptelea an
consecutiv campioni judeţeni
Din 2011, în fiecare an, echipa SVSU Râșnov
se întoarce acasă cu locul I de la competiţia anuală organizată de Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă (ISU) al judeţului Brașov pentru nomi-

" IUNIE, LUNĂ CU INTERVENŢII DIFICILE ȘI FELICITĂRI
DIN PARTEA ISU BRAȘOV. Profesionalismul și devotamentul de
care dau dovadă pompierii râșnoveni la antrenamente și la concursuri
se transpune mereu în intervenţiile lor din teren, în situaţii reale, luna
iunie fiind din acest punct de vedere una extrem de încărcată. Prima
dintre intervenţiile dificile la care au participat reprezentanţii SVSU
Râșnov a avut loc în Poiana Brașov, unde s-a lucrat alături de colegii de
la ISU Brașov în cazul unui incendiu de proporţii izbucnit la hotelul
Ciucaș. La doar câteva zile, echipajul râșnovean s-a aflat între cele care
au intervenit în urma „Codului roșu” declanșat după ce un autocar s-a
răsturnat pe DN73A, între Predeal și Pârâul Rece, toţi cei 36 de pasageri
plus șoferul fiind transportaţi la spitale din Brașov. Nu în ultimul rând,
o furtună care a făcut ravagii în Râșnov în seara zilei de 24 iunie a necesitat intervenţia pompierilor, o persoană fiind electrocutată de cablurile
rupte de o bucată de acoperiș de la un atelier din curtea liceului. „Am
primit o scrisoare de felicitare din partea Inspectoratului judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, pentru felul în care am contribuit la intervenţiile dificile, dar și pentru câștigarea concursului judeţean”, a afirmat
Mircea Oltean, șef al SVSU Brașov.

Ziua în care Râșnovul a fost „orașul copiilor”
La Râșnov, ziua de 1 Iunie a fost sărbătorită în
avans, pe 30 mai, chiar înaintea minivacanţei din
debutul verii, tot orașul devenind pentru câteva
ore al celor mici. Programul a debutat în centrul
istoric cu festivitatea de deschiderea a festivalului
cultural-sportiv „Ziua Copilului”, după care participanţii s-au îndreptat, alături de profesorii lor, la
locaţiile de desfășurare a activităţilor. Astfel, la
Complexul Olimpic de pe Valea Cărbunării s-au
desfășurat competiţii de sărituri cu schiurile pentru copii, biatlon, schi fond cros și role. Totodată,
pe Valea Cetăţii au avut loc jocuri de fotbal, pe
terenul Școlii „Peter Thal” s- a jucat volei, la
Școala Gimnazială nr. 3 micuţii s-au întrecut la
handbal, scrimă și tenis de câmp, pe terenul din
zona Gării s-au disputat meciuri de rugby, iar în
centrul orașului au avut loc demonstraţii de

nalizarea celor mai buni salvatori din judeţul nostru. „Eram campioni judeţeni la fiecare ediţie, iar
acum am reușit să mai facem un pas și să ne
impunem și la faza regională”, ne-a spus Mircea
Oltean, șeful echipei SVSU Râșnov.
Anul acesta, faza judeţeană a concursului a
avut loc la Făgăraș în luna iunie, podiumul fiind
completat de echipele din Codlea și Prejmer. „Am
reușit să câștigăm competiţia după ce ne-am
adjudecat toate cele trei probe de concurs, cea de
îndemânare și viteză, cea de ștafetă, respectiv
realizarea dispozitivului la motopompă”, ne-a
precizat Ionuţ Munteanu, șef Poliţia Locală
Râșnov și șef de lot al SVSU Râșnov.

23 iunie 2017,
„Cod roșu” pe DN73,
autocar cu 37 de
pasageri răsturnat.

karate, desene pe asflat și un program artistic dansuri populare, cântece populare, montaj literar
și un program în limba germană. La aceste activităţi
au participat elevi de la clasa zero până la liceeni, în
timp ce copiii de la grădiniţe s-au jucat, au dansat și
au cântat pe strada Ion Creangă și în parcurile din
Caragiale, Romacril și Piaţa Școlii.
„A fost o zi plină pentru copiii de la toate
unităţile de învăţământ din oraș. Activităţile au
fost organizate de Clubul Sportiv Olimpic Cetate,
Primărie și Consiliul Local, în colaborare cu toate
școlile și grădiniţele din oraș. 1 Iunie a fost o
manifestare a jocului și a bucuriei, așa cum stă
bine unei sărbători a copiilor, aceștia bucurândune cu o prezenţă extrem de numeroasă, aproximativ 2.400”, ne-a declarat primarul Râșnovului,
Liviu Butnariu.

Editura SC Rosenau Press SRL

Pompierii din Râșnov au câștigat faza
interjudeţeană a concursului anual de îndemânare și rapiditate în intervenţii dedicat
serviciilor voluntare din întreaga ţară, reușind să termine pe primul loc întrecerea la
care au concurat cu camarazi de-ai lor din
alte șase judeţe din centrul ţării – Sibiu,
Mureș, Covasna, Harghita, Alba și BistriţaNăsăud. Faza regională s-a disputat între 5 și
7 iulie la Bistriţa, pe stadionul „Jean
Pădureanu”, iar echipa Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) Râșnov s-a
impus la probele „îndemânare și viteză” și
„realizarea dispozitivului de intervenţie –

